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LEF

"Liberte, Egalite et Fraternite" is 
een uitgave van de JOVD (Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie) 
te Amsterdam. Niets uit deze uitga
ve mag op welke wijze dan ook wor
den overgenomen zonder voorafgaan
de toestemming van de auteurs-recht- 
hebbenden.
De abonnementsprijs bedraagt ƒ 17,50

Intro
Dit nummer van LEF is in een ge
heel nieuw jasje gestoken dat meer 
recht doet aan de kwaliteit van de 
inhoud. Voor de belangeloze mede
werking in de vorm van dit fraaie 
ontwerp willen wij de heer Lode- 
wijks van Carefa BV hartelijk dan
ken.
Na het grote succes van het thema
nummer over 'Honderd jaar liberale 
partijvorming in Nederland' (een 
tweede oplage is reeds gedrukt) is 
besloten ook de vormgeving van het 
binnenwerk blijvend te verbeteren. 
Daarom zult U ook in dit nummer 
verschillende auteurs vereeuwigd 
zien in pentekeningen van de kunste
nares Tanja van Rees.
Om alle, in de loop van het afgelo
pen jaar, doorgevoerde verbeteringen 
mogelijk te blijven maken, zal met 
ingang van de vierde jaargang voor 
het eerst een geringe verhoging van 
de abonnementsprijs tot ƒ 17,50 no
dig zijn. Wij denken echter dat ook 
dit nummer, waarin het milieu cen
traal staat, bewijst dat LEF zijn 
prijs meer dan waard is.
Verder vindt U in dit nummer een 
reactie op het slotartikel in het vori
ge nummer. Het is de bedoeling in 
de komende nummers deze voor de 
JOVD belangrijke discussie over de 
toekomst van het Nederlandse libera
lisme voort te zetten met bijdragen 
van andere auteurs. Tot slot treft 
U een boekbespreking aan van een 
van onze vaste boekbesprekers.

Kort samengevat kunt U over het 
volgende lezen:

In de rubriek congres-onderwerpen 
stelt Winsemius dat voor milieuvrien
delijk handelen de gebods- en ver- 
bodswetten een middel zijn. Hierbij 
moet gelet worden op het gevaar 
van te veel wetten, immers "Er is 
geen probleem of een ambtenaar 
heeft er wel een wet voor". Het zou
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beter zijn als er meer "Gij zult na- 
denken"-wetten komen. Deze werken 
via het idee van de hoepel (wetge
ving), de peen (subsidies) en de tam
boerijn ( de communicatie). Tot slot 
wordt ingegaan op twee politiek he
te hangijzers, namelijk de uitbreiding 
van het aantal kerncentrales en de 
Markerwaard.

Braams geeft een scherpe analyse 
van het ideologische klimaat en het 
politiek-bestuurlijke kader waarin 
het milieubeleid gestalte krijgt in 
Nederland. Hij verzet zich tegen het 
opkloppen van emoties en pleit voor 
de liberale benadering, waarin een 
nuchtere benadering en practische 
resultaten voorop staan. Het gaat 
immers om een zuiver milieu en 

» niet om een zuivere leer!

Bij de discussie over het milieube
leid wordt ten onrechte vaak de na
druk gelegd op nationale en interna
tionale aspecten, meent Kernkamp. 
Juist de instandhouding van de bio
sfeer vereist een regionaal gebonden 
en dus vooral ook een lokale aanpak. 
Daarbij hebben we weinig aan "mili- 
eu-hobbyisme" of "milieu-calvinisme", 
maar is een samenhangend en ge
meenschappelijk beleid nodig.

Samkalden bespreekt de juridische 
middelen van de overheid om het 
milieubeleid uit te voeren. Aanvanke
lijk ging de ontwikkeling van dit in
strumentarium in de richting van 
een steeds grotere detaillering: apar
te regelingen voor de verschillende 
sectoren van het milieubeleid en 
daarbinnen werd veel gebruik ge
maakt van vergunningen om voor 
ieder geval afzonderlijk normen vast 
te stellen. Nu ligt de nadruk meer 
op de algemene samenhang. Dit heeft 
z'n voordelen, maar er kleven ook 
niet weg te poetsen nadelen aan.

In de rubriek JOVD-com missies en 
(oud-)JQVD'ers schrijft Bessems een 
felle, maar weloverwogen aanklacht 
tegen de gangbare benadering van 
het milieuvraagstuk. Hij hekelt ach
tereenvolgens de valse consensus,

die omtrent het belang van milieube
scherming wordt opgehouden, de kre
tologie die rond de intrumenten voor 
milieupolitiek bestaat en het falen 
van de internationale aanpak in het 
verband van de Europese Gemeen
schap.

Schultink geeft een overzicht van 
de mogelijkheden om de talrijke ge
vallen van bodemverontreiniging aan 
te pakken. Het verplaatsen of afslui
ten van bedreigde objecten is geen 
echte oplossing, zodat de nadruk 
moet liggen op het wegnemen van 
de verontreiniging of het isoleren 
daarvan. Hoewel daarvoor verschil
lende technisch vaak boeiende moge
lijkheden bestaan, is de conclusie 
toch: voorkomen is beter dan gene
zen!.

In de rubriek levensbeschouwelijke 
en politieke stromingen reageert Van 
Zanen op het artikel van M.P. Swart 
over de toekomst van het liberalis
me in het vorige nummer van LEF. 
Overeenstemming bestaat over de 
kansrijke positie die Swart het Ne
derlandse liberalisme in de komende 
jaren toedenkt. Van Zanen acht de 
analyse van de verhoudingen in de 
VVD onjuist en plaatst dan ook kriti
sche kanttekeningen bij de dichoto
mie van Swart om te komen tot een 
onderscheiding van drie ideologische 
stromingen binnen de VVD.

In de rubriek boekbesprekingen 
neemt Den Dekker ditmaal een 'klas
sieker' onder de loep, namelijk het 
Communistisch Manifest. Lettend 
op de ingrijpende invloed die het 
Marxisme op de wereldgeschiedenis 
had en heeft, kan kennismaking hier
mee ook van nut zijn voor liberalen. 
Na een analyse van de inhoud van 
het Manifest, worden de kwaliteiten, 
beperkingen en gevaren daarvan aan
gegeven.

Ada den Ottelander.
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Aan het begin van het gesprek gaat 
minister Winsemius (kortheidshalve 
verder aangeduid als Winsemius) in 
op een paar politieke actualiteiten 
en zijn relatie met de oppositie. Hij 
vertelt een aardige anecdote, maar 
verzoekt ons met klem deze niet 
op te schrijven. Uit de anecdote 
blijkt dat Winsemius een fatsoenlijke 
relatie met de partijwoordvoerders 
in de Tweede Kamer voorstaat. Een 
minister die een Kamerlid fatsoen
lijk behandelt, zal in het algemeen 
zelf ook fatsoenlijk worden behan
deld. Omdat een Kamerlid bij de 
controle op de regering voor een 
groot deel afhankelijk is van informa
tie van de regering zelf en de minis
teries, zal een minister zoveel moge
lijk moeten doen om deze informa
tie, voor zover zij publiekelijk toe
gankelijk is, beschikbaar te stellen 
aan de Kamerleden. Zeer zeker aan 
de oppositie.

Milieugoederen op de markt?

Het eerste milieudiscussiepunt met 
Winsemius heeft betrekking op het 
rapport van de Belgische liberale 
partij de Partij voor Vrijheid en 
Vooruitgang: "Profiel van een vrije
en milieubewuste samenleving". Daar
in wordt voorgesteld milieugoederen 
in handen te geven van bedrijven 
of milieu-organisaties, zodat tussen 
vervuilers en vervuilden kan worden 
onderhandeld over de vervuiling. Zo 
kan door het spel van krachten in 
een vrije markteconomie bepaald 
worden wat het milieu echt waard 
is.
Winsemius kent het rapport niet, 
maar hij is er zeker van dat het 
systeem niet werkt. In heel specifie
ke gevallen misschien wel. Bijvoor
beeld een bedrijf dat met omwonen
den onderhandelt over isolatie tegen 
geluidsoverlast. Als het bedrijf hier

voor wil betalen en de omwonenden 
ermee tevreden zijn, moet de over
heid afzijdig blijven. Maar in veel 
gevallen is zo iets practisch niet 
uitvoerbaar. Zo is er nog te weinig 
bekend om milieu kwaliteitsdoelstel
lingen vast te stellen. Velen kunnen 
voor zichzelf (nog) niet uitmaken 
wat voor hen het milieu waard is. 
Willen wij witter dan wit? Dat kost 
een hoop geld dat ook voor andere 
belangrijke zaken gebruikt kan wor
den. Willen wij echte of plastic bos
sen? Winsemius heeft in Disneyland 
de geweldig imposante plastic bossen 
gezien. Wat zijn echte bossen ons 
waard? We kunnen en willen ze niet 
klassificeren, want onherroepelijk 
is de volgende vraag: wat is het le
ven van onze buren ons waard.

Gij zult nadenken.

Winsemius wordt gevraagd wat hij 
vindt van een systeem van heffingen 
en subsidies. Ondernemers met vuile 
productieprocessen moeten extra be
lasting betalen en ondernemers met 
schone productieprocessen krijgen 
subsidie. Zo zet je de bedrijven aan 
tot milieuvriendelijk handelen.
Als antwoord hierop stelt hij dat 
heffingen vaak niet effectief zijn. 
Ze vormen slechts een zeer klein 
deel van de maatschappelijke kosten 
van het desbetreffende bedrijf. Soms 
werkt het wel. Bij waterverontreini
ging hebben de heffingen regulerend 
gewerkt en de verontreiniging is 
daar sterk terug gebracht. Maar in 
de meeste gevallen werkt het systee 
van heffigen niet om bedrijven aan 
te zetten milieuvriendelijker te pro
duceren. Natuurlijk moeten de be
staande heffingen er wel blijven. 
Het zou niet netjes zijn de samenle
ving te laten betalen in plaats van 
de vervuiler. Maar als onderhandelen 
tussen vervuilers en vervuilden niet
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mogelijk is en heffingen niet helpen, 
wat helpt dan wel? Winsemius wijst 
op de gebods- en verbodswetten. De 
overtreders van de wetten zijn straf
baar en kunnen juridisch worden ver
volgd. Maar hij wijst meteen op het 
gevaar van te veel wetten. "Er is 
geen probleem of een ambtenaar 
heeft er wel een wet voor".
Veel beter zou zijn als er meer "Gij 
zult nadenken"-wetten komen, zoals 
bij de milieu-effectenrapportage ( 
MER). Men moet er op gewezen wor
den dat iedereen de verantwoordelijk
heid draagt voor een schoon milieu. 
De mensen moeten zich realiseren 
wat de gevolgen zijn van hun hande- 
len."Je moet ze helpen te begrijpen 
dat ze gast zijn in eigen huis" en 
"we moeten ons huis netjes houden", 
aldus Winsemius.

Op de vraag of dit betekent dat hij 
de mensen wil 'opvoeden', antwoordt 
hij dat hem dat te ver gaat. "Dat 
klinkt als 'met de paplepel ingeven' 
en dat is niet mijn bedoeling". Als 
voorbeeld neemt hij een huisvrouw 
die een emmertje bleekwater na ge
bruik kwijt wil. Hoogstwaarschijnlijk 
zal ze het nu gewoon door de goot
steen wegspoelen. Zij moet er op 
gewezen worden wat voor een bijzon
der schadelijke gevolgen dit heeft 
voor het milieu en daarnaast moet 
haar een redelijk alternatief geboden 
worden. Als ze daar dan geen ge
bruik van maakt is er alle reden om 
te straffen. Je neemt nu afstand 
van "de vervuiler betaalt", omdat 
je van de vrouw meer vraagt dan 
dat zij er voor overheeft. Maar 
eerst moet je de mensen met de 
neus op de feiten drukken. In het 
algemeen zijn gebods- en verbodsbe
palingen te duur en te regulerend. 
Daarnaast werkte de campagne te
gen de zure regen zeer goed: de
wetgeving rond de loodvrije benzine 
ging er heel snel doorheen, consta
teert Winsemius. Hij wijst in dit ver
band op het verschil in twee genera
ties milieuwetgeving. De eerste gene
ratie bevatte gebods- en verbodsbepa
lingen. De tweede generatie bevat 
de "Gij zult nadenken"-wetten. In

dit laatste geval wordt het besluit 
veel sneller geaccepteerd. Hoe werkt 
dit, hoe kun je iets bereiken, bijvoor
beeld vermindering van luchtvervui
ling? De eerste stap is een sluitende 
wetgeving die aangeeft hoever men 
mag gaan. De tweede stap is een 
systeem van subsidies en heffingen 
om de aanpak te stimuleren. En de 
derde en laatste stap is een goed 
communicatiesysteem om het besluit 
meer draagkracht te geven in de 
samenleving. Winsemius noemt dit 
het idee van de hoepel, de peen en 
de tamboerijn. De hoepel is de wet
geving, de peen de subsidies en de 
tamboerijn de communicatie! De tam
boerijn is voor Winsemius het belang
rijkst. En blijkbaar werkt die zeer 
effectief.

Geen claim op meer geld.

Omdat Winsemius zoveel lof oogst 
met zijn toch zeer ingrijpende maat
regelen, wordt hem gevraagd of hij
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nu gaat proberen meer geld vrij te 
maken op de overheidsbegroting voor 
een nog ruimere milieu-aanpak.
Hij antwoordt nee en voegt er met
een aan toe dat dit vreemd lijkt
voor een milieuminister. Als hij 
meer geld zou kunnen krijgen voor 
zijn post, zouje verwachten dat hij 
het volledig zou claimen. Winsemius 
beweert dat hij met zijn huidige bud
get tevreden stellend rond kan ko
men. Zo lang dit nog het geval is,
kunnen extra gelden in de samenle
ving beter op andere terreinen wor
den benut, zoals bijvoorbeeld het 
stimuleren van informaticatoepassing
en.
Ook het bepalen van een vast per
centage van de overheidsbegroting 
voor milieu vindt hij desgevraagd 
een slecht idee. Het doel van het 
geld dat nu wordt besteed aan mili
euhygiëne is om de problemen die 
er zijn op te lossen. Daarna is er 
geen geld meer voor nodig. Het is 
dom om permanente prioriteiten te 
leggen door te veronderstellen dat 
het milieu bijvoorbeeld twee procent 
van de begroting waard moet zijn. 
Er kunnen periodes komen waarbij 
die twee procent niet haalbaar is, 
omdat andere zaken dan een hogere 
prioriteit hebben. Die twee procent 
moet je liever kwijt zijn dan rijk.
Zolang die twee procent nog nodig 
is, is er blijkbaar nog iets aan de 
hand. Je streeft er juist naar om 
oplossingen te vinden die helpen, 
waardoor je er na het geld aan ande
re belangrijke zaken kunt uitgeven.

Risico-aansprakelijkheid.

In het voorjaar van 1985 is in de 
Tweede Kamer de risico-aansprake
lijkheid bij bodembescherming aan 
de orde geweest. Winsemius pleitte 
er toen voor om de risico-aansprake
lijkheid in het Burgerlijk Wetboek 
te regelen en niet in de Wet bodem
bescherming. De vraag aan hem 
waarom hij voor dit standpunt 

heeft gekozen. Bodemsanering kost 
de schatkist jaarlijks tweehonderd 
miljoen gulden. Wijziging van het

Burgerlijk Wetboek betekent dat èr 
nog zeker tot het begin van de ne
gentiger jaren gewerkt moet worden 
wat niet alleen de schatkist meer 
dan een miljard gulden kost, maar 
wat ook gedurende die periode het 
milieu onnodig belast.
Winsemius opent de aanval: "Volgens 
collega Korthals Altes is wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek al in 1989 
mogelijk". (Maar een geheimzinnig 
glimlachje verraadt zijn persoonlijke 
twijfel.) Eveneens vindt hij dat ten 
principale de risico-aansprakelijkheid 
geregeld moet worden in het Burger
lijk Wetboek, omdat deze dan niet 
alleen geldt voor de bodem, maar 
ook voor andere milieugoederen als 
lucht, water en geluid. Aansprakelijk
heidsverzekeringen zijn bijzonder 
complex. Er moet eerst een principi
ële uitspraak komen voordat op de 
verschillende terreinen een wet 
wordt geformuleerd. Winsemius pleit 
in dit verband voor wat hij noemt 
het tweede liberale principe: de regu- 
leringsketen moet sluiten. Deze keten 
bestaat uit vier schakels: de wet,
de vergunning, de uitvoering en de 
controle. Als in een van deze scha
kels iets mis gaat, is er sprake van 
een slechte wet.

Kan een bedrijf ook aansprakelijk 
gesteld worden voor milieuschade 
als gevolg van productiemethoden 
die niet door de overheid zijn verbo
den? Het kan gezien worden als een 
risico van het vrije ondernemer
schap.
Winsemius vindt van niet. Dat zou 
een voorbeeld zijn van onbehoorlijk 
bestuur. De burger moet vantevoren 
weten waar hij aan toe is. De over
heid moet fatsoenlijk zijn. Ze mag 
geen valse verwachtingen scheppen. 
De overheid mag niet eerst iets toe
laten, het later verbieden en vervol
gens de vervuiler aansprakelijk stel
len. Wat de overheid wel kan doen 
is wat bijvoorbeeld gebeurt bij lucht
vervuiling. Er bestaat een fonds voor 
luchtverontreiniging. Zodra schade 
aan het mileu kan worden aange
toond, trekt de overheid de vergun
ning in en stelt het bedrijf schade-
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loos.

Politieke hete hangijzers.

Tot slot van het gesprek worden 
twee hete politieke hangijzers bespro
ken: de Markerwaard en de nieuwe 
kerncentrales. In beide gevallen 
heeft Winsemius een standpunt gehad 
dat lijnrecht tegenover een liberale 
collega in het kabinet stond. Bij de 
discussie rond de uitbreiding van het 
aantal kerncentrales tegenover minis
ter Van Aardenne en bij de discussie 
ronde de Markerwaard tegenover mi
nister Smit-Kroes. Met betrekking 
tot de Markerwaard is Winsemius 
principieel blijven vasthouden aan 
zijn eigen visie en de Markerwaard 
werd over de verkiezingen heenge- 
tild. Met betrekking tot de kerncen
trales is hij ingegaan op een compro
mis (twee in plaats van vier kerncen
trales). Waarom wegen zijn bezwa
ren tegen kernenergie niet meer zo 
zwaar?
Winsemius reageert fel: "Dat laatste 
is niet waar. Ik heb mijzelf nooit 
uitgesproken tegen meer kerncentra
les. Zoiets zal U ook niet hebben 
gelezen of gehoord in de media. Gijs 
en ik hadden alleen een meningsver
schil over het aantal nieuwe centra
les. Bij de discussie heb ik nooit 
door een principiële pomp heen hoe
ven gaan". Hij legt uit dat hij best 
meer kernenergie wil, maar als je 
wilt weten of kernenergie nu echt 
goedkoper is, moet je eerst op een 
locatie twee centrales bouwen. Het 
is onverstandig om je vast te leggen 
op bijvoorbeeld vierduizend of zes
duizend megawatt, zoals Van Aarden
ne wilde. Meer zekerheid krijg je 
als je je vastlegt op twee centrales 
naast elkaar.
In de media werd vermeld dat er 
onenigheid bestond tussen Winsemius 
en Van Aardenne. Van Aardenne was 
voor vier centrales, Winsemius tegen. 
Dat suggereerde dat Winsemius te
gen uitbreiding was. Uiteindelijk is 
er een compromis gevonden, waarbij 
gesteld werd dat er tenminste twee 
nieuwe kerncentrales zullen komen.

Ten aanzien van de Markerwaard 
wijst Winsemius op een onderzoek 
van departementen, waarbij duidelijk 
werd dat deze polder niet privaat 
te financieren is. Vervolgens is het 
de vraag of de overheid er geld in 
moet stoppen. Hij ziet betere beste
dingsmogelijkheden, zoals bodemsane
ring of stimulering van de informa
tietechnologie. Hij wijst er daarbij 
op dat we met een overschot aan 
landbouwgrond zitten. Hij en Braks 
proberen juist de hoeveelheid land
bouwgrond te verminderen. De ande
re aanwendingsmogelijkheid, bosbouw, 
zou wel hele dure bosgrond beteke
nen. Desalniettemin ziet hij te zij
ner tijd het Markermeer wel eens 
ingepolderd worden. Winsemius hoopt 
echter dat dit uitgesteld zal worden 
tot we de grond echt nodig hebben.

Bij het afscheid groet Winsemius 
met: "In het voorjaar praten we
verder!".



Liberale visie op milieubeleid
In liberale kring heeft vanouds grote 
belangstelling bestaan voor natuur 
en milieu. In talrijke organisaties, 
die actief zijn op het gebied van 
natuurbeheer en landschapszorg, heb
ben leden van de VVD een belangrij
ke bijdrage geleverd of doen dat he
den nog. Ook op het engere terrein 
van het milieubeheer zijn er op alle 
bestuursniveaus bijdragen van VVD- 
leden in de verschillende bestuursor
ganen, zij het dan dat die in onze 
overwegende linkse pers weinig of 
geen aandacht krijgen. Als er aan
dacht aan wordt gegeven is dat niet 
zelden in negatieve zin. De reden 
daarvoor zal uit dit artikel duidelijk 
worden. Vastgesteld kan worden dat 
sinds we in 1973 een aparte bewinds
man of -vrouw voor het milieubeleid 
hebben, VVD-ministers die post ze
ven jaar hebben bezet en daarbij 
veel waardering hebben gekregen 
voor hun werk, met name ook van
uit de oppositie, terwijl de vijf jaren 
dat linkse bewindsvrouwen die porte
feuille beheerden er vooral vanuit 
het linkse kamp veel kritiek is geko
men.

Negatieve commentaren.

De discussie over het milieubeleid 
wordt in ons land vooral bepaald door 
enkele organisaties, die naast geld 
van particulieren ook grote bedragen 
ontvangen van het departement van 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Orde
ning en Milieubeheer (VROM). Deze 
organisaties beschikken daardoor o- 
ver een grote deskundige staf, die 
nauw samenwerkt met de ambtena
ren van het departement en bijvoor
beeld met prachtige publicitaire ac
ties beleidsvoorstellen van het depar
tement ondersteunt. Hun signatuur 
is duidelijk links en zij hebben veel 
vertakkingen naar linkse partijen, 
die dan ook steeds zeer goed gein-

formeerd zijn over wat zich daar 
afspeelt.
De VVD-fractie in de Tweede Kamer 
probeert een eigen milieubeleid te 
formuleren en botst daarbij nog al 
eens op de milieu-organisaties, de 
linkse partijen in de Tweede Kamer 
en soms ook op het CDA. Bijna al
tijd leidt dat tot negatieve commen
taren in de pers, Hoe negatief de 
pers daarbij kan zijn bleek enkele 
jaren geleden bij het (giftige!) com
mentaar op de behandeling van de 
milieubegroting voor 1983 in Trouw. 
De verslaggever en commentator leg
de mij een zestal beweringen in de 
mond, die daarna op scherpe wijze 
van commentaar werden voorzien. 
Geen van de aan mij toegeschreven 
beweringen was juist. Toen ik een 
weerwoord naar de redactie van 
Trouw stuurde werd dat niet ge
plaatst en volgde er een vertragings
tactiek om tenslotte het argument 
te kunnen gebruiken dat het commen
taar niet meer actueel was! Na over
leg met de fractievoorzitter vroeg 
deze de hoofdredacteur van Trouw 
om nadere uitleg. Deze laatste bood 
na kennis genomen te hebben van 
de gang van zaken zijn verontschul
digingen aan!

Visie van de VVD-fractie.

Tijdens de behandeling van de begro
ting van Milieubeheer in oktober 
1985 heb ik nog eens geprobeerd de 
visie van de VVD-Kamerfractie sa
men te vatten en duidelijk te formu
leren. De hierna volgende tekst is 
een letterlijke weergave van hetgeen 
in de Handelingen van de Tweede 
Kamer is opgetekend.
"Voor de VVD is het volstrekt duide
lijk dat in ons dichtbevolkte land 
met een hoge welvaart de zorg voor 
het milieu een hoge prioriteit be
hoort te hebben. Voor ons houdt dat
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in dat de overheid de normen aan
geeft, die gehandhaafd of bereikt 
moeten worden. De overheid moet 
de kaders aangeven waarbinnen pro
cessen en procedures dienen plaats 
te vinden. Zij moeten de voorwaar
den scheppen waardoor doelmatigheid 
in het milieubeleid kan worden be
reikt en zo velen als mogelijk bij 
het beleid betrekken en verantwoor
delijkheid geven. Van ieder mag ver
wacht worden, dat hij of zij die ei
gen verantwoordelijkheid inhoudt 
geeft. Als het menselijk handelen 
niet van verantwoordelijkheidszin ge
tuigt en op duidelijke wijze afwijkt 

. van voorschriften, die begrijpelijk 
zijn, kan en moet de overheid corri
gerend optreden. Dit houdt in dat 
het milieubeleid helder moet worden 

’ geformuleerd en dat de voorschrif
ten helder en doelmatig moeten zijn. 
Daarbij behoort de bewustmaking 
door een goede voorlichting van wat 
onzorgvuldig handelen is.

Met het voorliggende meerjarenpro
gramma zijn wij op de goede weg, 
zij het dat naar onze mening hier 
en daar de accenten anders kunnen 
worden gelegd. Maar voor alles zal 
de burger vertrouwen moeten krijgen 
in de juistheid van de inzichten bij 
de overheid, waarop het beleid is 
gebaseerd. Dat vereist consistentie 
van beleid. Met name moet worden 
voorkomen dat voor fouten in het 
verleden de schuldvraag belangrijker 
wordt dan het vinden van de oplos
sing. De vele fouten die zijn gemaakt 
zijn eerder het gevolg van het ont
breken van inzicht en overzicht dan 
van kwade wil. Dat laatste is overi
gens wel degelijk voorgekomen en 
dat kreeg dan ook terecht justiti
ële aandacht.

Ook moet worden voorkomen dat 
de angst de doorslag gaat geven bij 
de keuzen die moeten worden ge
maakt. Allereerst komt de bescher
ming .van de gezondheid van de 
mens, dan die van dieren en planten 
en tenslotte de bescherming van eco
logische systemen, die de vele na
tuurlijke kringlopen omvatten, die

maakten dat vroeger vaak straffe
loos afval kon worden verwijderd 
omdat de natuur voor het afbreken 
en opruimen zorgde.
In dit opzicht heeft de W D  moeite 
met milieubeleid dat is gebaseerd 
op angst en bangmakerij, die op zich 
vaak weer het gevolg zijn van extre
me politieke stellingnamen, waarbij 
de schurken en de onschuldigen 
scherp tegenover elkaar worden ge
steld. Soms worden die rollen ideolo
gisch bepaald. De onschuldigen zijn 
dan het volk en de schurken de in
dustrie of de kapitalisten.
Met gebruikmaken van angst bij 
mensen wordt het beleid onder druk 
gezet. De betrokken mensen zijn 
zich dat vaak niet bewust. Zij gelo
ven in ernstige gevolgen en lijden 
daaronder. Hun leed wordt dan weer 
een extra factor in de bestuurlijke 
afweging. Bestuurders worden in zul
ke situaties onder grote druk gezet, 
omdat zij via een zakelijke benade
ring ee goede oplossing trachten te 
vinden, maar door de emoties voor 
een goede afweging geen gehoor vin
den.

co
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Voorzitter! Ik sprak over de bestuur
ders, die onder grote druk worden 
gezet bij het vinden van zakelijke 
oplossingen als de emoties te hoog 
oplopen. Wij vinden dat de doelma
tigheid van het beleid door zulke 
invloeden worden aangetast. De VVD- 
fractie streeft naar een doelmatig 
beleid en zij wil de voorwaarden ver
vuld zien waarbij zo'n doelmatig be
leid mogelijk wordt gemaakt. Aller
eerst is daartoe kennis van zaken 
nodig. Er moeten gegevens verstrekt 
worden over het gevaar van het 
blootgesteld worden aan bepaalde 
stoffen, liefst uitgedrukt in termen 
van veiligheid. Dat spreekt de mens
en meer aan dan wanneer een en 
ander in termen van gevaar wordt 
uitgedrukt.
Daarnaast dient de informatie aan 
de direct betrokkenen snel en goed 
te zijn, opdat beinvloeding via ge
ruchtenstromen kan worden verme
den. Geloofwaardigheid van bestuur
ders is hierbij essentieel. Op dit punt 
zijn ernstige fouten gemaakt, die 
voortaan vermeden moeten worden. 
Maar voor alle duidelijkheid: dit is 
geen verwijt aan de minister. Het 
zijn fouten die gemaakt zijn op ande
re bestuursniveaus.

Stokpaardjes op de achtergrond.

Kan worden aangegeven waarom het 
VVD-beleid op milieugebied soms hef
tige tegenstand van links ontmoet? 
Naar mijn mening is de diepere oor
zaak gelegen in het feit dat in een 
vroeg stadium linkse partijen hebben 
gepoogd de zorg voor het milieu te 
gebruiken voor de invoering van soci
alistische stokpaardjes als centralis
me, een plan-economie en het onder
werpen van het bedrijfsleven aan 
strakke regelgeving en een vergaand 
vergunningenstelsel. Vooral na de 
publicatie van het rapport van de 
Club van Rome ontwikkelden de link
se partijen veel publiciteit waar in 
feite verkondigd werd dat, als niet 
snel gekozen zou worden voor een 
socialistisch beleid, het eind van de 
mensheid nabij was.

In 1972 verscheen een advies van 
het overlegorgaan van PvdA, D'66 
en PPR, waarin gepleit werd voor 
een bundeling van de vooruitstreven
de partijen om na een verkregen 
meerderheid een aantal grote hervor
mingen in ons bestel door te kunnen 
voeren. De nadruk werd gelegd op 
de tijdnood waarin we zouden verke
ren. Omdat de vervuiling van het 
milieu werd toegeschreven aan de 
industriële productie zou het produc
tiesysteem maatschappelijk moeten 
worden gere-integreerd en dienstbaar 
moeten worden gemaakt aan de prio
riteit van een kwalitatief zo goed 
mogelijk bestaan. De analyse in dit 
adviesrapport is interessant en zeker 
van waarde, de politieke oplossing 
die wordt voorgesteld is zeker niet 
de liberale.

In lagere linkse regionen is milieube
leid geleidelijk aan verworden tot 
een anti-industriebeleid en een ge
vecht tegen grootschaligheid dat vaak 
met grote felheid wordt gevoerd. 
Zo gaat het verzet tegen kernener
gie voornamelijk onder de vlag van 
milieubeleid, terwijl aan de inzet 
van steenkolen nauwelijks aandacht 
wordt gegeven. Als men de risico's 
en milieu-aspecten van kernenergie 
en het gebruik van steenkolen voor 
de productie van electriciteit zorg
vuldig met elkaar vergelijkt, komt 
kernenergie er aanzienlijk beter uit. 
Er wordt dan wel beweerd dat er 
voor het radio-actief afval "nog geen 
definitieve oplossing" is, maar ge
makshalve wordt vergeten zulk een 
eis te stellen aan de toepassing van 
steenkolen. Zou men dat wel doen 
dan blijkt dat de oplossingen voor 
het opbergen van radio-actief afval 
technisch gezien aanwezig zijn, maar 
dat bij steenkolen geen oplossing te 
vinden is voor het probleem van de 
uitstoot van koolzuurgas.
Onjuistheid en onzorgvuldigheid treedt 
vaak op in de berichtgeving van ac
tiegroepen en veroorzaakt dan grote 
ongerustheid bij mensen die denken 
dat zij het slachtoffer zijn van gro
te onzorgvuldigheid of misdadig op
treden. Zelden blijkt er werkelijk
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reden te zijn voor angst of paniek, 
maar met name door klein links 
wordt angst soms gehanteerd als in
strument om de publieke opinie te 
mobiliseren tegen de besturen die 
belast zijn met maatregelen in con
crete gevallen van milieuproblema
tiek. Ook het departement werkt 
met de methode van stemming ma
ken, zonder dat de wetenschappelijke 
onderbouwing in voldoende mate aan
wezig is. Ik meen ook dat waarschu
wend moet worden opgetreden in 
gevallen waar er aantasting van het 
milieu wordt geconstateerd of dreigt. 
Maar de ernst van de situatie moet 

. niet overdreven worden en er moet 
zo goed als mogelijk worden gewerkt 
met juiste gegevens. Als naderhand 
blijkt dat het allemaal wel meevalt 
is er weer een stukje van de geloof
waardigheid van het milieubeleid ver
loren gegaan.
Ieder kent voorbeelden: fosfaat in
wasmiddelen zou moeten worden ver
boden: dat was de grote zondaar.
Nu is het fosfaat in wasmiddelen 
door vrijwillige afspraken met de 
wasmiddelfabrikanten gehalveerd en 
blijkt dat er geen vermindering is 
opgetreden van de overmatige algen- 
groei. Fosfaat dat langs andere we
gen in het milieu komt, bijvoorbeeld 
via bemesting, is zo overheersend 
dat de vijftig procent vermindering 
in de wasmiddelen eenvoudig geen 
invloed kan hebben. Soortgelijke situ
aties hebben zich voorgedaan met 
het lood in de benzine, waarvan be
weerd werd dat er zeer ernstige e f
fecten door zouden optreden, terwijl 
na onderzoek bleek dat die effecten 
er niet waren. Ondanks het feit dat 
de betrokken fabriek volledig in over
eenstemming werkt met de voor
schriften gaat de hetze tegen een 
asbestfabriek door en werken mede
werkers van milieubeheer mee aan 
een onevenwichtige beeldvorming.

Een onmisbaar breed draagvlak.

Óns standpunt is dat met hetzes en 
bangmakerijen wel veel onrust wordt 
gezaaid en veel publiciteit wordt

verkregen voor het milieubeleid, 
maar dat de doelmatigheid van het 
beleid veel te lijden heeft, omdat 
de bestuurders gedwongen worden 
hun aandacht te versnipperen en te 
richten op incidenten ten koste van 
de uitvoering van datgene dat op 
zakelijke gronden prioriteit heeft 
gekregen.
Zoals gesteld tijdens de begrotingsbe
handeling is voor ons polarisatie 
geen goede weg. Een breed draag
vlak is voor een doelmatig milieube
leid onontbeerlijk. Daartoe moet een 
klemmend beroep worden gedaan op 
de eigen verantwoordelijkheid, zowel 
van individuele burgers als van het 
bedrijfsleven. Als de overheid alle 
betrokkenen informeert over de opge
stelde regels en de redenen die ge
leid hebben tot de regelgeving kan 
een betere en verdergaande preven
tie worden bereikt dan met uiterst 
gedetailleerde voorschriften en straf
maatregelen. Die laatste moeten wel 
genomen kunnen worden als van on
wil en nalatigheid sprake is.

In het meerjarenprogramma Milieube
heer 1986 - 1990 dat door minister 
Winsemius aan de Kamer werd gepre
senteerd en door hem met overtui
ging tegenover de Kamer werd verde
digd, is een nieuwe benadering zicht
baar die op vele punten tegemoet 
komt aan de wensen van de VVD- 
fractie zoals die ook in het regeerak
koord van 1982 waren vastgelegd. 
Het zwaartepunt ligt thans bij het 
zodanig aanpassen van het menselijk 
handelen dat de ecosystemen instand 
blijven. We spreken dan van de inpas
sing van de maatschappelijke activi
teiten in de natuurlijke kringlopen. 
Door goede informatie over de gevol
gen van slordig handelen worden 
mensen en doelgroepen zich bewust 
van hun eigen verantwoordelijkheid 
en kunnen vele fouten die in het 
verleden zijn gemaakt worden verme
den. Langs deze weg wordt de verde
re aantasting van het milieu terugge
drongen en tenslotte geheel voorko
men. Daarnaast rest dan de sanering 
van het vele dat in de afgelopen 
decennia verkeerd gegaan is. Met
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een goed meerjarenprogramma dat 
zich over een periode van ongeveer 
twintig jaar zal moeten uitstrekken 
is een belangrijk herstel van ons mi
lieu te bereiken.

Ook hier geldt dat het steven naar 
doelmatigheid voorop dient te staan. 
De grote bedragen die voor de sane
ring nodig zullen zijn zullen alleen 
opgebracht worden als de resultaten 
van het beleid voor de burgers zicht
baar zullen zijn.
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Lokaal en regionaal milieubeleid
Mij is gevraagd voor dit politieke 
kaderblad van de JOVD iets te ver
tellen over de mogelijkheden van 
een plaatselijk milieubeleid. De 
vraag ligt voor de hand, immers mi
lieu is - zo stelt men - toch duide
lijk grensoverschrijdend, iets voor 
de nationale, ja zelfs de internationa
le politiek! Onmiddellijk volgen dan 
de beruchte voorbeelden: olietankers, 
de walvis, zure regen, de Franse ka- 
limijnen. Als er al over lokaal mili
eubeleid wordt gesproken, dan gaat 
het over de vervuiling van de ste
den, natuur en landschap, de hinder
lijke bedrijven, kortom: de overlast. 
Maar als je even nadenkt, dan zie 
je, dat dit beeld niet klopt! Juist 
het accent, dat tegenwoordig valt 
op het in-stand-houden van de 'bio
sfeer' of beter de ecologie (mens 
dier en plant in hun omgeving) maakt 
een territoriaal gebonden (lokaal, 
regionaal) beleid voor de hand lig
gend, zelfs absoluut noodzakelijk. 
Waarom, als het dan zo vanzelfspre
kend is, maakten onze politieke voor
gangers zich er dan niet even druk 
over als wij nu? Zelfs het woord 
milieubeleid (Umwelt, environment 
) was onbekend. Het antwoord op 
dit soort vragen is niet zo simpel. 
Lucas Reijnders in zijn standaard
werk over een integraal milieubeleid
(1) geeft het aan: ook vroeger kwa
men er milieurampen voor, maar het 
bleven incidenten, ingrepen van de 
góden, dan wel grillen van de na
tuur, die de mens met zijn tech
nisch vernuft geleidelijk de baas 
werd. Maar juist door die ongebrei
delde ontwikkeling van techniek en 
wetenschap kwamen er drie hoofd
groepen van nieuwe problemen:
1. vervuiling van leefmilieu door 
voor het leven schadelijke stoffen, 
straling en lawaai.
2. het evenwicht in de natuur komt 
in gevaar, ecosystemen worden door 
de mens stelselmatig afgebroken en

veranderd door nieuwe ongewenste, 
kwetsbare en weinig gevarieerde 
structuren.
3. het opraken van grondstoffen.
Het zal duidelijk zijn, dat vooral 
de eerste twee nieuwe problemen 
ook lokaal spelen. Maar we moeten 
wel oppassen; het is beslist niet zo, 
dat de vooruitgang in techniek, de 
industriële revolutie op zichzelf de 
'schuld' is van de lokale problemen, 
soms is het tegendeel het geval. Ik 
noem een voorbeeld: domweg het
feit dat de grote steden er zijn, dat 
wil zeggen veel mensen op een be
trekkelijk klein grondgebied, bete
kent een bescherming voor natuur 
en landschap. Stel je voor dat al 
die mensen in Nederland gelijkmatig 
over het land verdeeld woonden en 
werkten, de ellende zou niet te over
zien zijn. Een ander voorbeeld: de 
post-industriele ontwikkeling (electro- 
nica, computers) is voor het milieu 
zeker minder bedreigend, de chemica- 
lisering van de samenleving daarente
gen wel!

Wat gebeurt er lokaal?

We zijn het erover eens, een lokaal 
of - beter - regionaal milieubeleid 
moet. En niet alleen in de grote ste
den of op provinciaal vlak. Ook voor 
kleinere plattelandsgemeentes zie 
ik veel mogelijkheden voor een mili
eubeleid. Denk alleen maar aan de 
vermesting. Wel ligt het voor de 
hand om regionaal samen te werken 
en niet op te houden bij de toevalli
ge stippellijntjes van de eigen ge
meente. Er zijn in Nederland al goe
de voorbeelden van zo'n vrijwillige 
gemeentelijke samenwerking, zoals 
Eindhoven en omstreken en de 
Drechtsteden. Doen de gemeentes 
dit niet, dan grijpt de overheid in 
en legt de taken via de provincie 
verplichtend op. Dat is dan jammer



voor de initiatieven van de burgers, 
die juist gemotiveerd waren iets aan 
hun eigen woon- en leefomgeving 
te doen. Vóór we nu echt bespreken 
wat er lokaal gebeuren moet, is het 
goed om te zien wat er op dit mo
ment aan initiatieven in kaart kan 
worden gebracht, kortom: wat ge
beurt er? Dat valt tegen, alles wat 
er over te zeggen is, valt globaal 
nog onder de noemer 'milieu-hobbyis- 
me' of 'milieu-calvinisme'. We kopen 
ons slechte geweten af door allerlei 
marginale kleine, maar leuke dingen 
voor de mensen: de verschillende
kleuren afvalzakken, de compostbak, 
de windmolen, de bescherming van 
die ene ooievaar, het depot voor che
misch afval, de verplaatsing van een 
bedrijf, strijd tegen de hondepoep. 
Typisch Hollands biedt de ene burge
meester tegen de andere op, als het 
maar aardig oogt, we houden alle
maal van ons schone plaatsje, wie 
doet er mee ... . Veel van deze ac
ties verzanden na een aanvankelijk 
succes in de financiële discussie, het 
geld raakt op en de mensen moeten 
het verder zelf maar doen. In dit 
verband duikt dan op het woord 'be
wustwording', een ander woord voor 
bezuiniging en afwenteling van het 
probleem op de individuele burgers.

Ik weet het, dit beeld is te somber, 
maar deze schets is wel nodig om 
aan te geven hoe het in de toe
komst wel moet. Nu lopen we vaak 
achter de feiten aan en laten de 
echte problemen over aan actiegroe
pen, de hogere overheid en de toe
komstige generatie. Het kan anders 
en om aan te geven hoe, beperk ik 
mij nu tot mijn stad Utrecht en de 
gemeenschappelijke en integrale aan
pak, die we hier (college en raad) 
gekozen hebben. Jazeker, ook in U- 
trecht gaat er veel mis, maar over 
de uitgangspunten bestaat toch over
eenstemming. In het begin van de 
jaren tachtig is er eerst geïnventari
seerd en is er een herkenbare ambte
lijke organisatie voor het milieu ge
vormd, de milieudienst. Geen blik 
ambtenaren, maar mensen die er op 
letten dat bij alle voorstellen van

diensten die het dagelijke bestuur 
bereiken, ook gedacht is aan de mili- 
eu-effecten. Er werd ook een eco
loog aangesteld. Na die inventarisa
tie en organisatie (ambtelijk) en ge
deeltelijk parallel daarmee is er in 
1983 een milieubeleidsplan ontwik
keld, een politiek stuk van de ge
meenteraad, waarin aangegeven staat, 
wat er over de hele linie zo kan 
worden aangepakt en wat de priori
teiten zijn.
In Utrecht noemden we onder andere 
de volgende knelpunten: energiebespa
ring, een andere leefwijze in en om 
het huis en op het werk, de voorlich
ting en milieu-educatie, de handha
ving, de afval-problemen, de hinder 
van bedrijven, de geluidsoverlast, 
de groenvoorziening en riolering. Elk 
jaar spreken we in de raadscommis
sie over de uitvoering van dat beleid 
en de kosten die daarmee gemoeid 
zijn. We hebben inmiddels ook de 
beschikking over een milieufonds, 
waaruit geput kan worden. De milieu
educatie doen we samen met plaatse
lijke actie-groepen. Maar het belang
rijkste is niet het totaal van de af
zonderlijke maatregelen, maar de
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consensus tussen raad en college o- 
ver de politieke visie of anders ge
zegd het doel: herstel van de (stede
lijke) ecologie of leefbaarheid. Alle 
maatregelen moeten hiermee sporen, 
want anders geldt dat de ene maat
regel de andere weer teniet doet. 
Dit heet in de milieuwereld wel 'de 
wet van het behoud van de ellende'!

Milieu en werk.

Ik wil in dit blad nog een concreet 
voorbeeld geven over onze aanpak 
en dat is de benadering van het be
drijfsleven, groot en klein.
We proberen zoveel mogelijk inzicht 
te krijgen in de productieprocessen, 
systematisch te controleren, alvo- 

i rens definitief vergunningen te ver
strekken, maar we komen niet alleen 
als betweterige oveheid binnen. Nee, 
we proberen juist om de bedrijfstak
ken en de concrete vestigingen duide
lijk te maken, hoe ze er zelf wat 
aan kunnen doen. Waar ze bijvoor
beeld hun afvalproducten kwijt kun
nen, hoe energie te besparen. Daar
toe is een boekje uitgegeven: Milieu 
en Uw zaak (lees: milieu is Uw 
zaak). Soms kunnen dan verrassend 
snel resultaten worden geboekt. Door 
dat bedrijfsleven zelf wordt behoor
lijk geinvesteerd om op termijn aan 
de voorwaarden van rijk en de eigen 
gemeente te voldoen. Want ook die 
bedrijven zijn ervan te overtuigen 
dat het op den duur toch moet en 
dat een goed milieu ook voor bedrij
ven een leensvoorwaarde is. En dan 
heb ik het nog niet eens over milieu
techniek als nieuw en zeer belang
rijk (export-)artikel in de naaste toe
komst. Lokale bedrijven worden ook 
ingeschakeld bij de milieutaken, krij
gen opdrachten.
De samenwerking met burgers en 
bedrijven levert dus blijvend verbete
ringen op, maar vast staat, dat de 
mensen uiteindelijk toch ook moeten 
voelen,. als ze niet willen horen. 
Daarvoor is gelukkig landelijk een 
hernieuwde belangstelling, Winsemius 
trekt er hard aan via het zogenaam
de milieubijstandsteam en afspraken

met justitie (per arrondissement uit 
te werken met de milieu-inspectie). 
Maar ook lokaal moet er wat gebeu
ren, de burgers moeten zien dat het 
ons ernst is, vandaar het onderbreng
en van verschillende diensten in 
Utrecht (parkwachters, reinigingspo- 
litie, de reguliere politie) in een mi- 
lieubrigade voor de handhaving. 
Uiteindelijk geloof ik zullen we toe
moeten naar een echte regionale mi- 
lieudienstverlening en uitvoering met 
als belangrijkste middel een integra
le gemeentelijke basis-milieu-vergun- 
ning, terwijl het land (rijk en provin
cie) en de internationale politiek (Eu
ropa) de normen vaststelt, waaraan 
minimaal moet worden voldaan. Dan 
hebben de burgers echt belang bij 
hun plaatselijk gekozen bestuur en 
kunnen ze die ter verantwoording 
roepen.

Nog een punt: kleine gemeentes en 
de burgers daarvan klagen nog wel 
eens: "ja, dat kan in de grote stad, 
maar we voelen ons op het platte
land zo machteloos". Nu, afgezien 
van de regionale samenwerking waar
over ik het had, is er nog een be
gaanbare weg: er zijn landelijk een 
flink aantal particuliere milieubure- 
aus actief, die graag voor een regio 
willen inventariseren wat er op mili
euterrein zo allemaal speelt. Geef 
hun zo'n opdracht en breng het re
sultaat dan in de lokale politieke 
besluitvorming. Zet dit soort dingen 
in Uw programma's!

(1) Reijnders, L., Pleidooi voor een 
duurzame relatie met het milieu, 
Van Gennip, 1984.
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Juridische aspecten
Met een enthousiasme dat aan de 
jaren zestig doet denken, heeft de 
redactie van LEF mij gevraagd in 
enkele bladzijden wat achtergrondin
formatie te verschaffen over de juri
dische aspecten van het milieube
leid. En dat dan nog bij voorkeur 
met enige diepgang. Nu had zij in 
de jaren zestig en in het begin van 
de jaren zeventig in dat optimisme 
niet teleurgesteld behoeven te wor
den. Milieuproblemen werden toen 
net onderkend - men denke aan de 
Club van Rome - en de wetgeving 
was nog zeer beperkt. Een uiteenzet
ting over de Hinderwet, de Kernener
giewet en de 'groene' milieuwetten 
(Natuurbeschermingswet, Vogelwet, 
Boswet) zou voldoende zijn geweest. 
Nu, midden in de jaren tachtig, is 
het echter niet meer mogelijk in 
kort bestek met enige diepgang een 
beeld van de milieuwetgeving te 
schetsen. Het aantal milieuwetten 
is sterk toegenomen en elke schets 
zou als gevolg van ontwikkelingen 
als deregulering, decentralisatie, inte
gratie van het milieubeleid en aller
lei lopende evaluatie-onderzoeken 
bijna direct weer verouderd zijn. De 
diepgang laat ik dus mar achterwege 
en ik beperk mij tot een overzicht 
van de wetgeving en een enkele in
teressante ontwikkeling.

Sectorale milieuwetten.

Toen eind jaren zestig bleek dat de 
Hinderwet onvoldoende mogelijkheden 
bood om alle bedreigingen van het 
milieu tegen te gaan, is besloten 
in snel tempo voor alle bedreigde 
onderdelen van het milieu afzonderlij
ke wetten te maken. Gevreesd werd 
dat het tot stand brengen van een 
alomvattende milieuwet te lang zou 
gaan duren. Zo werd in 1969 de Wet 
verontreiniging oppervlakte wateren 
aanvaard en trad in 1972 de Wet

inzake de luchtverontreiniging in wer
king. In 1975 verscheen de Wet ver
ontreiniging zeewater in het Staats
blad, in 1976 de Wet chemische af
valstoffen, in 1977 de Afvalstoffen
wet en in 1979 de Wet geluidhinder. 
Dit programma van 'sectorale milieu
wetten' moest worden afgerond met 
de Wet milieugevaarlijke stoffen en 
de Wet bodemsanering. Maar het tem
po bij de voorbereiding van laatst 
genoemde wet lag niet hoog genoeg. 
Lekkerkerk, Dordrecht, Gouderak, 
Hengelo, Volgermeerpolder en vele 
andere gevallen van bodemverontrei
niging dwongen tot een Interimwet 
bodemsanering voor met name de 
financiële afwikkeling van bodemsa- 
neringsprojecten. De verzuring van 
de bodem en de problematiek van 
de mestoverschotten maakten de In
terimwet beperking varkens- en pluim 
veehouderijbedrijven noodzakelijk.
Al deze wetten kennen hun eigen 
instrumenten en hadden aanvankelijk 
daarbij ook hun eigen procedures en 
beroepsregelingen. Om daarin enige 
orde te brengen is in 1979 de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne 
tot stand gekomen. Deze wet regelt 
nu voor beschikkingen op grond van 
een tiental milieuwetten de procedu
re- en beroepsregeling. Ook is in 
de wet een regeling opgenomen ter 
bevordering van een gecoördineerde 
behandeling van vergunningaanvragen.

Tendens naar algemene regels.

De milieuwetgeving is een product 
van instrumentele bestuurswetgeving. 
Milieuwetten kennen bevoegdheden 
toe, maar vrijwel geen van deze wet
ten bevat materiele normen die aan
geven welke belasting van het milieu 
niet meer toelaatbaar is. De enige 
uitzondering waarbij de normstelling 
wel in formele wet kan worden ge
vonden, vormt de Wet geluidhinder.
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Daarin is aangegeven wat in beginsel 
de ten hoogste toelaatbare geluidbe
lasting van de gevel van een woning 
mag zijn. En juist deze normstelling 
heeft in de practijk veel kritiek op
geroepen, omdat zij te streng zou 
zijn, de ontheffingsmogelijkheden te 
zware procedures zouden kennen en 
door dit 'dictaat’ vanuit de 'sectora
le' wetgeving onvoldoende recht zou 
worden gedaan aan het 'integrale' 
karakter van de afweging van belang
en in het kader van de ruimtelijke 
ordening. Materiele normen werden 
vooral op het concrete geval toege
spitst. Pas de beslissing op een aan
vraag om vergunning of ontheffing 
maakte duidelijk wat mocht en wat 
niet mocht. Al kon men daarvoor, 
door te kijken naar wat in vergelijk
bare gevallen gebeurde en door over
leg met de verantwoordelijke over
heidsinstanties, natuurlijk wel te we
ten komen hoe die beslissing waar
schijnlijk zou uitvallen. Bovendien 
werden modelvoorschriften ontwikkeld 
(Handboek Hinderwet, Modelvoorschrif
ten luchtverontreiniging) die in de 
regel door het bevoegd gezag in de 
vergunning werden opgenomen.

De vergunning is als instrument van 
het milieubeleid evenwel langzamer
hand aan betekenis aan het inboeten. 
Vergunningstelsels hebben het voor
deel dat met alle voor het geval 
specifieke omstandigheden rekening 
kan worden gehouden. Maar er kleven 
ook bezwaren aan. In de eerste plaats 
kost het zowel het bevoegd gezag 
als de aanvrager veel tijd en geld 
om de vergunning rond te krijgen. 
Daartoe draagt bij dat de procedure 
met veel waarborgen van inspraak, 
advies en rechtsbescherming is om
kleed. In de tweede plaats zijn als 
regel voor een activiteit meer ver
gunningen nodig. Dat geldt niet al
leen omdat verschillende beleidster
reinen bij die activiteit betrokken 
zijn (bijvoorbeeld als een vestigings
vergunning, een bouwvergunning en 
een hinderwetvergunning nodig zijn), 
maar ook als het alleen om de be
scherming van het milieu gaat. Zo 
kunnen naast een hinderwetvergun

ning tegelijkertijd bijvoorbeeld ver
gunningen op grond van de Wet inza
ke de luchtverontreiniging en de Wet 
verontreiniging oppervlakte wateren 
nodig zijn. Omdat deze vergunningen 
door respectievelijk het provinciaal 
bestuur en (mmestal) het bestuur 
van het betrokken waterschap wor
den verleend, kan dat tot coordinatie- 
en afstemmingsproblemen en dus ook 
tot meer investeringen in tijd en 
geld leiden. De eerder genoemde co- 
ordinatieregeling van de Wet algeme
ne bepalingen milieuhygiëne verhelpt 
daar maar weinig aan.

Er is dan ook een tendens naar het 
stellen van meer algemene regels. 
Voor stoffen en toestellen (waarbij 
men zich moeilijk een vergunning- 
plicht kan voorstellen) gebeurde dit 
al eerder. Zo kennen wij bijvoorbeeld 
krachtens de Wet inzake de luchtver
ontreiniging het Besluit zwavelgehal- 
te brandstoffen, het Besluit loodge- 
halte benzine, het Besluit permanen
te eisen motorrijtuigen luchtveront
reiniging en het Besluit typekeuring 
bromfietsen luchtverontreiniging. En 
in beperkte mate konden al op ge
meentelijk niveau algemene regels 
voor inrichtingen worden gesteld (de 
vrijstellingsverordening op grond van 
de Hinderwet). Maar nu staan ons 
ook op centraal niveau algemene re
gels voor inrichtingen te wachten. 
Ontwerp-algemene maatregelen van 
bestuur zijn gepubliceerd voor onder 
de Hinderwet vallende woon- of kan
toorgebouwen, opslag van propaangas, 
brood- of banketbakkerijen en slage
rijen. De materiele normstelling 
komt daarmee dan wel nog niet in 
de wet, maar wel op centraal niveau 
te liggen. In hoeverre deze verschui
ving naar algemene regels een verbe
tering zal zijn, zal de practijk moe
ten leren. Tegenover het voordeel 
van de lagere kosten van uitvoering 
van de wet en de toegenomen rechts
zekerheid, staat het nadeel dat niet 
langer met plaatselijke specifieke 
omstandigheden rekening kan worden 
gehouden. Nu eens zal de gestelde 
norm dan ook te streng zijn, dan 
weer te soepel. Al zal dat niet vaak
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het geval zijn, omdat het bij deze 
algemene regels in beginsel om uni
forme, betrekkelijk eenvoudige hin- 
dergevallen gaat, toch valt er wel 
wat voor te zeggen als in overeen
stemming met het streven naar de
centralisatie ook dit soort regels op 
gemeentelijk niveau zouden worden 
gesteld.
Als belangrijkste voordeel van alge
mene regels wordt door het Ministe
rie van Volkshuisvesting Ruimtelijke 
Ordening en Milieu wel genoemd dat 
de gemeenten meer tijd overhouden 
voor het toezicht op de naleving van 
de wet. Maar of zij die vrij geko
men tijd aan de handhaving van de 
wet zullen besteden, is zeer onzeker. 
Ook buiten de sfeer van de Hinder
wet worden gaandeweg meer algeme
ne regels vastgesteld. Krachtens ver
schillende wetten kunnen zogenaam
de 'emissie-normen' worden vastge
steld. Zo zijn krachtens de Wet ver
ontreiniging oppervlakte wateren 
normen vastgesteld voor de hoogst 
toelaatbare concentratie of gewichts- 
hoeveelheid van stofen in een lozing. 
Interessant zijn vooral ook de 'immis- 
sienormen'. De Wet inzake de lucht
verontreiniging maakt het mogelijk 
lucht kwaliteits doelstellingen vast 
te stellen. En een vergelijkbaar sys
teem zal de Wet bodembescherming 
gaan bevatten. Al deze kwaliteitsei
sen zijn toetsingsmaatstaf voor de 
vergunningverlening. Het bijzondere 
bij de Wet bodembescherming is daar
bij bovendien dat de in kwaliteits 
doelstellingen vastgelegde grenswaar
den voor de toegelaten hoeveelheid 
van een verontreinigende stof in de 
bodem ook bij de uitvoering van an
dere wetten dan de Wet bodembe
scherming zelf (dus bijvoorbeeld de 
Bestrijdingsmiddelenwet of het aan- 
legvergunningstelsel op grond van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening) 
in acht zullen moeten worden geno
men. Dat voorkomt niet alleen dat 
niet krachtens de ene wet iets wordt 
toegestaan, wat via de Wet bodembe
scherming toch zou zijn verboden, 
maar het kan ook voor de noodzake
lijke aanvullende bescherming zorgen 
in de gevallen dat voor een naar

blijkt bodembedreigende activiteit 
krachtens de Wet bodembescherming 
overigens onvoldoende regels zijn 
gesteld.
Voorwaarde voor deze kwaliteitsei
sen en vooral voor de acceptatie 
daarvan is wel dat zij voldoende we
tenschappelijk onderbouwd zijn. En 
dat zal in de practijk nog wel de 
nodige problemen opleveren.

Integrerende wetgeving.

Uit het voorgaande volgt dat een 
verschuiving valt waar te nemen van 
vergunningverlening naar het stellen 
van algemene regels en dat voor die 
gevallen waarvoor vergunningverlening 
nodig blijft en ook voor het opstel
len van plannen en dergelijke gepoogd 
wordt milieukwaliteitseisen te ontwik
kelen. Dat komt de duidelijkheid en 
rechtszekerheid ten goede, maar het 
doet er niet aan af dat een bedrijf 
dat bijvoorbeeld een chemisch com
plex wil wijzigen of uitbreiden met 
krachtens verschillende regelingen 
gestelde eisen en met verscheidene 
vergunningstelsels geconfronteerd
wordt. Om daarin verandering te 
brengen is enige jaren terug het 

Project Integratie Milieubeleid opge
zet. Dit project en de gedeeltelijk 
samenvallende dereguleringsoperatie 
hebben geleid tot een voorontwerp 
van wet voor en in de Wet algeme
ne bepalingen milieuhygiëne op te 
nemen hoofdstuk algemene regels 
en vergunningen, dat de basis moet 
gaan vormen voor een 'integrale mi
lieuvergunning'. In hoeverre die ver
gunning werkelijk integraal wordt, 
is nog onduidelijk. In elk geval zal 
de lozingsvergunning op grond van 
de Wet verontreiniging oppervlakte 
wateren blijven bestaan (al wordt 
er wel een procedurele koppeling 
tussen milieuvergunning en lozings
vergunning gelegd die kan voorkomen 
dat beide vergunningen met elkaar 
in strijd zijn). Daarnaast blijft ondui
delijk wat de ruimte voor provincies 
en gemeenten blijft om aanvullende 
regels te stellen.
Niet alleen op het terrein van ver-
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gunningen en algemene regels is inte
grerende wetgeving in de maak. Het 
ligt in de bedoeling de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne verder uit 
te bouwen met hoofdstukken over 
plannen, financiële bepalingen, normen 
en sancties. Dat men het werkelijk 
serieus neemt met het streven naar 
integratie blijkt ook uit het feit dat 
niet langer elke 'sector' zijn eigen 
meerjarenplanning ontwikkelt, maar 
dat sinds twee jaar bij de begroting 
een het hele milieubeleid omvattend 
Indicatief Meerjarenplan Milieubeheer 
is gevoegd.

Externe integratie.

Naast dit streven naar integratie 
’ van het milieubeleid en de milieuwet

geving, wordt getracht het milieube
leid meer op andere beleidsterreinen 
te laten doordringen. Men spreekt 
in dat verband wel van 'externe inte
gratie'. Uitgesproken voorbeelden 
van externe integratie zijn er maar 
weinig. Het betekent namelijk dat 
de milieuwetgeving terug treedt in 
het vertrouwen dat de beoogde doel
stellingen ook op andere wijze, via 
al bestaande instrumenten op andere 
beleidsterreinen, kan worden bereikt. 
Gewezen kan worden op de eisen 
waaraan een auto op de weg moet 
voldoen voor wat betref geluidemis- 
sie. Deze eisen worden - overigens 
in aanvulling op een krachtens de 
Wet geluidhinder geregelde typekeu- 
ring - gesteld op grond van de Wegen 
verkeerswetgeving. Verder is wel 
voorgesteld een alomvattende inte
grale vergunning in de Drank- en 
Horecawet op te nemen, die ook op 
de geluidhinder en overlast van hore- 
ca-inrichtingen betrekking zou moe
ten hebben. Maar bij velen lijkt dé 
doorslag te worden gegeven door de 
- in mijn ogen niet altijd gerecht
vaardigde - angst dat het uit handen 
geven van milieutaken aan ambtena
ren die de bescherming van het mili
eu niet als hun primaire taak beschou 
wen, tot een verminderde bescher
ming zal leiden.
Wat wel een belangrijke bijdrage tot

integratie van het milieubelang in 
andere beleidsterreinen zal kunnen 
worden, is de 'milieu-effectenrappor 
tage'. In een milieu-effectenrapport 
moeten (voor zover het om een bij 
algemene maatregel van bestuur aan
gewezen activiteit gaat) de effecten 
op het milieu van niet alleen de 
voorgenomen activiteit, maar ook 
van de redelijkerwijs in beschouwing 
te nemen alternatieven te worden 
beschreven. Het opstellen van een 
dergelijk document, dat aan inspraak 
en advies wordt onderworpen, kan 
aan een milieubewuste opstelling van 
initiatiefnemers bijdragen.

Dit korte overzicht van de milieu
wetgeving draagt een sterk instru- 
mentalistisch karakter. En niet eens 
alle instrumenten van milieubeleid 
zijn de revue gepasseerd. Buiten be
schouwing liet ik financiële instru
menten als heffingen en subsidies, 
plannen, het geven van voorlichting 
(hoewel milieu-educatie wellicht een 
van de belangrijkste instrumenten 
van milieubeleid is), het gebruik van 
het privaatrecht door de overheid 
en dergelijke. Ook de wijze van uit
voering van de milieuwetgeving kon 
daarom onvoldoende aandacht krij
gen. Dit ondanks de terecht sterk 
toegenomen aandacht voor de hand
having van het milieurecht.
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Schijndiscussies
Er zijn al personen die beweren dat, 
na de economische groeigolf in de 
jaren vijftig en de democratiserings
golf in de jaren zestig, het laatste 
decennium sprake is van een milieu- 
golf. Zonder twijfel staat het milieu 
al geruime tijd enorm in de belang
stelling. Er wordt veel over geschre
ven en gepraat en voor veel politie
ke partijen heeft het milieu priori
teit nummer 1. Maar is deze belang
stelling reeel. Is men ook echt wel 
betrokken bij de problemen die be
staan.
Een feit is dat geschriften en ge
sprekken zich vaak beperken tot op
somming van feiten: hoe slecht de 
kwaliteit van de lucht en het water 
is, hoe de flora en fauna lijden, hoe 
meedogenloos de uitbuiting van de 
grondstoffen plaats vindt, enzovoorts. 
Fundamentele discussies over wat 
het milieu ons eigenlijk waard is, 
vinden nauwelijks plaats. Men komt 
meestal niet verder dan het geven 
van harde, soms schokkende cijfers. 
En dan roept iedereen in koor: 'wat 
erg, daar moet iets aan gedaan wor
den'. Vervolgens, wat gebeurt er. 
Vrijwel niets.

Iedereen is het roerend eens over 
de verloedering van het milieu. Dis
cussies over de ernst van de situa
tie vinden zelden plaats. Zelfs in 
conservatieve kring wordt elk ge
schikt moment aangegrepen om dui
delijk te maken hoe betrokken men 
is bij de aftakeling van het milieu. 
Toch heeft het verscijnsel van deze 
unanimiteit iets vreemds. Hoogstwaar 
schijnlijk zullen er bij een eventuele 
oplossing van de problemen 'winners' 
en 'loosers' zijn, bijvoorbeeld zij die 
hun zin hebben gekregen en zij die 
moeten betalen. Er van uitgaande 
dat de meesten onder ons niet tot 
de groep van loosers wil behoren, 
moet er dus een groep mensen be
staan die eigenlijk iets anders zegt

dan ze wil. En zolang velen hoog 
en laag schreeuwen dat er iets aan 
de verloedering gedaan moet worden, 
terwijl deze velen eigenlijk niet echt 
willen, zal een discussie over milieu
problemen inderdaad niet verder ko
men dan een opsomming van feiten 
en nooit die diepgang krijgen die 
nodig is om tot een oplossing te ko
men. Een gevolg hiervan is dat zich 
een enorme kretologiecultuur heeft 
ontwikkeld: "De economische groei
is de oorzaak, dus die moet worden 
gestopt" of "Het vrije marktmecha
nisme is zoals gewoonlijk de oorzaak 
en die moet dus worden vervangen". 
Ook "De vervuiler betaalt" betekent 
dat we niet verder komen dan symp
toombestrijding. Het enthousiasme 
voor het milieu komt niet verder 
dan het niveau van een modever
schijnsel. Fundamentele vragen blij
ven onbeantwoord.

De positie van de mens.

In oktober 1972 in Parijs werd door 
de Europese Gemeenschap het milieu 
gedefinieerd als: "De combinatie van 
elementen waarvan de complexe on
derlinge relaties het kader, de omge
ving en de voorwaarden vormen voor 
het leven van de individu en van 
de samenleving, zoals zij zijn of zo
als zij worden gevoeld". Gewoontege
trouw bij definities is het ook hier 
weer gelukt alles in een zin te krij
gen, zodat het lezen ervan niet echt 
gemakkelijker wordt. De definitie 
in de Van Dale wijkt niet veel af 
van die van de Europese Gemeen
schap: "Het geheel der uitwendige
omstandigheden die van invloed zijn 
op het welzijn van de bevolking van 
een gebied of van de mensheid in 
het algemeen, zoals de toestand van 
de atmosfeer, van het water, over
heersende geluiden (lawaai), enzo
voorts. Het begrip 'welzijn' in de
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definitie van Van Dale wordt in de 
definitie van de Europese Gemeen
schap nader toegelicht door de be
grippen 'zijn' en 'voelen' van voor
waarden. Opvallend in beide defini
ties is enerzijds dat de mens buiten 
het milieu wordt geplaatst en ander
zijds dat het niet alleen om het na
tuurlijk milieu gaat (flora, fauna, 
rivieren, meren, de zee, de atmos
feer), maar ook om het kunstmatig 
milieu (stedelijke gebieden, architec
tonische erfenissen, enzovoorts).

Iri biowetenschappelijke kring wordt 
het begrip 'milieu' nog al eens als 
banaal opgevat, waardoor het begrip 
'eco- of biosfeer' wordt gebruikt. 
Daarbij wordt veel meer de nadruk 
gelegd op de planten en dieren en 
op hun verscheidenheid en onderlinge 
verhoudingen. Ook hier wordt de 
mens buiten de biosfeer geplaatst. 
Is het terecht dat in alle definities 
de mens niet behoort tot het milieu? 
De mens is immers ook een levend 
wezen en waarom zou je de mens 
uitsluiten van het gehele spectrum 
van levende organismen? Het ant
woord is eenvoudig.
De biosfeer bevindt zich in een even
wicht dat in de tijd verandert. Een 
dynamisch evenwicht dat natuurlijk 
verloopt met als natuurwetten de 
'struggle for life' en de 'survival 
of the fittest'. Vogels eten pieren, 
maar er komen evenveel pieren bij 
als dat er worden opgegeten. Een 
evenwicht dus. Echter bij het ge
vecht om de pieren zullen de zwak
ke vogelsoorten het verliezen en 
langzaam uitsterven. Minder vogels, 
meer pieren. Een verloop van het 
evenwicht dus.
Als de mens deel zou uitmaken van 
de biosfeer, zou verandering van e- 
venwicht als gevolg van menselijk 
handelen niet meer dan een natuur
lijk verloop zijn. De verantwoorde
lijkheden van de mens worden gelijk 
gesteld aan die van andere organis
men, de mens doet mee aan de 
struggle for ife. Het uitroeien van 
zeehondjes of walvissen door de mens 
betelent dan niets meer dan een ver
schuiving van het natuurlijk even

wicht. En dat laatste mag natuurlijk 
nooit een rechtvaardiging zijn voor 
die slachting. De mens onderscheid 
zich van andere levende wezens, om
dat de mens een rationeel denkend 
wezen is. Veranderingen binnen de 
biosfeer als gevolg van menselijk 
handelen kan niet zomaar worden 
afgedaan met 'natuurlijk verloop'. 
Dat plaatst de mens buiten de bio
sfeer. De mens draagt de verant
woordelijkheid voor het voortbestaan 
van de biosfeer, zeer zeker wanneer 
dit voortbestaan onder druk staat 
van het handelen van de mens zelf. 
Maar ook zoveel mogelijk wanneer 
het voortbestaan onder druk staat 
vanwege veranderingen buiten het 
menselijk handelen om.
Zodra het voortbestaan van de bio
sfeer in het geding is moet de mens 
ingrijpen. Los van een zondvloed of 
een meteorietinslag, als er op een 
bepaalde dag geen biosfeer meer be
staat, heeft de mens gefaald. Ook 
al zou vast staan dat de mens kari 
voortbestaan zonder biosfeer. De Club 
van Rome: "De kernvraag is niet
alleen in hoeverre het menselijk ge
slacht zal overleven, maar veel meer 
in hoeverre het kan overleven zon
der af te zakken in een bestaan zon
der waarde".

Natuurlijk kan men niet van een re
delijk mens verwachten dat hij de 
biosfeer zal laten voortbestaan ten
koste van hemzelf, dus dat hij de 
biosfeer redt terwijl hijzelf uitsterft. 
Maar de mens mag niet alleen naar 
zijn eigen voortbestaan en overleven 
streven ten koste van omvangrijke
delen van de biosfeer. De biosfeer 
moet niet behouden blijven alleen 
omdat de mens zonder biosfeer niet 
kan overleven. De mens blijft verant
woordelijk voor een zo groot mogelij
ke verscheidenheid van organismen.
Elke verkleining van de verscheiden
heid brengt de biosfeer een stap 
dichter bij de ondergang. Daarmee 
is er dus geen rechtvaardiging te 
vinden voor bijvoorbeeld de afslach
ting van zeehondjes of walvissen. 
(Behalve dan voor de doemdenkers
die vinden dat er toch een tijd komt
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waarop alles ophoudt te bestaan en 
die vinden dat we net zo goed nu 
al alles kunnen verbrassen.) De ver
kleining van de verscheidenheid van 
organismen is het wezenlijke twist
punt in het milieudebat. De ene 
groep vindt een geringe verkleining 
best acceptabel, want geen verklei
ning kost een hoop geld en we moe
ten toch zeker ook denken aan ande
re maatschappelijk relevante zaken 
als sociale zekerheid en werkgelegen
heid. Deze groep grijpt pas in als 
het voortbestaan van de mens in het 
geding is. De andere groep vindt geen 
enkele verkleining acceptabel, immers 
elke verkleining is een gevaar voor 
het voortbestaan van de biosfeer. 
Zolang de eerst genoemde groep er 
niet voor uitkomt dat luchtveront
reiniging,afslachting van diersoorten 
of uitsterven van bossen best accep
tabel is, kan hierover geen diepgaan
de discussie worden gevoerd.

Instrumenten voor een milieupolitiek.

Een maatschappelijk bestel volledig 
omvergooien als middel om milieuver
ontreiniging tegen te gaan is niet 
alleen een utopie, maar ook zeer 
dom. Dit zet allerlei processen in 
gang die niet zijn te voorzien en 
nauwelijks te overzien. Processen 
die veel ernstiger kunnen zijn dan 
de kwaal die bestreden wordt. Kreto
logie in deze richting kan dan ook 
alleen voortkomen uit de hoek van 
degenen die iets heel anders in zin 
hebben dan zorg voor het milieu. 
Om milieuverontreiniging te voorko
men moet een consistente milieupo
litiek gevoerd worden. Daarbij kan 
gebruik worden gemaakt van instru
menten die in drie groepen te verde
len zijn.
In de eerste groep staat het vergro
ten van het bewustzijn centraal. 
Vaak zijn mensen door een gebrek 
aan kennis niet echt betrokken bij 
een (milieu-)probleem. Ze zijn daar
om niet bereid offers te brengen. 
Een goede voorlichting betekent 
waarschijnlijk dat milieumaatregelen 
een grotere politieke draagkracht

krijgen binnen de samenleving. Daar
naast zijn velen niet eens geïnteres
seerd in milieuproblemen. Door bin
nen het onderwijs, te beginnen op 
de basisschool, meer aandacht te 
besteden aan milieuhygiëne, kan het 
milieubewustzijn worden vergroot 
en kan de milieu-ethiek onder de 
mensen worden verbeterd. Men kan 
leren minder lichtzinning om te gaan 
met het milieu. Wanneer iedereen 
een positieve instelling krijgt ten 
opzichte van het milieu en zich de 
toestand ervan meer aantrekt, is 
men wellicht vrijwillig in staat het 
milieu minder te belasten. Vooral 
in een consumptiemaatschappij is 
het bijzonder belangrijk intensieve 
voorlichting te geven over milieu
onvriendelijke producten of productie
methodes om tegenwicht te bieden 
tegen de reclame die de behoefte 
aan een product probeert aan te 
kweken.
Een ander facet van de bewustwor
ding: vaak is het milieuwetenschappe- 
lijk onderzoek nog niet zover gevor
derd dat vasstaat of bepaalde techno
logische ontwikkelingen schadelijk 
zijn voor het milieu. Zo is bij veel 
productieprocessen nog niet bekend 
in hoeverre zij wel of geen bedrei
ging vormen voor het milieu. Daarbij 
wordt het onderzoek hiernaar steeds 
moeilijker vanwege de snelle ontwik
kelingen op gebied van ingewikkelde 
chemische procestechnologieën (2). 
Het ligt daarom voor de hand dat 
er op korte termijn op wetenschappe
lijk niveau veel meer onderzoek 
plaats vindt, zodat kennis kan worden 
opgedaan en technologieën kunnen 
worden ontwikkeld om schade aan 
het milieu vast te kunnen stellen 
en tegen te kunnen gaan. Gedacht 
kan worden aan een studierichting 
milieutechnologie aan de Technische 
Hogescholen, omdat daar al een uit
gebreide kennis aanwezig is op ge
bied van fysische en chemische tech
nologieën.
Een tweede groep van instrumenten 
voor een milieupolitiek heeft betrek
king op de rol van de overheid. De 
overheid heeft de mogelijkheid via 
verbodsbepalingen, belastingen of sub-
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sidies van hoger hand verontreiniging
en tegen te gaan. Zij stelt normen 
en bij overschrijding ervan zal er 
worden overgegaan tot juridische ver
volging. Door extra heffingen op mili- 
eu-onvriendelijke producten of produc
tieprocessen worden bedrijven aange
zet milieuvriendelijke producten te 
maken. Verder heeft de overheid de 
mogelijkheid subsidies te verlenen, 
niet alleen voor de bouw van reini- 
gingsinstallaties; de subsidies kunnen 
ook verleend worden aan bedrijven 
of instanties voor de ontwikkeling 
en toepassing van milieuvriendelijke 
productiemethodes. Of aan bedrijven 
die milieuvriendelijke producten ma
ken.
De derde en laatste groep van instr- 
menten bevat die instrumenten die 
een marktverordening mogelijk ma
ken, waarbij zonder overheidsingrij
pen verontreiniging wordt tegenge
gaan.
Omdat liberalen doorgaans niet zo 
happig zijn op overheidsingrijpen, 
wekken de instrumenten uit de twee
de groep enige aversie op. En te
recht, want het grote gevaar bestaat 
dat de overheid te veel gaat rege
len, zodat er een enorme warboel 
van wetten en procedures ontstaat, 
met als gevolg een bureaucratie die 
elke nieuwe ontwikkeling de kop in
drukt-. In de vrije marktsituatie van 
vandaag zijn milieugoederen vrije 
goederen (3). Goederen waarvoor geen 
prijs bestaat, terwijl ze toch steeds 
schaarser worden. Er is sprake van 
ongeprijsde schaarste. Oppervlaktewa
ter mag nog steeds gratis worden 
verontreinigd, terwijl de vraag naar 
schoon oppervlaktewater als maar 
groter wordt.

In gewone gevallen binnen een vrije 
markt wordt de prijs van een pro
duct bepaald door de kosten en ba
ten die producent en consument er
van ondervinden. Door vraag en aan
bod. Daarnaast kunnen er externali- 
teiten optreden. In geval van exter- 
naliteiten z :'n er kosten of baten 
die niet in de prijs zijn doorbere
kend. Er is sprake van een positieve 
externaliteit als een producent er

gens de kosten van draagt zonder 
dat hij er de baten van ondervindt, 
en er is sprake van een negatieve 
externaliteit als hij ergens baten van 
ondervindt zonder dat hij er de kos
ten van draagt. Dit laatste is het 
geval bij milieugoederen. Er zou dus 
een marktverordening moeten worden 
bedacht zonder deze negatieve exter
naliteit.
Integratie van milieugoederen binnen 
het vrije marktmechanisme is moge
lijk door van milieugoederen verhan
delbare goederen te maken, zodat 
er op een vrije markt een prijs kan 
ontstaan, die een rechtstreekse indi
catie geeft van de schaarste van 
het goed (4). Zo zal dan blijken wat 
men over heeft voor het behoud van 
de milieugoederen. Uit de hoogte 
van het geldbedrag dat men er voor 
wilt betalen blijkt hoeveel men een 
bepaald milieugoed echt waard vindt. 
Het blijkt echter dat deze theorie 
nog veel practische problemen onop
gelost laat, zoals: wie krijgt het ei
gendomsrecht van de verschillende 
milieugoederen, wie onderhandelt 
met wie en hoe kan worden voorko
men dat de onderhandelende partijen 
het op een akkoordje gooien ten kos
te van het milieu (5)? Zolang het 
nog niet mogelijk lijkt de externali- 
teiten te onderdrukken en de schaars
te van de milieugoederen te inplante
ren in de prijs, blijft overheidsingrij
pen gerechtvaardigd (6). In de Neder
landse situatie wordt voorlopig geko
zen voor instrumenten uit de eerste 
twee groepen. Zo is bijvoorbeeld de 
landelijke campagne tegen zure regen 
gestart en de subsidie voor loodvrije 
benzine ingevoerd.

Internationale samenwerking.

Bij het kiezen van instrumenten voor 
een milieupolitiek moet er internatio
naal worden samengewerkt. De rede
nen hiervoor zijn:
1. de verantwoordelijkheid voor een 
leefbaar milieu ligt bij alle volkeren.
2. verschillen in nationale milieuwet
gevingen kunnen leiden tot concur
rentievervalsing en handelsbelemme-
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ringen.
3. vervuiling binnen een bepaald land 
kan schadelijke gevolgen hebben voor 
andere landen. (Zou ooit iemand er
aan hebben getwijfeld dat luchtver
vuiling stopt bij de landsgrens? De 
open deur "luchtvervuiling stopt niet 
bij de grens" is dan ook niets meer 
dan een uiting van de kretologiecul- 
tuur.)
Vanwege de al bestaande samenwer
king in Europees verband, moet de 
Europese Gemeenschap in eerste in
stantie aangewezen worden het inter
nationaal milieubeleid vorm te geven 
en uit te voeren. Er kan dan geko
zen worden voor een systeem van 
subsidies en heffingen. Op hele klei
ne, zeg maar micro schaal gebeurt 
dit al, namelijk in geval van automo
toren (katalysator). Dit systeem ligt 
voorlopig het meest voor de hand. 
Daarbij moet rekening gehouden wor
den met concurrentievervalsing van 
bedrijven binnen de Europese Ge
meenschap ten opzichte van bedrij
ven buiten de Europese Gemeenschap. 
Als bedrijven binnen de Europese 
Gemeenschap milieu-onvriendelijke 
productiemethodes zware milieubelas
tingen moeten gaan betalen, worden 
hun producten duurder en kunnen 
zij moeilijker concurreren met de
zelfde soort bedrijven in landen 
waar het milieu niet zo serieus wordt 
genomen, of waar geen geld is voor 
een milieupolitiek. Het gevaar dreigt 
dan dat bedrijven zich buiten de Eu
ropese Gemeenschap zullen gaan ves
tigen.
De bedoeling van de milieubelasting 
is dat de bedrijven overgaan op scho
nere productieprocessen en niet dat 
ze verdwijnen. Maar zonder extra 
subsidies blijven de producten van 
deze bedrijven duur. Daarom zijn 
heffingen op milieu-onvriendelijke 
producten, geproduceerd buiten de 
Europese Gemeenschap, gerechtvaar
digd, indien de invoer van deze pro
ducten de productie van milieuvrien
delijke producten binnen de Europese 
Gemeenschap in gevaar brengt. Op 
deze wijze wordt voorkomen dat be
drijfstakken failliet gaan of het mili
eu in arme landen gaan uitbuiten,

zoals dat nu al gebeurt met goedko
pe arbeidskrachten daar. Dat de con
sument uit de Europese Gemeenschap 
daardoor meer voor een product moet 
betalen blijft redelijk. Dat moet een 
schoon milieu waard zijn. Verder kun
nen de verhoogde milieubelastingen 
gebruikt worden om in de arme lan
den milieuvriendelijke productieme
thodes te stimuleren, zodat zij toch 
weer hun producten kwijt kunnen 
op de markt van de Europese Ge
meenschap.

Een internationaal milieubeleid mag 
dan wel noodzakelijk zijn, het brengt 
jammer genoeg een paradoxaal ver
schijnsel voort: om iets op te zetten 
moet men in verband van de Europe
se Gemeenschap samenwerken, maar 
omdat men in dit verband samen
werkt wordt niets opgezet. Ook bin
nen de Europese Gemeenschap wordt 
over fundamentele vraagstukken een 
schijndiscussie gevoerd. Veel landen



van de Europese Gemeenschap en 
hun politieke leiders zijn niet echt 
betrokken bij de milieuproblemen. 
Voor hen is een milieubeleid slechts 
een marginaal beleid dat zich in tij
den van economische bloei mag ont
wikkelen, maar dat als eerste wordt 
opgeofferd wanneer tijdens een terug
gang de middelen uitgeput raken. 
Weliswaar kunnen er binnen de Euro
pese Gemeenschap energieke milieu
vriendelijke landen zijn, maar bij 
het samenstellen van een compromis 
ontstaat het effect van de 'grootste 
gemene deler', zodat de wetgeving 
zich ontwikkelt in het tempo van 
het traagste lidstaat en de Europese 
Gemeenschap altijd te weinig finan
ciële middelen heeft om ambitieuze 
plannen op te zetten. En dat terwijl 
tijdens de Organisatie voor Economi
sche Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) conferentie in Parijs in juni 
1984 duidelijk is vast komen te staan 
dat milieumaatregelen de economie 
juist stimuleren. In een slotdocument 
drong de OESO er zelfs op aan in
grijpende maatregelen te nemen. 
Maar er gebeurt niets. De motor 
van de Europese Gemeenschap draait 
slechts stationair: het. kost een hoop 
benzine, maar er zit geen millimeter 
vooruitgang in. Er kan niet eens over 
eenstemming worden bereikt waaro
ver overeenstemming moet worden 
bereikt en het vereenvoudigen van 
stemprodedures kan alleen gepaard 
gaan met het invoeren van ingewik
kelde uitzonderingsprocedures. Zo 
leerde ons de Eurotop van december 
1985. Zolang er niet eerst een discus 
sie wordt gevoerd over wat het mili
eu ons echt waard is, maar er 
slechts schijndiscussies worden ge
voerd, omdat persoonlijke succesjes 
of versterken van eigen machtposi- 
ties belangrijker zijn, moet men niet 
verwachten dat de Europese Gemeen
schap met een consistent milieube
leid komt. Hoe lang moeten we nog 
wachten op het einde van deze 
schijnvertoning?
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Bodemverontreiniging
Enkele jaren geleden, in 1979 om 
precies te zijn, werd Nederland voor 
het eerst wakker geschud wat bodem
verontreiniging betrof. In dat jaar 
werd namelijk in Lekkerkerk, in de 
bodem van een nieuwbouwwijk, een 
grote hoeveelheid huishoudelijk en 
chemisch afval ontdekt. Ter dem
ping van sloten en versteviging van 
de grond werd, ter besparing, in 
plaats van puin en zand huishoude
lijk en industrieel afval gebruikt. 
Toen er zeer verdachte dampen uit 
de grond begonnen op te stijden en 
het drinkwater vreemd begon te sma
ken, rook ook de gemeente Lekker
kerk uiteindelijk onraad. Het water
leidingbedrijf, dat verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit van het drinkwa
ter tot aan de voordeur, zette de 
drinkwatervoorziening stop en dus 
moesten de bewonders van de twee- 
honderdtachtig woningen voor zes 
maanden geevacueerd worden. De 
verontreinigde grond werd af gegra
ven en verwerkt. De totale kosten 
waren enorm. Na Lekkerkerk volgden 
de ontdekkingen van bodemverontrei- 
nigingsgevallen elkaar snel op. Nu 
in 1985 zijn er ongeveer vijfenveer
tighonderd gevallen van bodemveront
reiniging bekend.

Waar komt het afval vandaan?

In het algemeen kan men zeggen 
dat er passief en actief vervuild 
wordt en is. Actief vervuilen houdt 
in dat bewust afval wordt geloosd 
in het milieu. Vaten afval worden 
op vuilnisbelten gestort en afvalwa
ter wordt in rivieren of kanalen ge- 
looosd. Dit gebeurt bewust en over
wogen. De overweging is soms dat 
men vindt dat het vervuilen geen 
kwaad kan. Een voorbeeld van dat 
laatste is dat men vroeger extra ho
ge schoorstenen bouwde om zo de 
luchtverontreinigende stoffen zo

goed mogelijk te verdunnen. Hier
door werd de concentratie zo laag, 
dat de mens, zo dacht men, geen 
gevaar meer liep. Later bleek dat 
dit slechts een korte-termijn oplos
sing was en dat ook de totale uit
stoot gecontroleerd moet worden. 
Bij passief vervuilen spreekt men 
over onbewust vervuilen. Vaak is de 
bodem van oude fabrieksterreinen 
verontreinigd, doordat per ongeluk 
milieu-onvriendelijke stoffen in de 
bodem terecht zijn gekomen. Dit 
kan gebeuren door ondoordacht han
delen in laboratoria (vaak worden 
bijvoorbeeld oplosmiddelen als ben
zeen en tolueen via de gootsteen 
in het milieu geloosd). Ook kan bij 
transport of overslag van vervuilende 
producten een bepaalde hoeveelheid 
gemorst worden, zoals bij benzinesta
tions vaak het geval is.
In tegenstelling tot wat vele mensen 
denken, is het niet zo dat alleen 
grote industrieën bodemverontreini
ging veroorzaken. Ook onder andere 
garages, ziekenhuizen, foto- en film- 
ontwikkelcentra, drukkerijen, wasserij
en, vuilstortplaatsen en hoveniersbe
drijven leveren een flink deel van 
de bodemverontreiniging.

Wat het actief vervuilen betreft kan 
gezegd worden dat de overwegingen 
die vroeger leidden tot de vervuilen
de daad, moeten worden herzien. 
Zoals in het voorbeeld van de hoge 
schoorstenen blijkt in vele gevallen 
dat waar men vroeger dacht dat iets 
geen kwaad kon achteraf blijkt dat 
onherstelbare schade aangericht is. 
Winst van een bepaalde (kleine) groep 
mensen (een bedrijf, een stad, een 
land) mag mijn inziens nooit de re
den zijn om over te gaan tot vervui
ling waar een veel grotere groep 
mensen de dupe van wordt.
Het passief vervuilen is slechts te 
voorkomen door een grotere bewust
wording onder de mensen te realise-
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ren. Het laboratoriumpersoneel gooit 
gevaarlijke stoffen in de daartoe be
stemde containers, vrachtwagen
chauffeurs zijn voorzichtiger met 
hun lading en moeders met kleine 
kinderen gooien hun snoeppapiertjes 
in de daartoe bestemde afvalbakken 
en niet op de grond. Dit alles is een 
kwestie van bewustwording. Helaas 
zal het nog heel lang duren voordat 
we allemaal zo bewust zijn.

Wat is het gevaar van chemisch 
afval?

Het gevaar van chemisch afval is 
dat het via een of andere weg opge
nomen wordt in het menselijk li
chaam. Dit kan op drie manieren 
gebeuren, namelijk via de mond, via 
de neus en via de huid. Via kunststof 
waterleidingbuizen, dringen vele orga
nische oplosmiddelen gemakkelijk 
door tot in het drinkwater. Zo wor
den ze ongemerkt opgenomen in het 
menselijk lichaam. Bepaalde elemen
ten zoals cadmium, maar soms ook 
lood en kwik, worden zeer eenvou
dig opgenomen in planten. Vaak is 
er ogenschijnlijk niets met deze 
planten aan de hand (soms groeien 
ze er zelfs beter door), maar als 
de mens de planten eet of de dieren 
die de planten gegeten hebben, 
neemt de mens dus een grote con
centratie van de giftige stoffen tege
lijk op.
Het gevaar van opname via de huid 
wordt vaak onderschat. Een bekend 
voorbeeld is het ongelijk dat een 
Engelsman overkwam. Deze man zak
te tot zijn middel in een vat met 
fenol. Hij werd er direct uitgehaald, 
maar toch was hij binnen anderhalf 
uur dood. Onderzoek wees uit dat 
de dode uitsluitend via de huid fenol 
binnen had gekregen. Oplosmiddelen 
zoals fenol, maar ook wasbenzine, 
aceton en terpentine lossen de vet
laag van de huid zeer snel op. Zo 
kunnen de stofen gemakkelijk binnen 
dringen in het lichaam. Vooral bij 
kinderen die veel met verontreinigd 
zand speelden en ook nog via mond 
en neus afvalstoffen binnen kregen,

had opname via de huid een belang
rijke invloed.
De snelste manier om stoffen op 
te nemen is via de longen. Doordat 
vluchtige componenten van de afval
stoffen verdampen, komen via de 
kruipruimtes van de huizen de gifti
ge dampen de woningen. Zo kan in 
de woningen de concentratie giftige 
stoffen hoog oplopen. De opgenomen 
chemische stoffen kunnen op drie 
manieren gevaar opleveren voor het 
functioneren van het menselijk li
chaam. Ten eerste worden bepaalde 
stoffen opgeslagen in weefsels (bij
voorbeeld DDT in vetweefsel). Ten 
tweede kunnen bepaalde chemicaliën 
het zenuwstelsel aantasten. Elektri
sche pulsen die via biochemische re
acties verlopen worden niet doorgege
ven, doordat een aantal noodzakelij
ke schakels in de keten zijn afgebro
ken. Ten derde zijn er bepaalde stof
fen zoals koolmonoxide en lood, die 
biochemische systemen blokkeren. 
Deze stoffen kunnen bijvoorbeeld 
het voor de zuurstofwisseling noodza
kelijke haemoglobine of bepaalde en- 
zymsystemen lam leggen, met alle 
gevolgen vandien.

Wat moet er nu met de vijfenveer
tighonderd verontreinigde gebieden 
gebeuren? Globaal zijn er drie oplos
singen voor het bodemverontreini- 
gingsprobleem. Ten eerste is dat het 
wegnemen van de bron van verontrei
niging. Ten tweede kan de verontrei- 
nigingsbron af geschermd worden (iso
latie). Ten derde kan het bedreigde 
object weggenomen worden. Deze 
laatste techniek wordt buiten be
schouwing gelaten, omdat dit geen 
oplossing van het probleem is. In 
de practijk is dit echter wel het 
meest toegepast. Men plaatst een 
groot hek om het verontreinigde ter
rein of men sluit het waterwinge
bied en het probleem is opgelost. 
Langzamerhand krijgen gelukkig de 
meer serieuze technieken, wegnemen 
en afschermen van de vervuilings- 
bron, de overhand.

Verwijderen van de vervuilende bron.
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Als men besluit de vervuilende bron 
te verwijderen kan men dat op ver
schillende manieren doen. Ten eerste 
moet men beslissen of de vervuilen
de bron ter plaatse wordt verwijderd 
of dat de bodem wordt afgegraven 
en elders wordt verwerkt.
Laten we ten eerste eens naar af gra
ven en verwerken kijken. Het af gra
ven lijkt heel eenvoudig, maar is 
dit niet altijd. Als bijvoorbeeld dicht
bij of onder woningen moet worden 
afgegraven, zijn hele speciale graaf- 
technieken nodig. Nog moeilijker 
wordt het als tijdens het afgraven 
uit de verontreinigde bodem giftige 
gassen ontsnappen. Hier moet dan 
gewerkt worden met overkappingen 
en lucht zuiveringsinstallaties. In vele 
gevallen moet voordat af gegraven 
wordt eerst het grondwater verwij
derd worden. Dit moet gebeuren om 
de transportkosten en in sommige 
gevallen de verwerkingskosten te 
drukken. Het onttrokken water is 
natuurlijk ook verontreinigd en moet 
dus ook gezuiverd worden. Het blijkt 
overigens dat bij de meeste bodemsa- 
neringstechnieken verontreinigd wa
ter vrij komt. Waterzuivering is dan 
ook van essentieel belang bij bodem
sanering.
Voor het zuiveren van verontreinigde 
grond kan men onder andere denken 
aan: verbranding, uitdampen, extrac
tie, chemische behandeling of biolo
gische behandeling. Al deze technie
ken hebben een aantal voor- en nade
len. Verbranding kost erg veel ener
gie. De benodigde energie wordt nog 
groter naarmate er meer water in 
de grond zit. Er ontstaan gemakke
lijk sterk zure gassen, zoals zout- 
zuurgas (HC1), bij verbranding vn 
gechloreerde koolwaterstoffen of 
blauwzuurgas (HCN), bij verbranding 
van organische stikstof verbindingen. 
Verdere nadelen van verbranding zijn 
dat zware metalen niet verbranden 
en dat de grond niet meer geschikt 
is om er nog iets op te laten groei
en.
Uitdampen is alleen geschikt voor 
klei-achtige grond. Na extractie is 
de grond arm geworden en ook 
slecht voor plantengroei.

Chemische behandeling heeft als na
delen dat die tijd die nodig is om 
de reactie te laten verlopen vaak 
erg lang is. Ook treden er vaak ne
venreacties met natuurlijke bodem- 
componenten op.
Evenals bij chemische behandeling 
is de lange reageertijd een nadeel 
bij biologische zuivering. Een ander 
nadeel is dat er grote terreinen no
dig zijn om een voldoende grote ca
paciteit te hebben. Als een van de 
voordelen dient bij biologische af
braak het zeer milieuvriendelijke ka
rakter vermeld te worden. Alle ver
bindingen worden in principe omge
zet in gassen, zoals stikstof, zuur
stof, koolstofdioxide en waterstof. 
De productie schijnt heel goedkoop 
te kunnen worden. Er is echter nog 
veel research en ontwikkeling nodig 
voordat deze techniek op grote 
schaal kan worden toegepast.
De verontreiniging kan ook zonder
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grondverzet verwijderd worden. Deze 
technieken noemt men insitutechnie- 
ken. De meest gebruikte insitutech- 
nieken berusten allemaal op grondwa
teronttrekking. De verontreinigingen 
in de bodem lossen op in het grond
water. Het grondwater wordt meest
al onttrokken met behulp van een 
drainagesysteem. Vaak is het nodig 
om tijdens het onttrekken vn grond
water schoon water toe te voegen 
om het grondwaterpeil constant te 
houden. Het optimaal onttrekken van 
grondwater is proces-technisch vrij 
ingewikkeld. Grondwateronttrekking 
is alleen zinvol als de verontreini
gingen goed oplossen in water of 
als de dichtheid van de verontreini
gingen kleiner is dan die van water. 
Als de verontreinigende stoffen 
slecht oplosbaar zijn, kan begonnen 
worden water met chemicaliën in 
de grond te infiltreren. De veront
reinigingen zijn nu oplosbaar en kun
nen op dezelfde manier uit de grond 
gespoeld worden.
Ook thermische behandeling als insi- 
tutechniek wordt overwogen. Dit ver
keert echter nog in een heel pril 
stadium en is financieel nog niet 
aantrekkelijk. Naar biologische zuive
ring als insitutechniek wordt ook on
derzoek gedaan. Hiervoor gelden on
geveer dezelfde voor- en nadelen 
als bij biologisch verwerken buiten 
de lokatie. In het algemeen is bo
demsanering met insitutechnieken 
te prefereren boven sanering met 
andere technieken.

Isolatie.

Het principe van isolatie is dat de 
vervuilingsbron zodanig wordt afge
schermd dat de verontreiniging niet 
kan doordringen tot een bedreigd 
object (bijvoorbeeld een waterwinge
bied). In principe komt dit neer op 
het bouwen van een omheining rond 
een vervuilde plaats. De moeilijkheid 
bij dit soort technieken is vaak het 
aanbrengen van een deugdelijke bo
dem enige meters onder de grond. 
Er hoeft geen bodem aangelegd te 
worden als er van nature een soort

bodem aanwezig is, bijvoorbeeld in 
de vorm van een steenzoutlaag.
Een andere manier van isolatie is 
fysisch-chemische isolatie. Hier 
wordt de verontreinigende stof fy
sisch of chemisch gebonden aan de 
bodem.
Al met al zijn er dus op kleine en 
middelgrote schaal vele bodemsane- 
ringstechnieken. Alle technieken heb
ben hun voor- en nadelen. De belang
rijkste punten waar naar moet worden 
gekeken in de overweging welke bo- 
demsaneringstechniek moet worden 
gebruikt, zijn mijns inziens: de prac- 
tische toepasbaarheid, de effectivi
teit en de milieuvriendelijkheid. Er 
moet vooral onderzoek naar biologi
sche zuivering gedaan worden, vanwe
ge het zo milieuvriendelijke karakter 
van deze techniek.
Om bodemvervuiling en andere mili
euproblemen in de toekomst te voor
komen moet meer gezuiverd worden 
bij de bron. De bron is niet alleen 
een stinkende fabrieksschoorsteen, 
maar die bron dat bent U in vele 
gevallen zelf (direct, dus via huisvuil 
of uitlaatgassen of indirect doordat 
U koopt bij bedrijven die minder mi
lieuvriendelijk produceren). Ook moet 
men zich meer bewust zijn van de 
milieuvriendelijkheid en de noodzaak 
vn recycling. Er dient dan ook te 
worden overgegaan op een uitgebrei- 
der recyclingsysteem. Als onderdeel 
daarvan kan heffing van statiegeld 
op bijvoorbeeld batterijen bijdragen 
tot een schoner milieu.

Wij mensen, en zeker wij liberalen, 
zouden ons iets meer verantwoorde
lijk moeten voelen voor wat we in 
ons dagelijks leven, zonder er bij 
stil te staan, aanrichten aan andere 
mensen, dieren en planten die op 
deze wereld leven of die hier nog 
moeten leven.



Stromingen binnen VVD
De toekomst is aan het liberalisme.

Onder de titel "De revolutie van de 
nieuwe burgers" schrijft de heer Mar- 
co P. Swart (kortheidshalve verder 
aangeduid als Swart) in de vorige 
editie van LEF over verleden, heden 
en toekomst van het liberalisme in 
Nederland. Gewoontegetrouw is de 
analyse van Swart haarscherp en ge
tuigt deze van een verdiepte interes
se in verleden, heden en toekomst 
van het Nederlandse liberalisme. Met 
name over de toekomst van het libe
ralisme komt Swart tot een aantal 
zeer verdienstelijke beschouwingen. 
Hij geeft drie trends uit de heden
daagse samenleving aan, die het libe
ralisme kansen tot een hernieuwde 
periode van bloei bieden.
In de eerste plaats is er de trend 
van de 'heerschappij der bureaucra
ten'. Dat liberalen voor een practi- 
sche bestrijding hiervan pleiten, onder 
vindt steeds meer steun vanuit de 
maatschappij. De overheid zou (mins
tens) zoveel taken moeten afstoten 
als zij taken op zich neemt (of heeft 
genomen). Swart spreekt in dit ver
band over het concept van de 'vlot
tende overheid'.
In de tweede plaats de 'kistkalvering' 
van de burger. Met de beste bedoe
lingen - voor, niet door het volk - 
worden steeds opnieuw vrijheden 
van de burger ingeperkt. Iedere 
groep (van individuen) krijgt welis
waar een speciale, maar niettemin 
gestandariseerde behandeling. Standa- 
risatie van pluriformiteit. Maakbaar
heid en beheersbaarheid van de sa
menleving. Liberalen kunnen het ver
zet hiertegen mobiliseren.
Tenslotte ziet Swart als derde trend, 
die het liberalisme actualiteitswaar
de verschaft het 'zelotisme', oftewel 
het reveil van gelovigheid en 'heilig
heid' (bestaat desecularisatie?) in 
politieke discussies. De ontmythologi
sering van puur politieke discussies

- discussies over feiten - die Swart 
voorstaat heeft mijn volledige in
stemming. Een vorm van 'nieuwe 
zakelijkheid' - overigens zonder vol
ledige uitbanning van ideele en irrati
onele elementen - kan stellig door 
liberalen worden beleden.
Op grond van deze drie trends komt 
Swart tot de conclusie dat de toe
komst meer dan ooit aan het libera
le gedachtengoed is (de tijdgeest van 
de heer Rietkerk d'apres la lettre). 
Zijn centrale stelling is dat (ook) 
een principieel liberale benadering 
'de kiezers' zal bewegen liberaal te 
denken en vervolgens te stemmen. 
Het uitdragen van een liberale ideo
logie - liberale principes en idealen
- is een bijdrage tot de machtsvor
ming. (Liberaal) idealisme hoeft niet 
strijdig te zijn met het kunnen uitoe
fenen van macht. Door constant de 
liberale ideologie uit te dragen kan 
wellicht een bijdrage worden gele
verd aan het tot ontwikkeling komen 
van een liberaal geestelijk klimaat.

De dichotomie (1) van Swart: macht 
(Vanrielisme) en idealen (Geertsema- 
nie).
Met Swart's conclusie en centrale 
these kan ik volledig instemmen. 
Echter in zijn betoog brengt hij een 
onderscheid aan tussen macht en ide
alen (ik spreek liever van populisme 
en principes). Binnen de Nederlandse 
liberale gelederen zouden twee stro
mingen bestaan. De een stelt het 
bereiken en behouden van de macht 
centraal (Vanrielisme), de andere de 
liberale idealen (Geertsemanie). Dit 
onderscheid beschouwt Swart als een 
belemmerende factor voor liberalen 
om zich tot dragers van de revolu
tie van de nieuwe burgers te ontwik
kelen. Alleen de opheffing van het 
'valse dilemma' tussen macht en ide
alen kan een oplossing bieden.
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Bij het door Swart gemaakte onder
scheid wil ik enkele kritische kantte
keningen - in aanvullende zin - plaat
sen. Swart weigert nadrukkelijk een 
onderscheid te maken dat is geba
seerd op de soorten beleid die door 
liberalen worden nagestreefd. Hij 
wenst geen onderscheid aan te breng
en op grond van politiek-inhoudelijke 
verschillen van inzicht. Hij geeft 
weliswaar toe dat er onder liberalen 
'uiteenlopende politieke visies' zijn 
te onderscheiden, maar zegt dat de
ze visies hooguit een (bonte) lappen
deken vormen. Zij lenen zich niet 
voor een (twee)deling. Een lappende
ken waarin velen zich kunnen, vin
den, maar nooit iemand voor de vol
le honderd procent. Dit laatste is 
terecht. Maar is niet zozeer typisch 
liberaal als wel kenmerkend voor 
elke partijvorming. In iedere groep 
of partij bestaat een verscheidenheid 
aan meningen. Ten opzichte van de
ze meningen worden steeds meerder
heden van een verschillende samen
stelling gevormd. Iemand met een 
minderheidsstandpunt ten aanzien 
van een bepaald onderwerp weet zich 
deel van een meerderheid ten aan
zien van tal van andere onderwerpen. 
Het blijft aardig om bij de partij 
te horen: per saldo komt een ieder 
(voldoende) aan bod.
Het onderscheid dat Swart aanbrengt 
baseert hij op het verschil in accent 
dat door sommigen wordt gelegd op 
het bereiken van de macht (de hang 
naar populisme) en het vasthouden 
aan de (eigen) liberale idealen (prin
cipes). Swart onderscheidt naar stra
tegisch concept.

De fout van Swart: hij vergeet de 
voorgaande politiek-inhoudelijke afwe
ging.
Bij het uitwerken van het onderscheid 
tussen populisme en principes gaat 
Swart in de fout. Hij zegt: "Bij het 
Vanrielisme staat het kunnen uitoefe
nen van de macht voorop". Het wordt 
noodzakelijk geacht in het liberale 
gedachtengoed te snoeien: vooral aan
dacht voor sociaal-economisch beleid

en defensie en wat minder voor een 
vrije abortus en gelijke rechten voor 
homo's. Daartegenover speelt bij de 
Geertsemanie de liberale ideologie 
de hoofdrol en is voor laatst genoem
de onderwerpen meer aandacht dan 
voor de eerst genoemde. Swart ver
geet dat aan het doen van een keu
ze tussen het leggen van meer ac
cent op vrije abortus of op een ster
ke defensie, samenwerking met het 
CDA of de PvdA, een politiek-inhou
delijke afweging voorafgaat. Je kunt 
met evenveel gezag op grond van 
machtspolitieke overwegingen pleiten 
voor samenwerking in de regering 
met het CDA (de heer Korthals Al- 
tes doet dit bijvoorbeeld op grond 
van de mogelijke tot stand koming 
van een Nederlands tweepartijenstel
sel (2)), als voor samenwerking met 
de PvdA (brengt redelijk links binnen 
en maakt einde aan machtspositie 
van het CDA; de heer Geertsema 
is hiervan een erkend pleitbezorger 
(3)). Het is aannemelijk dat de heer 
Van Riel niet om louter strategische 
redenen tegen samenwerking met 
de PvdA was, maar ook op grond 
van politiek-inhoudelijke argumenten.

Met evenveel liberaal ideologisch 
elan kan het streven naar een vrijere 
regeling van de euthanasie worden 
bepleit als het streven naar een ver
kleining van het financieringstekort. 
Net zo goed als het streven naar 
de gelijkberechtiging van homofielen 
terwille van de macht op een zacht 
pitje kan worden gezet, kan de VVD 
haar houding inzake de kruisvluchtwa- 
pens en electorale redenen in gema
tigde zin bijstellen. Swart heeft - 
op onnodige wijze - tveel uit het 
oog verloren dat - niet alleen bij 
liberalen, maar - bij iedereen die 
zich met politiek bezighoudt, de af
weging geldt of hij of zij meer be
lang hecht aan zijn of haar principes 
of aan de hang naar populisme en 
het daarmee samenhangende kunnen 
uitoefenen van de macht. Voor de 
ene liberaal wegen materiele zaken 
(honderd procent inflatiecorrectie) 
het zwaarst, voor de andere de im
materiële (toekenning P.C. Hooftprijs
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aan Hugo Brandt Corstius). Het is 
niet zozeer een 'stategische' afwe
ging als wel een afweging op grond 
van politiek-inhoudelijke voorkeuren. 
Kortom: Swart constateert terecht
dat er een 'strategische' spanning 
bestaat tussen macht en idealen (po
pulisme en principes), maar verliest 
uit het oog dat hieraan een politiek- 
inhoudelijke afweging vooraf gaat. 
Eerst vindt een politiek-inhoudelijke 
afweging plaats. Vervolgens pas wordt 
tussen macht en idealen (populisme 
en principes) gekozen. Wat het 
zwaarst weegt hangt af van het on
derwerp.

De VVD is 'vleugel'schuw.

Niet het onderscheid tussen de prin
cipes en de hang naar populisme, 
maar de ontkenning van het bestaan 
van verschillende vleugels binnen het 
Nederlandse liberalisme - althans 
het bij voortduring kunstmatig weg
moffelen ervan - is een belemmeren
de factor bij het tot ontwikkeling 
komen van een liberaal geestelijk 
klimaat in Nederland. Ik denk dat 
de tegenstelling is te verdedigen dat 
het met man en macht voorkomen 
van (ideologische en principiële) dis
cussies binnen de grootste liberale 
partij van Nederland in zich zelf 
een element vormt van de hang naar 
populisme. Eensgezindheid is in plaats 
van middel een doel op zich zelf 
geworden. Het is voor mij onduide
lijk - eigenlijk nogal onbevredigend 
- waarom niet ruiterlijk erkend wordt 
dat ook binnen de VVD - natuurlijk: 
het is een brede volkspartij - ver
schillende vleugels (stromingen) be
staan.

Een sociaal-liberale, (vrij) liberale 
en conservatief-liberale stroming.

In het besef dat iedere indeling on
volkomen is, zijn naar mijn mening 
grofweg drie (hoofd)stromingen bin
nen Neerlands grootste liberale par
tij aan te wijzen. (Hoofd)stromingen 
waartussen geen onoverbrugbaar grote

verschillen bestaan, die vloeiend in 
elkaar overlopen en die elkaar ge
deeltelijk overlappen. In zoverre 
gaat Swart's lappendeken-concept 
wel degelijk op.
Een sociaal-liberale stroming (ik 
geef aan deze term de voorkeur bo
ven vrijzinnig-democratische stro
ming), die zowel een 'progressief' 
liberale koers voorstaat met betrek
king tot zaken die op immaterieel 
terrein liggen (bijvoorbeeld de Wet 
gelijke behandeling), als met betrek
king tot zaken die een meer materi
eel karakter hebben. Een (vrij) libe
rale stroming, die op immaterieel 
terrein een 'progressief' liberale 
koers voorstaat, maar niet in zaken 
op materieel terrein als het sociaal- 
economisch beleid, defensie en open
bare orde. Tenslotte is naar mijn 
mening een conservatief-liberale stro
ming aan te wijzen, die niet alleen 
op materieel terrein, maar ook op 
immaterieel terrein een minder 'pro
gressief' liberale koers zou willen 
varen. Wellicht kunnen Swart's dicho- 
tomische beschouwingen (Vanrielisme 
en Geertsemanie) beter opdeze poli
tiek-inhoudelijke indeling worden toe
gepast.
Nogmaals, het maken van onderschei
dingen, het indelen in (hoofd)stro- 
mingen en het plakken van etiketten 
houdt altijd een zekere vergroving 
en onvolkomenheid in en is boven
dien strijdig met het individualisti
sche karakter van het liberalisme. 
Niettemin vormt de indeling een nut
tige illustratie van de strekking van 
mijn betoog.

Geen pleidooi voor verdeeldheid.

Het feit dat ik vind dat drie (hoofd) 
stomingen binnen het Nederlandse 
liberalisme kunnen worden onderschei
den, wil niet zeggen dat ik in wezen 
de VVD een hopeloos verdeelde par
tij acht. Of dat ik pleit voor (hope
loze) verdeeldheid en tot vleugelvor- 
ming wil aanzetten. De VVD moet 
niet van 'vleugel'schuwe partij tot 
'vleugel'lam me partij verworden. In-
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tegendeel. De relatieve eensgezind
heid is voor mij juist een van de 
charmante en aantrekkelijke kanten 
van de VVD. Bovendien zijn voor 
een goed functionerende parlementai
re democratie grote partijen, die 
enigermate een interne eensgezind
heid vertonen, van essentieel belang. 
Er moet geregeerd kunnen worden. 
Het neemt niet weg dat niet al te 
krampachtig aan de eensgezindheid 
moet worden vastgehouden.
De relatieve eensgezindheid van de 
VVD is er niet, omdat 'we' het alle
maal politiek-inhoudelijk over alle 
onderwerpen met elkaar eens zijn, 
maar omdat een liberale levenshou
ding een zekere mate van tolerantie 
en verdraagzaamheid veronderstelt. 
En de liberale stijl en partij-politie- 
ke cultuur in bepaalde opzichten lo
yaal gedrag inhoudt. Tolerantie en 
loyaliteit sluiten geenszins politiek- 
inhoudelijke verschillen van inzicht 
uit. De relatieve eensgezindheid is 
er ook, om in Swart's terminologie 
te blijven, omdat niet steeds dezelf
de (hoofd)stroming de boventoon 
voert. Doorgaans smeden twee van 
de drie stromingen (een per onder
werp verschillende) meerderheid voor 
een bepaalde koers.

Eendracht tegenover de kracht van 
argumenten.

Swart spreekt over een 'traditione
le balans' die de 'bijna spreekwoor
delijke rust in de VVD' garandeert. 
Een balans is nooit weg, rust even
min. Het betekent voor mij niet dat 
principiële discussies binnen de VVD 
moeten worden geschuwd. Na de dis
cussie wordt met de resultaten er
van gestreefd naar een gezamelijke 
aanpak door alle liberalen onder lei
ding van de politiek leider van de 
VVD, de heer Nijpels.
Heel treffend heeft de vrij-liberaal 
W.H. de Beaufort hierover in 1897 
geschreven: "Wanneer er storm te
verwachten is, moet men niet langer 
touw pluizen, zeggen de zeelieden. 
Zoo mogen ook de liberalen wel be
denken dat, nu hen van twee zijden

een talrijke strijdmacht bedreigt, 
het niet meer de tijd is om over 
allerlei oude verschillen na te plei
ten of twistpunten zonder practisch 
belang op te rakelen, maar om een
drachtig zich aan te gorden tot het 
verdedigen van die beginselen, waar
van zij de handhaving en bevestiging 
onmisbaar achten voor het welzijn 
van den Staat' (4).
Let wel: pas na de discussie gezame- 
lijk optreden. Want inderdaad een
dracht maakt macht. De louterende 
werking van het voeren van principe- 
le discussies wordt er overigens niet 
minder door. Discussies die boven
dien de argumenten voor een libera
le oplossing van de problemen van 
de hedendaagse en toekomstige sa
menleving, alleen maar meer kracht 
verlenen. Een macht die boven de 
macht van de eendracht uitstijgt.

(1) dichotomie is het Griekse woord 
voor tweedeling.

(2) Korthals Altes, F., Illusie of Mon
sterverbond, De Bataafsche Leeuw, 
Amsterdam, 1984, bladzijden 37 -
42.

(3) Geertsema, W.J., Mensen die niet 
op de VVD stemmen zijn mij worst, 
De Volkskrant, 20 juli 1985.

(4) De Beaufort, W.H., De liberale 
partij en de verkiezingen, Belinfante, 
Den Haag, 1897, bladzijde 27.
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Communisme
"Een spook waart door Europa - het 
spook van het communisme." Met 
deze zin begint het 'Manifest van 
de Communistische Partij', later ook 
'Het Communistisch Manifest' ge
noemd, dat in 1847 door Karl Marx 
en Friedrich Engels werd geschreven. 
In dit dunne, zeer goed leesbare 
boekje wordt de Marxistische filoso
fie in een notedop uiteengezet. O m 
dat deze filosofie niet alleen in Eu
ropa, maar in de gehele wereld veel 
weerklank heeft gevonden is het goed 
enige kennis hiervan te nemen.

Marx en Engels.

Karl Marx (1818 - 1883) was de zoon 
van de Joodse advocaat Hirschel 
Marx en Henriette Presberg, telg 
uit een Nederlands rabbijnen ge
slacht. In 1842 bekeert de familie 
zich om pragmatische redenen tot 
het Lutheranisme. Na het gymnasium 
studeerde Marx eerst een jaar rech
ten en vervolgens filosofie te Bonn 
en Berlijn. In 1841 promoveerde hij 
op een materialistisch-filosofisch on
derwerp.
Van 1844 tot zijn dood verbond een 
intieme vriendschap en nauwe samen
werking hem met Friedrich Engels 
(1820 - 1895). Engels was de zoon 
van een fabrikant. Zijn werkzaamhe
den in de textielfabrieken van zijn 
vader zijn van grote invloed op hem 
geweest. Engels steunde Marx niet 
alleen inhoudelijk, maar ook financi
eel. Marx kon namelijk niet erg goed 
met geld omgaan; hij had een gat 
in de hand en een onuitroeibare nei
ging tot (verkeerd aflopende) specu
laties in aandelen. Wanneer hij weer 
berooid was sprong Engels financieel 
bij.
Marx was niet bepaald een 'arbeide- 
ristisch' type, maar veeleer een in
tellectueel met een romantische vi
sie op de arbeider. Zo verwachtte

hij bijvoorbeeld tussen arbeiders on
voorwaardelijke solidariteit.
Wij zien Marx ook als een typische 
'alpha'. Zijn wereldbeeld was vol
strekt niet mechanistisch, maar his- 
torisch-organisch. "Mensen zijn mario
netten in de loop van de geschiede
nis." Hij is de grondlegger van het 
zogenaamde 'wetenschappelijk socia
lisme' (wetenschappelijk betekent 
in dit verband: opgebouwd op een
systeem, in casu op een fundamente
le basis, namelijk de arbeid).

Het denken van Marx.

Drie belangrijke elementen in het 
denken van Marx zijn: dialectiek,
geschiedenis en materialisme. Dialec
tiek is een niet zo eenvoudig te om
schrijven wijsgerig begrip. Velen zul
len weleens gehoord hebben van de 
termen these, antithese en synthese. 
Volgens dialectisch denken worden 
innerlijke tegenstellingen in een situ
atie ( these - antithese) opgelost 
door een plotselinge 'omslag' naar 
een hogere eenheid (synthese). In 
Marx' denken is sprake van een dia
lectisch materialisme, wat bij hem 
wil zeggen dat de dialectiek wordt 
toegepast op de ontwikkeling van 
de arbeidsverhoudingen. Marx meen
de, kijkend naar de geschiedenis en 
gebruik makend van het dialectisch 
patroon, de toekomst van de ontwik
keling der productieverhoudingen te 
kunnen voorspellen. Hij meende dat 
binnenkort de tegenstelling tussen 
kapitaal en arbeid afgelopen zou zijn 
en een omslag zou komen middels 
een 'proletarische revolutie'.

Arbeid is in de visie van Marx het 
meest essentiele van het menselijk 
bestaan. De mens wordt mens door 
arbeid. Hij kan echter de arbeid niet 
aan zichzelf ten goede laten komen. 
De mens is vervreemd van de arbeid.
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Deze vervreemding zal doorgaan tot
dat de heer-knechtverhouding ver
dwijnt via de dialectische omslag. 
Het centraal stellen van de arbeid 
blijkt ook uit Marx' indeling van de 
samenleving in een onderbouw en 
een bovenbouw. De onderbouw, dat 
zijn de arbeidsverhoudingen. De bo
venbouw is al het andere, bijvoor
beeld moraal, recht, religie en kunst. 
Deze bovenbouw bestaat uit ideolo
gieën, vormen van vals bewustzijn, 
illusies. De arbeidsverhoudingen lig
gen historisch altijd voor op de bo
venbouw. Er is een voortdurende 
strijd nodig om de ideologieën door 
te prikken.

Ook de staat behoort in Marx' visie 
tot de bovenbouw. Dit is een aftand
se instelling. Na de dialectische om
slag zal een klasseloze samenleving 
ontstaan, waarbij de staat vanzelf 
verdwijnt. Een omverwerping is niet 
nodig. De proletarische revolutie zou 
in een industriële staat in West-Euro- 
pa beginnen. In een agrarische sa
menleving, zoals de Russische, zou 
zij onmogelijk zijn. Overigens: het
was Lenin die een tussenfase inbouw
de tussen de proletarische revolutie 
en de klasseloze samenleving, name
lijk een tijdelijke 'dictatuur van het 
proletariaat'. In deze fase zou het 
proletariaat de straat op dezelfde 
manier gebruiken als de bezittende 
klasse dat deed, maar dan voor het 
goede doel, namelijk de opbouw van 
de klasseloze samenleving. Van tijd 
tot tijd dringen dan ook thans dissi
dente geluiden van achter het Ijze
ren Gordijn in het Westen door, waar
in aan de machthebbers ter plaatse 
gevraagd wordt wanneer deze dicta
tuur van het proletariaat nu einde
lijk beëindigd zal worden.

Belangrijke maatregelen die in de 
proletarische staat genomen moeten 
worden zijn volgens Marx:
(1) onteigening van de grondeigen
dom en gebruik van de grondrente 
voor staatsuitgaven.
(2) sterk progressieve belastingen.
(3) afschaffing van het erfrecht.
(4) verbeurdverklaring van de eigen

dom van alle emigranten en rebellen.
(5) centralisatie van het krediet in 
handen van de staat door middel van 
een nationale bank met staatskapi- 
taal en uitsluitend monopolie.
(6) centralisatie van het transportwe
zen in handen van de staat.
(7) uitbreiding van het aantal natio
nale fabrieken, productie-elementen; 
ontginning en verbetering van de lan
derijen volgens een gemeenschappe
lijk plan.
(8) gelijke arbeidsplicht voor allen, 
vorming van industriële legers, voor
al voor de landbouw.
(9) vereniging van het landbouw- en 
industriebedrijf, aansturen op de ge
leidelijke opheffing van het verschil 
tussen stad en land.
(1 0) openbare en kosteloze opvoe
ding van alle kinderen. Opheffing 
van de fabrieksarbeid door kinderen 
in zijn huidige vorm. Aansluiting van 
de opvoeding bij de materiele produc
tie, enzovoorts.

Marx en Engels verdedigen de ophef
fing van kapitalistisch eigendom als 
volgt: "In de burgerlijke maatschap
pij is het kapitaal zelfstandig en 
persoonlijk, terwijl het arbeidende 
individu onzelfstandig en onpersoon
lijk is. En de opheffing van deze 
verhouding noemt de bourgeoisie op
heffing van de persoonlijkheid en 
de vrijheid! En terecht. Het gaat 
hier inderdaad om de opheffing van 
de persoonlijkheid, zelfstandigheid 
en vrijheid van de bourgeois. Onder 
vrijheid verstaat men binnen het 
raam van de tegenwoordige burgerlij
ke productieverhoudingen de vrije 
handel, de vrije koop en verkoop.
(..) Gij zijt ontsteld, omdat wij
de private eigendom willen ophef
fen. Maar in uw bestaande maat
schappij is de private eigendom voor 
negentiende van haar leden opgehe
ven; hij bestaat juist doordat hij voor 
negentiende niet bestaat. Gij verwijt 
ons dus dat wij een eigendom willen 
opheffen, die als noodzakelijke voor
waarde vooronderstelt, dat de ontzag
lijke meerderheid van de maatschap
pij over geen enkele eigendom be
schikt. Gij verwijt ons in een woord
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dat wij uw eigendom willen opheffen 
Jazeker, dat willen wij."
Zij beëindigen hun Manifest dan ook 
met: "Dat de heersende klassen sid
deren voor een communistische revo
lutie! De proletariërs hebben daarbij 
niets te verliezen dan hun ketenen. 
Zij hebben een wereld te winnen. 
Proletariërs aller landen, verenigt

Discussie.

Het Communistisch Manifest is wel 
"het meesterstuk van de demagogi
sche kunst van alle tijden" genoemd. 
Waar wij onder demagogie verstaan 
'het in beweging brengen der massa 
door leugenachtige voorstellingen en 
valse leuzen' worden Marx en Engels 
met deze kwalificatie tekort gedaan. 
Zij waren filosofen die hun gedachten 
in voor ieder begrijpelijke taal wis
ten te gieten om daarmee hun aan
hang te vergroten. Zij zijn daarbij 
zeer succesvol geweest. Hun econo
mische filosofie bevatte vele nieuwe 
en soms nuttige elementen. Zo was 
bijvoorbeeld voor Marx niet het idee 
opgekomen dat een verbod om scha
de toe te brengen aan iemands eigen
dom in bepaalde omstandigheden de 
onrechtvaardigheid zou kunnen be
stendigen en bevorderen.
Wij moeten ons echter realiseren 
dat bij het werk van alle filosofen, 
ook dat van Marx en Engels, in aan
merking moet worden genomen in 
welke tijd en onder welke omstandig
heden het ontstaan is. In de west- 
europese industrieën van het midden 
van de vorige eeuw was de produc
tie in het algemeen arbeisintensief, 
zwaar en slecht betaald. De arbeiders 
kregen veelal van de staat wel de 
lasten (dienstplicht), maar niet de 
lusten (kiesrecht) toebedeeld. Sinds
dien is de samenleving geevolueerd 
en de Marxistische ideologie ook. 
Opmerkelijk is evenwel de starheid, 
waarmee de volgelingen van Marx 
krampachtig proberen het beeld te 
schetsen dat de leer onveranderd 
is en aanpassingen eigenlijk uitwer
kingen zijn die al in de oorspronkelij

ke leer aanwezig waren (dit geldt 
overigens mutatis mutandis voor meer 
ideologieën, waaronder de liberale).

De door Marx voorspelde 'dialecti
sche omslag' door de steeds slechter 
wordende arbeidsomstandigheden in 
West-Europa is er niet gekomen. De 
onvoorwaardelijke solidariteit tussen 
de arbeiders is door hem overschat. 
Maar niet alleen naar de uitkomst 
gemeten, ook methodisch gezien kan 
men zijn bedenkingen koesteren. 
Marx spreekt in absolute en definitie
ve zin over de toekomst. Hij kan 
dit doen, omdat hij meent ijzeren 
historische wetten te hebben achter
haald waaraan de geschiedenis ge
hoorzaamt. Marx meent in het verle
den en heden de toekomst reeds 
vastligt. In zijn tijd stond hij daarin 
niet alleen. Velen hadden een rots
vast geloof in de ontwikkeling van 
de wetenschappen, die het zoal niet 
nu dan toch spoedig mogelijk zouden 
maken de toekomst onfeilbaar te 
voorspellen. Naar moderne weten
schapsopvatting verklaren theorieen 
die pretenderen alles te omvatten 
in wezen niets. En waar Marx in 
wezen zeer globaal over de toekomst 
spreekt heeft zijn geschrift meer 
weg van een utopisch werk, waarin 
de fantasie gecamoufleerd is als een 
filosofisch-wetenschappelijk inzicht.

Wie een vaag inzicht meent te heb
ben in de toekomstige maatschappij 
en dit inzicht vervolgens verabsolu
teert zet de deur open voor totalita
risme en onderdrukking. En dit is 
geen voorspelling, maar de huidige 
realiteit.

Marx, K., en Engels, F., Het Commu
nistisch Manifest, Pegasus, Amster
dam, 1979.
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In dit nummer van LEF staat defen
siebeleid centraal. Op het JOVD-con- 
gres te Bunnik (op 21 en 22 juni) 
zal een concept-resolutie over 'het 
nationaal defensiebeleid' besproken 
worden. Om de discussie over dit 
onderwerp extra te prikkelen, wor
den verschillende elementen uit de 
concept-resolutie uitvoerig onder de 
loep genomen en van achtergrondin
formatie voorzien. Zo worden, op 
basis van verschillende visies, kriti
sche kanttekeningen geplaatst bij 
de huidige situatie binnen het leger. 
Ook wordt ingegaan op de ongelijk
heden en problemen waarmee dienst
plichtige militairen worden gecon
fronteerd.
Tevens wordt uitgebreid ingegaan 
op onder meer 'de' invloed van de 
publieke opinie op het buitenlandse- 
en defensiebeleid, de diepte van de 
dienstplichtcultuur en het waarom 
van de (humanistische) geestelijke 
verzorging in de krijgsmacht.

Verder treft U een gedachteprikke- 
ling aan over het voor liberalen ui
terst belangrijke vrijheidsbegrip. 
Heeft U, na het lezen van het arti
kel, zin om de uitdaging tot het voe
ren van een verdere gedachtewisse
ling en/of discussie aan te gaan? 
Gewoon doen! Graag eerst even con
tact opnemen met de hoofdredac
trice.

Tot slot laten wij U meegaan in een 
speurtocht naar de omschrijving en 
theorievorming achter sociale verde
diging. Enige overeenkomsten met 
defensie zullen kunnen verrassen!

De hoofdredactrice.
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Samenvattingen
In de rubriek congresonderwerpen 
ontleedt Everts de rol van de publie
ke opinie en haar moeilijk te meten 
invloed. Hij onderscheidt ongestructu
reerde en ongeorganiseerde opinies, 
waarbij de intensiteit van het aan
hangen van een onderwerp de actie- 
bereidheid bepaalt, en georganiseerde 
en gestructureerde opinies van maat
schappelijke organisatie. Het opinie
klimaat ten aanzien van het buiten
landse- en het defensiebeleid is me
de veranderd door een afbrokkelende 
consensus en de drang tot meer par
ticipatie in de beleidsvorming.

Volgens Van der Meulen mag kritiek 
op een bestaanswijze-aspect niet wor
den aangezien voor een aanval op 
het bestaansrecht van de krijgsmacht. 
Vanuit zijn culturele invalshoek stelt 
hij: "De Nederlandse mentaliteit
rond het militaire heeft een reputa
tie die meer op schijn dan op werke
lijkheid berust".

Stelling zet zijn bedenkingen uiteen 
tegen het arrest van de Hoge Raad 
in de zaak Smeeman (het weigeren 
van de wacht bij een opslagplaats 
met kernwapens). Bij het geven van 
een oordeel over de rechtmatigheid 
van het bezit en de inzet van kern
wapens is de kern van de vraag: de 
verhouding tussen macht en recht.

In de rubriek JOVD'ers en JOVD- 
commissies beschrijft Kuipers ver
schillende veranderingen binnen de 
krijgsmacht. Hij plaats kritische kant
tekeningen bij de huidige situatie 
in het leger. Hierbij laat hij het 
doen van recht aan het individu als 
blauwe draad lopen door: een recht
vaardiger keurings- en selectiesys- 
teem, gedifferentieerde salariëring, 
inspraakmogelijkheden en het inpas
sen van het straf- en tuchtrecht in 
de civiele rechtspraak.

Na een scherpe analyse van de pro
blemen, waarmee dienstplichtige mili
tairen worden geconfronteerd, stelt 
Balemans dat het opkomen in dienst 
het einde van verschillende liberale 
beginselen betekent. Hij onderbouwt 
het nut van belangenorganisaties 
voor dienstplichtig militairen. Bale
mans gaat verder in op diverse nade
len, die afgezwaaiden ondervinden 
bij het later beschikbaar zijn voor 
de arbeidsmarkt.

In de rubriek levensbeschouwelijke- 
en politieke stromingen omschrijft 
Sinke het humanisme en legt de kop
peling met de humanistische geeste
lijke verzorging (GV). Hij gaat nader 
in op de gevolgen van de belemme
ring van de vrije geestelijke ontplooi
ing van mensen in de krijgsmacht. 
Na een uiteenzetting over de beeld
vorming van de GV, hekelt Sinke 
de torpedering van de gelijkberechti
ging en de rol van liberalen hierbij.

Hoving geeft een duidelijke aanzet 
voor de discussie over het vrijheids
begrip. Hij omschrijft zijn uitgangs
punt de 'absolute vrijheid' en geeft 
aan waarom deze vrijheid niet te 
verwezenlijken is. De beperkingen 
mogen geen aanleiding vormen om 
het streven naar een samenleving, 
waarin de 'absolute vrijheid' zo 
groot mogelijk is, terzijde te leggen.

In de rubriek boekbesprekingen geeft 
Koppers, na een speurtocht naar de 
omschrijving en theorievorming ach
ter de sociale verdediging (SV), aan 
waarom hij afwijzend staat ten op
zichte van SV. De basis van zijn kri
tiek heeft betrekking op de gebrekki
ge theorievorming. Volgens Koppers 
is de theorievorming onsamenhangend 
en inconsequent.
Ada den Ottelander.
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Defensie en publieke opinie
Het debat over de rol en betekenis 
van de publieke opinie in zaken van 
buitenlandse politiek en defensiebe
leid hoort tot het soort, van tijd 
tot tijd opvlammende, discussies die 
in het algemeen meer. verwarring 
dan verheldering veroorzaken en 
meer een bron van hitte dan van 
licht zijn. De oorzaken daarvan zijn 
betrekkelijk simpel. In de eerste 
plaats is het een debat waarin feite
lijke, empirische, vragen (zoals: wat 
is eigenlijk de publieke opinie en 
welke invloed heeft die op de poli
tiek?) en normatieve argumenten (zo
als: wat hoort de invloed van de pu
blieke opinie te zijn?) door elkaar 
heen lopen. In de tweede plaats be
staat over de gehanteerde begrippen 
zelf, zoals het begrip 'publieke opi
nie' of 'openbare mening' de nodige 
verwarring en tenslotte (en wellicht 
mede daardoor) zijn er aanzienlijke 
methodologische problemen bij het 
vaststellen of meten van invloed, 
bijvoorbeeld van de vredesbeweging, 
op de totstandkoming van het buiten
lands en veiligheidsbeleid.

Uitingen van de publieke opinie zijn 
er vele: ingezonden brieven in de
krant, demonstraties, handtekeningen
acties, maar ook verklaringen en 
standpuntbepalingen van organisaties 
als kerken en vakbonden en tenslotte 
het gedrag bij verkiezingen. Juist 
omdat in een democratie in beginsel 
aan de publieke opinie een belangrij
ke rol wordt toegekend, woedt in 
het politieke debat vaak een heftige 
strijd over de vraag wat nu eigenlijk 
de publieke opinie is en welke bete
kenis aan welke uitingsvorm moet 
worden toegekend. Verkiezingen zijn 
de meest algemene en politiek de 
meest rechtstreeks relevante vorm 
van meningsuiting, maar over wat 
'men' vindt van een 'specifiek onder
werp vertellen ze ons niet veel. Die 
informatie is wel te halen uit het

gebruikelijke opinie-onderzoek onder 
en steekproef uit de bevolking, maar 
de betrouwbaarheid van de resulta
ten daarvan wordt’ vaak -en vaak 
terecht- betwist. - (Hierbij gaat het 
overigens meestal om opinies die 
nu juist niet in het publiek geuit 
worden en soms pas ontstaan op het 
moment dat er naar gevraagd wordt). 
Met name blijft bij het opinie-onder
zoek meestal onduidelijk hoe intens 
mensen bij een bepaalde zaak betrok
ken zijn en hoe sterk hun overtui
ging is. En dat laatste bepaalt of 
mensen in actie komen of niet, wat 
weer van groot belang is voor de 
te verwachten invloed op de politiek. 
Die intensiteit komt wel weer tot 
üiting in activiteiten als demonstra
ties en handtekeningenacties, maar 
daarbij is het weer vaak de vraag 
of het gaat om 'luidruchtige minder
heden' dan wel om het fameuze 'top
je van de ijsberg'. De interpretatie- 
strijd die is ontstaan rond het ver
loop van het volkspetitionnement is 
een illustratie van zowel deze ondui
delijkheid als de politieke relevantie 
er van.
Het is dan ook begrijpelijk dat over 
de, wetenschappelijk zeer interessan
te, vraag wat eigenlijk het effect 
is van allerlei uitingen van de publie
ke opinie op de beleids- en besluit
vorming, zeer weinig met zekerheid 
te zeggen valt (1).
De sociale werkelijkheid is immers 
geen laboratorium waar men de in
vloed van een factor van andere kan 
isoleren door deze te wijzigen onder 
constanthouding van de andere. Het 
is dan ook gebruikelijk dat de deelne
mers aan het bovengenoemde debat 
plegen terug te vallen op historische 
voorbeeldjes, die hun opvatting moe
ten illustreren en kracht bij zetten. 
Maar omdat we allemaal wel eens 
iets meegemaakt hebben is dat uiter
aard onvoldoende om te kunnen be
slissen of bijvoorbeeld democratise-



b

ring van het buitenlands beleid moge
lijk of onmogelijk, gewenst of onge
wenst is.

De normatieve vraag: Is democratise
ring van het beleid mogelijk en 
wenselijk?

De totstandkoming en uitvoering van 
het buitenlands- en veiligheidsbeleid 
is traditioneel een elitaire aangele
genheid, waar de 'gewone burger' 
nog minder aan te pas komt dan aan 
zaken van binnenlandse politiek. Dat 
geldt voor Nederland nauwelijks min
der dan voor andere democratische 
landen (om van autoritaire staten 
nog maar te zwijgen). Het is waar, 
de rol van het parlement in zaken 
van buitenlands beleid is in Neder
land de laatste tien, vijftien jaar 
sterk gegroeid (hetgeen onder meer 
tot uiting kwam in het nieuwe feit 
dat kabinetten dreigden te struikelen 
over kwesties van buitenlandse poli
tiek: de neutronenbom, de kruisraket
ten en Zuid-Afrika). In de Verenigde 
Staten heeft het Congres met succes 
weerstand kunnen bieden aan de nei
ging van presidenten om zich op hun 
'executive privilege' te beroepen, 
terwijl in landen als Groot-Brittannie 
en Frankrijk daarentegen de feitelij
ke macht van regering respectieve
lijk president schier onbeperkt is op 
het terrein van de buitenlandse poli
tiek en het parlement er niet of nau- 
welijk aan te pas komt (2).

Maar ook in Nederland is het buiten
lands- en het defensiebeleid nog 
goeddeels in de handen van de uit
voerende macht. "Congressen kopen 
geen straaljagers" kon oud-Minister 
Vredeling destijds zeggen zonder 
zich in zijn partij onmogelijk te ma
ken. Volgens velen kan dat ook niet 
anders: het democratisch model laat 
zich niet, volgens hen, zonder meer 
toepassen op zaken waarin de meest 
vitale belangen van de natie op het 
spel staan. In de binnenlandse poli
tiek is de regering de beslissende 
arbiter tussen concurrerende waarden 
en belangen, in de internationale po

litiek is zij slechts een factor onder 
vele in de internationale machts- 
en concurrentiestrijd. In de buiten
landse politiek gaat het om de natio
nale belangen, die boven de partij
strijd verheven moeten zijn. Buiten
landse politiek vraagt om coherentie, 
continuiteit en vaak geheimhouding. 
Zaken die in het, in het openbaar 
verlopende, democratische proces 
met zijn wisselvallige stemmingen 
en wisselende meerderheden in het 
gedrang komen. Hoewel steun van 
de publieke opinie belangrijk is voor 
het beleid kan en mag daaraan geen 
directe invloed worden gegeven. De 
internationale politiek vereist vanwe
ge zijn ingewikkeldheid een grote 
mate van deskundigheid en mag niet 
worden gehinderd door de emotiona
liteit en onkunde van het grote pu
bliek. Zo stelde een onzer oud-diplo- 
maten: "Het is duidelijk dat zelfs
de beste en meest diepgaande voor
lichting de massa niet in staat kan 
stellen om zich een verantwoord oor
deel te vormen over belangrijke 
kwesties van het buitenlands beleid 
die veelal zeer ingewikkeld zijn" (3). 
Henry Kissinger pleitte er om ge
noemde redenen voor dat de buiten
landse politiek moet worden gevoerd
"by stealth .. out of sight of the
public, of Congress, of the Bureau- 
cracy".

Deze traditionele visie en de opvat
tingen die er aan ten grondslag lig
gen zijn echter steeds weer aange
vochten, eigenlijk al sinds de acht
tiende eeuw en de denkers van de 
Verlichting. Die argumentatie werd 
sterker naarmate, in de negentiende 
eeuw en daarna, bevolkingen steeds 
meer rechtstreeks bij de internationa
le politiek en de oorlogvoering be
trokken raakten door de invoering 
van de dienstplicht en de inschake
ling van het industrieel- en mense
lijk potentieel bij oorlog en oorlogs
voorbereiding. De burgerbevolking 
werd ook steeds meer het directe 
doelwit van de oorlogvoering en het 
winnen van haar steun voor het doel 
van de oorlog. Men herinnert zich 
uit de oorlog in Vietnam het Amen-



7

kaanse oogmerk 'to win the hearts 
and minds of the people' als essentie 
van de inspanningen. Omgekeerd 
werd volgens sommigen de oorlog 
in de Verenigde Staten zelf verloren 
toen de steun aan het thuisfront 
weg viel. En bij ons geldt dat zon
der een geloofwaardig veiligheidsbe
leid dat die naam echt verdient, de 
publieke steun voor (hoge) defensie- 
uitgaven voortdurend aan erosie 
bloot staat.

De voorstanders van (meer) democra
tische controle op het beleid en gro
tere betrokkenheid van de burgers 
bij de totstandkoming daarvan beroe
pen zich op twee soorten argumen
ten. De eerste groep betreft de toe
passing van het democratisch model 
op zich. Wil democratie enige bete
kenis hebben, dan dient hij juist te 
worden toegepast wanneer de hoogs
te belangen in het geding zijn. Die 
nationale belangen zijn in wezen 
niet minder controversieel dan op 
het terrein van de binnenlandse poli
tiek het geval is. Dat laatste geldt 
te meer naarmate het onderscheid 
tussen buiten- en binnenlandse poli
tiek aan betekenis verliest wat on
der andere het gevolg is van de ver
schuiving van zaken van 'high poli
tics' (kwesties van oorlog en vrede, 
macht en status) naar 'low politics' 
(zaken als handel, ontwikkelingssa
menwerking, cultuur en milieu).
Een zekere speelruimte is nodig, co
herentie en continuiteit zijn belang
rijk en geheimhouding is soms niet 
te vermijden, maar al te vaak wordt 
hierop een beroep gedaan om binnen
landse critici de mond te snoeren 
en de voorbeelden van desastreus 
gebruik van een feitelijke vrijheid 
van handelen zijn gemakkelijk te vin
den.
Ten aanzien van de publieke opinie 
stellen de voorstanders van een de
mocratisch beleid dat als er op dit 
moment sprake is van gebrek aan 
kennis en belangstelling dit wel eens 
meer het gevolg zou kunnen zijn van 
een gebrek aan invloe'd en medezeg
genschap in plaats van omgekeerd. 
Opvoeding en voorlichting kunnen

de basis leggen voor een goed geïn
formeerde en verlichte openbare me
ning. Deskundigheid is van belang, 
maar ook bij de zogeheten deskundi
gen spelen taxaties, schattingen, 
waarde-oordelen en wereldbeeld per 
saldo een veel grotere rol dan be
trokkenen vaak bereid zijn toe te 
geven.

De tweede groep van argumenten 
van de voorstanders betreft de te 
verwachten uitkomst van een meer 
democratisch buitenlands- en defen
siebeleid. Die gedachte is ook al oud. 
De filosoof Kant verwachtte dat vre
de het resultaat zou zijn /van de ver
vanging van monarchaal door repu
blikeins bestuur. Uit deze eeuw her
inneren wij ons de pleidooien van 
Woodrow Wilson en anderen voor de 
afschaffing van de geheime diploma
tie en het Handvest van de Verenig
de Naties begint met de gedachte 
dat "Wij, de volken van de Verenig
de Naties, teneinde -toekomende gene
raties voor de gesel van de oorlog 
te bewaren .." deze nieuwe organi
satie in het leven roepen.
De gedachte dat vrede en ontwape
ning niet realiseerbaar zijn vanwege 
het ontbreken van een politieke wil 
bij zittende regeringen en moeten 
worden af gedwongen door een gemo
biliseerde en krachtige publieke opi
nie, vinden wij in talloze geschriften 
terug.

Het is niet gemakkelijk uit te ma
ken wie in dit debat de beste argu
menten heeft. Daarvoor is onder an
dere meer inzicht nodig in de feite
lijk bestaande situatie. Daaraan zal 
ik hierna nog aandacht besteden. 
Wel moet nog worden opgemerkt dat 
het debat wordt vertroebeld indien 
men zijn standpunt laat afhangen 
van de resultaten die men er in een 
specifiek geval van verwacht. Over 
wat een 'goed' buitenlands- en vei
ligheidsbeleid is lopen de meningen 
uiteen, maar men kan niet nu eens 
wel, dan weer niet pleiten voor 
meer democratie of zich beroepen 
op meerderheden in de publieke opi
nie afhankelijk van de eigen politie-
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ke voorkeuren.

Publieke opinie en defensie in Neder
land.

Volgens velen heeft het opiniekli
maat in Nederland inzake buitenlan 
se politiek en defensie de laatste 
jaren aanmerkelijke wijzigingen on
dergaan. Het lijkt er sterk op dat 
het einde van de jaren zestig daarbij 
als een soort historische waterschei
ding functioneert. In de jaren daar
voor overheerste een grote mate van 
consensus ten aanzien van de hoofd
lijnen van het beleid: een trouw lid
maatschap van de NAVO, versterking 
van de Europese samenwerking en 
een actieve rol in de Verenigde Na
ties. Ten gevolge van een aantal in
ternationale ontwikkelingen (zoals 
het eroderende Amerikaanse prestige 
en de voortgaande bewapeningswed
loop) en binnenlandse factoren (waar
onder een omvangrijke democratise
ringsbeweging) is deze consensus met 
name ten aanzien van het veiligheids
beleid onder zware druk komen te 
staan. De afbrokkelende consensus 
en de aandrang tot participatie in 
de beleidsvorming versterkten elkaar 
daarbij over en weer. Velen zien in 
de genoemde omslag een, heimelijke 
of uitgesproken, terugkeer naar de 
vooroorlogse neutraliteitspolitiek,
daarbij vergetend dat anders dan
voor 1940, de critici van het gangba
re beleid niet pleiten voor een poli
tiek van onthouding, maar voor een 
van actief engagement (4). Opvallend 
is in dit verband dat noch op het 
niveau van de politieke elites, noch
op massa-niveau (op dit onderscheid 
kom ik nog terug) sprake is van een 
verminderde consensus ten aanzien 
van het NAVO-lidmaatschap of de 
Europese integratie als zodanig. Wat
ter discussie staat is het beleid dat 
binnen de NAVO en de Europese Ge
meenschap wordt gevoerd (al is veel 
van het vroegere enthousiasme voor 
met name de integratie als voorlo
per van een wereldrechtsorde ver
dwenen).
Hoewel zowel bij elite als massa

een aantal 'conventionele wijsheden' 
ten aanzien van defensie nog door 
meerderheden worden onderschreven 
(naast de wenselijkheid van het 
NAVO-lidmaatschap zijn dat zaken 
als de noodzakelijkheid van het heb
ben van een krijgsmacht en het hand
haven van een militair evenwicht 
tussen Oost en West) is ten aanzien 
van het 'nucleaire element' sprake 
van een scherpe en wellicht nog 
groeiende polarisatie, die het voeren 
van welhaast ieder beleid dreigt te 
verlammen.

Het is daarom begrijpelijk en op 
zich verstandig dat Minister De Rui
ter onlangs heeft gepleit voor een 
poging om de consensus inzake het 
defensiebeleid te herstellen. Men kan 
zich in dit verband de vraag stellen 
of een lid van een kabinet dat de 
kruisrakettenzaak op de spits heeft 
gedreven door nog juist voor de ver
kiezingen een besluit te nemen en 
dit in een nauwelijks omkeerbare 
vorm te doen, daarbij ingaand tegen 
de opvatting van de meerderheid on
der de bevolking, niet te veel scha
de aan het vertrouwen in het demo
cratisch proces heeft aangericht en 
niet te veel boter op zijn hoofd 
heeft om een geloofwaardig pleidooi 
te houden voor herstel van de eens
gezindheid. Ernstiger is dat de Mi
nister kennelijk denkt dat alles weer 
in orde komt als het beleid maar 
goed wordt uitgelegd aan de bevol
king en deze zonder vooringenomen
heid van 'de feiten' kennis neemt 
en niet bereid is toe te geven dat 
het beleid van de afgelopen jaren 
zelf is geweest, dat de aanleiding 
heeft gevormd tot de toegenomen 
polarisatie. De Minister kan toch 
niet ontkennen dat er de afgelopen 
jaren intenser dan ooit in alle gele
dingen van de samenleving is gede
batteerd over de nucleaire problema
tiek waarbij geen van de betrokken 
partijen zich beklagen kan dat haar 
visie niet over het voetlicht heeft 
kunnen komen. Natuurlijk heeft het 
debat daarbij een verenging onder
gaan tot de vraag: Kruisraketten in 
Nederland, ja of nee? Maar dat de-
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bat kreeg zijn felheid vooral daar
door dat het diepgaande meningsver
schillen bloot legde ten aanzien van 
de achterliggende vragen, zoals de 
morele aanvaardbaarheid van de stra
tegie van nucleaire afschrikking, de 
houdbaarheid van het gangbare vei
ligheidssysteem en de mogelijkheden 
om tot wapenbeheersing en ontwape
ning te komen. In het kielzog van 
het debat dat oppervlakkig gezien 
alleen over de kruisraketten en Ne
derland leek te gaan, kwamen en 
komen ook allerlei politieke vragen 
aan de orde, zoals de verhoudingen 
tussen Europa en de Verenigde Sta
ten, de relatie tussen Oost en West 
in Europa en (binnen de vredesbewe
ging en elders) de relatie tussen ont
spanning en mensenrechten. Op al 
deze terreinen lopen de meningen 
sterk uiteen.
Het moge lijken alsof wat ik nu 
maar even kortheidshalve aanduid 
als de vredesbeweging op haar re
tour is, de problemen en visies waar
van zij zich de tolk maakt, zijn dat 
niet. Plannen, zoals het Amerikaanse 
SDI-project en de recente Europese 
pogingen om president Reagan terza
ke van het ontwapeningsoverleg met 
de Sovjet-Unie rechts in te halen 
(en de lauwe Nederlandse reacties 
daarop), dragen eerder bij tot verde
re polarisatie dan tot herstel van 
de consensus.

De invloed van de publieke opinie.

Hierboven stelde ik dat 'de publieke 
opinie' een veelvorming begrip is. 
De invloed die er van uit gaat is 
mede daardoor moeilijk te meten. 
Het ligt daarom voor de hand een 
aantal onderscheidingen te maken, 
waarvan de belangrijkste die is tus
sen gestructureerde en georganiseer
de opinies enerzijds en ongestructu
reerde en ongeorganiseerde opinies 
anderzijds (5).
Bij het laatste denken wij allereerst 
aan de meningen zoals die uit het 
opinie-onderzoek op massa-niveau 
naar voren komen. Twee aspecten 
zijn daarbij van belang: de inhoud

van de opinies en de intensiteit 
waarmee ze worden aangehangen. 
Dat laatste bepaalt de bereidheid 
om in actie te komen. Die bereid
heid is over het algemeen gering. 
Zo speelde de kernwapenkwestie wel 
een belangrijke rol in de verkiezings
campagne van 1981 en 1982, maar 
leken de opvattingen over de kernwa
pens uiteindelijk een geringe rol te 
hebben gespeeld in het kiesgedrag
(6). Bij 'linkse' kiezers was de inten
siteit van hun opvattingen relatief 
hoog, maar ze stemden toch al op 
linkse partijen en voor 'rechtse' kie
zers die tegen kernwapens waren, 
was (anders dan het opinie-onderzoek 
suggereerde) de kwestie niet belang
rijk genoeg om er voor van partij 
te veranderen. Deze verkiezingen 
waren daarom geen quasi-referendum 
voor of tegen het regeringsbeleid 
inzake de kernwapens. Hetzelfde zal 
waarschijnlijk gelden voor de verkie
zingen van dit jaar.

Wat de inhoud van de publieke opi
nie om massa-niveau betreft, kan 
het volgende worden gezegd (7). In 
de eerste plaats treft de zeer grote 
mate van stabiliteit en continuiteit. 
Gegevens die vergelijkingen door de 
tijd mogelijk maken laten zien dat 
de inhoud van de publieke opinie 
door het grote maatschappelijke de
bat over de kernwapens niet is gewij
zigd. De meerderheden voor het ver
wijderen van kernwapens uit Neder
land en het afstoten van de nucleai
re taken uit recent opinie-onderzoek 
bestonden ook al in 1975. Het aantal 
voor- en tegenstanders van plaatsing 
van kruisraketten onderging tussen 
1980 en nu vrijwel geen verandering. 
De voorstanders bleven voor, de 
meerderheid die tegen was bleef te
gen. Opvallend is ook hoe uitgespro
ken anti-nucleaire opvattingen ge
paard gaan met het onderschrijven, 
door meerderheden, van noties als 
de noodzaak van een militair even
wicht tussen Oost en West, de wen
selijkheid van het NAVO-lidmaat- 
schap en de opvatting dat het heb
ben van een leger een noodzakelijk 
kwaad is. Ook hierin zien we nauwe-
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lijks veranderingen. Wat het (nucleai
re) beleid betreft zien we een scher
pe polarisatie met aan de ene kant 
een groep van rond de veertig pro
cent die als uitgesproken tegenstan
der van de kernwapens kan worden 
aangemerkt en aan de andere kant 
van het spectrum een aanzienlijk 
kleinere groep (rond de vijfentwintig 
procent van, zeg maar, trouwe 
NAVO-aanhangers. De politieke strijd 
gaat om het winnen van de aarzelen
de tussengroep, die zich zowel door 
argumenten van voor- als tegenstan
ders voelt aangetrokken. Een stabie
le meerderheid ten gunste van welk 
beleid dan ook kan op het niveau 
van de massa-opinies niet worden 
gevonden.
Maar voor de politiek zijn, om de 
genoemde redenen, deze massa-opi
nies niet direct relevant. De publie
ke opinie is meer een hulpbron die 
kan worden gemobiliseerd (onder be
paalde voorwaarden) dan een actieve 
kracht op zich.

Van meer direct belang voor de uit
komst van het politieke proces is 
wat er gebeurt op het niveau van 
wat ik eerder de georganiseerde en 
gestructureerde opinies heb genoemd. 
Op dit niveau gaat het om standpunt
bepalingen en andere activiteiten 
van allerlei maatschappelijke groepe
ringen, zoals partijen en vrouwenor
ganisaties, kerken en vakbonden, de 
vredesbeweging en haar georganiseer
de tegenhangers. Met name wanneer 
pogingen tot invloed vanuit die groe
pen worden ondernomen zich parle
mentaire steun weten te verwerven, 
kunnen zij, mits aan een aantal voor
waarden is voldaan, soms succesrijk 
zijn. In een recent onderzoek waarin 
wij zestien gevallen analyseerden 
van besluitvorming over in de samen
leving controversiële kwesties van 
buitenlandse politiek en defensie heb
ben wij dat kunnen laten zien (8). 
Dat onderzoek, dat onder meer de 
centrale rol van het parlement in 
het proces van binnenlandse beinvloe- 
dingsprocessen beklemtoonde, toonde 
ook aan dat de strijd om de buiten
landse politiek en het veiligheidsbe

leid in Nederland goed kan worden 
beschreven in termen van 'links' te
gen 'rechts' en als een stormloop 
op gevestigde posities binnen een 
buitenlands-politieke elite. Het resul
taat van dit alles is geweest dat 
de samenstelling van die elites (dege
nen die zich regelmatig in woord 
of geschrift of anderszins uiten ten 
aanzien van onderwerpen van buiten
landse politiek en defensie) waar
schijnlijk pluriformer en meer repre
sentatief voor de krachten in de sa
menleving als geheel is geworden. 
Gevoegd bij een actiever rol van 
het parlement op dit terrein kan 
men aldus spreken van een begin 
van democratisering van een beleids
terrein en van openstelling van een 
jachtgebied waarop tot voor kort 
alleen de ingewijden en hun invitees 
toegang hadden. Het is misschien 
wel even wennen, maar wie meent 
dat een eensgezindheid die wordt 
bereikt door andersdenkenden buiten 
het hek te houden niet duurzaam 
kan zijn in een open samenleving 
en er van overtuigd is dat het vei
ligheidsbeleid naar binnen toe even 
geloofwaardig moet zijn als naar bui
ten, zal deze ontwikkelingen alleen 
maar toejuichen.
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Maatschappij en krijgsmacht
Over de krijgsmacht als deel van 
de maatschappij kun je praten in 
termen van ruimtelijke ordening, in 
termen van overheidsbegrotingen, 
in termen van orders aan het be
drijfsleven, kortweg in (infrastructu
rele termen. Je kunt ook praten o- 
ver de culturele inbedding van de 
krijgsmacht in de maatschappij en 
dan gaat het over de zin van mili
taire verdediging, de tradities en 
de mentaliteit, zoals die in een be
paald land rond defensie bestaan. 
Minder tastbaar dan de structurele 
verwevenheid van maatschappij en 
krijgsmacht, deze defensiecultuur, 
maar minstens zo belangrijk. De 
twee hangen natuurlijk samen, zo 
goed als ze allebei ook weer verbon
den zijn met de manier waarop de 
krijgsmacht in de buitenlandse poli
tiek is opgenomen.
In deze bijdrage beperk ik mij tot 
de culturele invalshoek en ik doe 
dat door een ruwe schets van de 
mentaliteit rond het militaire zoals 
die er in Nederland uitziet. Ik begin 
met een aantal publieke opinies.

Publieke opinies.

Een van de standaardvragen in het 
publieke opinie-onderzoek is die naar 
de noodzaak van de krijgsmacht. 
Sinds 1963 is deze vraag met grote 
regelmaat gesteld, zij het dat er 
ook wel eens een paar jaar werd 
overgeslagen. Ik geef de resultaten 
in tabel 1 (1) weer. De trend is dui
delijk genoeg: het bestaansrecht van 
de Nederlandse krijgsmacht blijkt 
de afgelopen twintig jaar ruim door 
een grote en stabiele meerderheid 
van de bevolking onderschreven. Bij
na constant vond minstens tachtig 
procent de krijgsmacht nodig of een 
noodzakelijk kwaad. En de minder
heid, die de krijgsmacht nauwelijks 
nodig of overbodig vond, bewoog

zich bijna constant tussen de twaalf 
en de negentien procent. Kortom: 
als het om het bestaansrecht van 
de Nederlandse krijgsmacht gaat, 
is de omvang van de meerderheid 
van ja-zeggers en de minderheid van 
nee-zeggers over een reeks van ja- 
ren erg stabiel gebleven.
De historici leren dat dat niet iets 
van de laatste twintig jaar is, maar 
dat we hier met de continuiteit van 
de lange duur te maken hebben. Wat 
voor meningsverschillen en knelpun
ten er overigens ook waren, het be
ginsel van militaire verdediging 
heeft altijd een meerderheid van het 
Nederlandse volk achter zich gehad. 
Dat is een belangrijk feit dat in het 
vuur van de debatten van alledag 
nog wel eens uit het oog wordt ver
loren. Kritiek op een bestaanswijze- 
aspect van de krijgsmacht wordt dan 
aangezien voor een aanval op het 
bestaansrecht daarvan. Zo waren er 
nogal wat commentatoren -zowel 
buitenlandse als binnenlandse- die 
op grond van het kernwapenprotest 
het Nederlandse volk een pacifisti
sche gezindheid toeschreven. Niets 
is minder waar. Natuurlijk zijn er 
pacifistische stromingen en groepen 
die in de anti-kernwapenbeweging 
een flinke partij meeblazen, maar 
zomin als de voorhoede van woord
voerders, kan de brede achterban 
onder de noemer van het pacifisme 
worden verzameld. En wat in dit 
verband vooral belangrijk is, de pu
blieke opinie die door de kernwapens 
toch heftig beroerd en behoorlijk 
verdeeld werd, bleef eensgezind en 
onaangedaan als altijd over het be
ginsel van militaire verdediging. Dat 
er een krijgsmacht moet zijn dat 
staat ook in de jaren van het kern
wapendebat niet ter discussie.

Wat ook niet ter discussie stond, 
althans wat ook door een meerder
heid van de Nederlanders gesteund
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bleef, dat was het lidmaatschap van 
de NAVO. Een wat minder grote en 
stabiele meerderheid in dit geval, 
maar toch, juist hier had zo op het 
eerste gezicht de kernwapenkwestie 
als een hefboom kunnen werken. Dat 
dat niet gebeurde was trouwens voor 
een deel van het commentarendom 
aanleiding de publieke opinie inconse
quentie of zelfs schijnheiligheid te 
verwijten. Geen (nieuwe) kernwapens 
willen, maar wel lid blijVen van de 
NAVO, dat wringt toch? Op zich 
kun je daarover al van mening ver
schillen, maar waar het hier om 
gaat is dat dergelijke etikettenplak- 
kerij een belangrijk feit miskent: 
niet alleen beoordeelt de publieke 
opinie het bestaansrecht en de be
staanswijze van de krijgsmacht langs 
verschillende lijnen, bestaanswijze- 
kwesties worden op zich ook weer 
stuk voor stuk op hun eigen merites 
beoordeeld. Dat daarbij niet altijd 
de verbindingen gelegd worden die 
al dan niet vermeende elites voor 
ijzeren logica houden, is eigenlijk 
niet zo interessant. Trouwens, als 
het er op aankomt zijn die elites 
zelf vaak ook flexibel genoeg met 
hun logica.

De publieke opinie vertoont een com
plex, eigenzinnig patroon, moeilijk 
grijpbaar voor simpele noemers, het
zij jubilatief, hetzij pejoratief. Om 
dit beeld van complexiteit te onder
strepen kan er tenslotte nog op ge
wezen worden hoe lastig het is om 
zelfs bij een bestaanswijze-kwestie 
ondubbelzinnig vast te stellen dat 
het Nederlandse volk er zus of zo 
over denkt. Niet alleen omdat zo'n 
vraagstuk allerlei aspecten heeft, 
maar ook omdat het vaak een kwes
tie van voorkeur is waarop de na
druk te leggen bij een 'stemming' 
van de publieke opinie. Nemen we 
als voorbeeld een vraag over de 
kernwapens, twee keer gesteld gedu
rende de afgelopen jaren (2). In de 
afgelopen jaren is er met betrekking 
tot de kernwapens w-el het een en 
ander gebeurd. Toch, op de beant
woording van deze wat meer funda
mentele vraag naar de oorlogvoorko-

mende rol van kernwapens, heeft 
dat geen invloed gehad. Ieder ant
woord krijgt ruwweg eenderde van 
de bevolking achter zich. Geen oor
log tussen NAVO en Warschaupact 
tot nu toe, dat is hoofdzakelijk te 
danken aan het bestaan van kernwa
pens, zegt negenentwintig procent; 
is daar enigszins aan te danken zegt 
tweeendertig procent; heeft daar 
niets mee te maken zegt vijfender
tig procent. Er kan ook een tweede
ling geforceerd worden in de ant
woorden. Je kunt zeggen: eenenzes
tig procent van de Nederlanders 
vindt dat de kernwapens minstens 
enigerlei rol hebben gespeeld in de 
oorlogvoorkoming; vijfendertig pro
cent meent dat die rol nihil is.
Je kunt ook zeggen: zevenenzestig
procent van de Nederlanders vindt 
dat de kernwapens geen of hooguit 
een beperkte rol hebben gespeeld 
in het voorkomen van oorlog; negen
entwintig procent meent dat die rol 
juist groot is geweest.
Dat bedoel ik dus wanneer ik zeg 
dat het soms domweg een kwestie 
van voorkeur is om te zeggen dat 
het Nederlandse volk er zus of zo 
over denkt.

Dienstplichtigen.

Nu wordt er tegen meningen, zoals 
vastgesteld in publiek opinie-onder- 
zoek wel eens ingebracht dat ze nog
al vrijblijvend zijn. Daar zit iets in, 
al zou het onzin zijn ze daarom on
gezien af te schrijven. Niettemin, 
wie iets van de mentaliteit rond het 
militaire in kaart wil brengen, die 
kan niet volstaan met wat er over 
de krijgsmacht gezegd en gevonden 
wordt, die moet ook kijken naar wat 
er gedaan wordt.
Een van de allerbeste maatstaven 
in dit verband is naar mijn smaak 
de werking van de dienstplicht en 
de motivatie van de dienstplichtigen. 
Want vrijblijvend kun je de dienst
plicht niet noemen. Dienstplichtigen 
zij anderhalf jaar gekazerneerd leven 
toebedacht. Of zij zich vanaf hun 
achttiende maar beschikbaar willen
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houden. Per eerste gelegenheid na 
6 .0 0 uur afreizen en meteen onder 
de krijgstucht. De foerier steekt je 
in het groen, dat is je UZI en exer
ceren gaat zo. Enzovoort, enzovoort. 
Niet vrijblijvend nee, al gaat de mi
litaire dienst heel wat jongens en 
alle meisjes de neus voorbij. Een 
omstandigheid die talrijke commis
sies aan het werk heeft gezet, zon
der dat die er veel aan konden ver
helpen. Misschien waren ze ook wat 
erg gefixeerd op een al te abstract 
rechtvaardigheidsbegrip. Want wie 
zijn oor te luisteren legt bij de 
dienstplichtigen zelf en zich niet 
door hun woordvoerders van de wijs 
laat brengen, hoort alledaagse verha
len over mazzel en pech. De maz
zel dat je niet in dienst hoeft dus 
en het kan altijd de moeite lonen 
die mazzel een handje te helpen. 
Zelf te zorgen dat je 'uitgeloot' 
wordt en zo'n loterij dat is toch 
veel aantrekkelijker dan wanneer, 
heel rechtvaardig, iedereen gegaran
deerd in dienst zou komen? Natuur
lijk, wie toch moet, die heeft pech, 
die baalt, maar die ziet wel hoe hij 
er het beste van maakt.

Wat Nederlandse dienstplichtigen er 
tenslotte van maken is niet steeds 
onomstreden, al liggen de dagen van 
de lange haren-debatten ver achter 
ons. Inmiddels is ruimschoots komen 
vast te staan dat ook zonder een 
reeks rituelen een leger effectief 
kan zijn en soldaten prestaties kun
nen leveren. Bij internationale oefe
ningen en schietseries, bij de Vere
nigde Natie-missie in Libanon bleek 
de Nederlandse dienstplichtige goed 
voor zijn taak berekend, even goed 
of zelfs beter dan soldaten uit le
gers waar het allemaal nog wat ou
derwetser toegaat.

De kritiek die je echter nu nog re
gelmatig hoort aan het adres van 
de dienstplichtigen is dat ze hun 
werk dan wel goed doen, maar dat 
ze te weinig besef hebben van waar 
dat toe dient. Rechtse critici vinden 
dat ze niet vol genoeg zijn van het 
vaderland, linkse critici vinden dat

ze niet zwaar genoeg tillen aan de 
wereld. Want, zo zeggen beide kam
pen, als je een dienstplichtige vraagt 
'waarom zit jij in dienst?', dan ant
woordt hij: 'omdat het moet'. Dat
is toch een dooddoener? Maar wie 
de moeite neemt om verder te vra
gen en met de dienstplichtigen die 
frase 'omdat het moet' verder uit 
te spitten, die krijgt onder andere 
dit te horen: 'het moet, want anders 
komen ze je wel halen; je kunt je 
wel gek doen op de keuring, maar 
daar krijg je later last mee; als jij 
niet gaat, moet een ander 't voor 
je opknappen; er zullen toch mensen 
in het leger moeten, de meerderheid 
van de bevolking heeft dat beslist, 
het staat ook in de wet; je moet 
je toch kunnen verdedigen als land, 
anders kan de Rus zo wel doorlopen; 
al vraag ik me af of je tegenwoor
dig nog veel hebt aan een soldaat 
met een geweertje. Enzovoort, enzo
voort (3). In dit soort alledaagse zin
nen leggen dienstplichtigen uit waar
om het moet en geven ze blijk heel 
goed te weten waartoe het dient 
en waartoe het kan leiden. Tenmins
te, als het met enige klem wordt 
gevraagd, want normaal gesproken 
hebben ze de mond vol over wat 
anders. Over zin en tegenzin, over 
voor- en nadelen, over lol en verve
ling, over wat je er aan hebt en 
wat je er door mist, kortom over 
de militaire dienst als hoogst per
soonlijke ervaring. Mogen ze mis
schien? Ik heb het altijd een eigen
aardig verwijt gevonden dat dienst
plichtigen niet genoeg te zeggen heb
ben over de zin van de dienstplicht. 
Er van afgezien dat dat niet waar 
is, waarom moeten zij, die hun bana
le burgerplicht als weinig anderen 
opknappen, ook nog eens verplichte 
praatjes verkopen die hetzij bij links 
hetzij bij rechts goed liggen?

Tot slot.

Publieke opinies over de krijgsmacht 
zijn niet altijd wat ze schijnen, stuk 
voor stuk niet, en in onderling ver
band evenmin. De dienstplichtcultuur
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heeft meer diepte dan de oppervlak
te laat zien. Ziedaar twee constate
ringen die afgeleiden zijn van een 
meer algemene stelling: de Neder
landse mentaliteit rond het militaire 
heeft een reputatie die meer op 
schijn dan op werkelijkheid berust. 
Twee voorbeelden -kort behandeld 
bovendien- zijn natuurlijk niet ge
noeg om die stelling te bewijzen. 
Wat ik er vooral duidelijk mee wil 
maken is dat het de moeite kan lo
nen bepaalde cliche's kritisch tegen 
het licht te houden, in plaats van 
ze voor de zoveelste keer te herha
len.
Nog een voorbeeldje: het beroep van 
militair wordt in Nederland niet ge
waardeerd, een vaak gehoorde uit
spraak, niet in de laatste plaats uit 
de mond van militairen zelf. Maar 
wie kijkt naar de beroepsprestigelad- 
der (honderdzestien beroepen) vindt 
de kolonel op plaats achttien terug, 
voor de predikant, de apotheker, de 
architect, de brandweercommendant, 
om er maar een paar te noemen. 
De sergeant staat op plaats achten
veertig en hij klopt de politie-agent, 
de verpleegkundige, de biliothecaris 
en de beroepsvoetballer (4). Natuur
lijk, zo'n ladder zegt lang niet alles, 
maar een dergelijk gegeven kan in 
ieder geval aanleiding zijn na te den
ken over wat 'waardering' nu eigen
lijk betekent. Ook voor de beroepsmi
litair zelf zou het nuttig zijn zich 
dat eens af te vragen. Wat verwacht 
hij precies van zijn medeburgers of 
draait het uiteindelijk toch vooral 
om de hoogte van het salaris? Dat 
mag, maar laat hij het dan wel zeg
gen.
Laatste voorbeeld: het leger is in
Nederland nooit populair geweest, 
ook zo'n uitspraak uit het ijzeren 
repertoire. Het kan best waar zijn 
maar de vraag is, moet dat dan, 
een populair leger? Wat betekent 
dat precies? Er zijn iets te veel ge
vallen van dubieuze populariteit van 
legers geweest in de (recente) ge
schiedenis om dat nu maar zonder 
meer tot norm te verheffen. Zeker, 
het is mooi en nuttig wanneer er 
belangstelling is voor het leger, maar

is die in Nederland eigenlijk niet 
heel behoorlijk? Open dagen zijn 
zeer in trek en er wordt over het 
leger heel wat gepraat en geschre
ven. Niet altijd in beamende of vlei
ende zin, maar opnieuw, moet dat 
dan?
Kortom, ik wil betogen dat Neder
land over een volwassen defensiecul- 
tuur beschikt, die geenszins aan haar 
gangbare reputatie' beantwoordt. De 
buitenlandse gast die zijn indruk van 
Nederland en zijn defensiemotivatie 
samenvatte in de uitspraak "beauti- 
ful country, why don't you want to 
defend it?" sloeg de plank helemaal 
mis. Tenminste, wat het tweede deel 
van zijn uitspraak betreft.

(3) Van der Meulen, J.S., De taal 
van de dienstplichtcultuur, Assen: 
Van Gorcum, 1984.

(4) Maatschappij en Krijgsmacht,
Den Haag: Stichting Maatschappij
en Krijgsmacht, oktober 1985.



De krijgsmacht is: 1963 1964 1965 1966 1967

nodig
(een) noodzakelijk

59 48 . 46 46 40

kwaad 34 35 35 34 40
nauwelijks nodig 3 5 4 6 7
overbodig 3 7 8 6 9
geen oordeel 1 5 7 8 4

10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 1 0 0%

1968 1974 1978 1982 1983 1984 1985
47 45 51 52 57 42 48
35 41 37 30 32 35 36

6 8 8 9 10 10 7
6 6 3 9 9 6 6
6 - 1 - 2 6 3

10 0% 1 0 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0%

Dat een oorlog tussen de NAVO-lan- 
den en de Warschaupactlanden tot 
nu toe is uitgebleven:

- is hoofdzakelijk te danken 
bestaan van kernwapens
- is enigszins te danken aan 
staan van kernwapens 
-heeft niets te maken met 
staan van kernwapens
- geen opgave

januari 1982 januari 1985
aan het 27 29
het be- 36 32
het be- 37 35

- 4

10 0% 1 0 0%

3 -
03o
ETr c
03 r? 

"O

~  2  
—  03 
CD 03 
00 r*

Er03
TJ
T3

033

*

53’C/D

r c
03 rr

“O

~  2  
•—  03 
CD 03
0 0  c-f 
Cji </i* O

03
*D
"O

CD
3

"-s

o o ’
(75
I



M . J . F .  S t e l l i n g 17
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Hoge Raad en kernbewapening
De Hoge Raad heeft reeds een aan
tal malen uitspraak gedaan in zaken, 
waarin de vraag naar de rechtmatig
heid van het daadwerkelijke militaire 
gebruik van kernwapens en van de 
voorbereidingen daartoe een rol 
speelde. Die zaken betroffen de 
strafrechtelijke vervolging van dienst
plichtige soldaten, die geweigerd had
den om deel te nemen aan de bewa
king van opslagplaatsen voor atoom
wapens of aan de voorbereidende 
lessen voor die bewaking. Deze zoge
naamde site-wacht-weigeraars wer
den strafrechtelijk vervolgd op grond 
van hun weigering een dienstbevel 
te gehoorzamen, welk feit strafbaar 
is gesteld in artikel 114 Wetboek 
van Militair Strafrecht. In dit ver
band kan worden gewezen op de 
zaak Van Wingerde, de zaak Van den 
Berg en de zaak Wijsman. Deze laat
ste zaak is weliswaar niet gepubli
ceerd, maar geniet toch bekendheid 
door de berichtgeving daarover in 
een aantal periodieken in verband 
met het feit dat in die zaak voor 
de eerste keer een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf werd opgelegd aan een 
site-wacht-weigeraar.
Onlangs deed de Hoge Raad opnieuw 
uitspraak inzake een site-wacht-wei- 
gering. Het betrof de zaak Smee- 
man. In dit artikel wordt een uiteen
zetting van die zaak gegeven en wor
den enige bedenkingen geuit tegen 
het arrest van de Hoge Raad, voor 
zover het de vraag betreffende de 
rechtmatigheid van de kernbewapening 
betreft.

De gang van zaken.

Op 12 mei 1983 stond de militaire 
eenheid waarvan soldaat Smeeman 
deel uitmaakte, aangetreden voor 
het vertrek naar een' site, een op
slagplaats voor kernwapens. De com
mandant van de eenheid gaf zijn on

dergeschikten de opdracht in de ge
reedstaande legervoertuigen in te 
stappen, die hen naar de site zouden 
vervoeren. Die opdracht werd ook 
aan soldaat Smeeman gegeven, hoe
wel diens commandant zeker wist 
dat Smeeman zou weigeren op grond 
van onoverkomelijke gewetensbezwa
ren tegen de persoonlijke betrokken
heid bij de kernbewapening. De com
mandant verklaarde naderhand: "Ik
twijfelde dus niet dat Smeeman op
drachten in het kader van de site- 
wacht zou weigeren. Vanwege onze 
open houding tegenover elkaar op 
dit punt had ik Smeeman ook zo vol
ledig mogelijk ingelicht over mijn 
optreden indien hij zou weigeren. 
Wij wisten als het ware van elkaar 
wat er zou gaan geheuren."

Hoewel de commandant Smeeman 
typeerde als iemand die 'in alle op
zichten oprechte bezwaren vanuit 
zijn geweten heeft tegen kernwa
pens' en op grond van artikel 10 Re
glement betreffende de Krijgstucht 
bij het geven van bevelen rekening 
dient te worden gehouden met de 
persoon aan die de opdracht wordt 
verstrekt, wenste de commandant 
vast te houden aan zijn persoonlijke 
opvatting dat al zijn soldaten bereid 
dienden te zijn alle voorkomende 
taken te vervullen. En zo kon het 
gebeuren dat door de militaire meer
dere bewust de weigering van sol
daat Smeeman werd uitgelokt, dat 
de gewetensbezwaarde opzettelijk 
vanwege de overheid werd gecrimina
liseerd.

Bij de verdediging van Smeeman op 
8 december 1983 voor de krijgsraad, 
werd een drietal verweren gehan
teerd. Daarvan is een in het kader 
van dit artikel relevant, te weten 
het verweer dat er in casu geen 
sprake was van een dienstbevel, om
dat de opdracht tot het verrichten
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van site-wacht er toe strekte Smee- 
man medeplichtig te maken aan mis
daden tegen de vrede. De militaire 
inzet van kernwapens zou immers 
inhouden dat oorlogsmisdaden, misda
den tegen de menselijkheid en geno
cide zouden worden gepleegd. Het 
plannen en voorbereiden van het 
daadwerkelijk gebruik van kernwa
pens, zoals dat in het kader van de 
NAVO-strategie van de flexibele res
ponse gebeurt, is derhalve het plan
nen en het voorbereiden van een 
(verdedigings-)oorlog die in strijd is 
met het internationale recht. Inge
volge artikel 6 van het Handvest 
van Neurenberg is er dan sprake van 
misdaden tegen de vrede.
De krijgsraad verwierp de verweren 
en veroordeelde Smeeman nog de
zelfde dag tot drie weken militaire 
detentie, de standaardstraf voor site- 
wacht-weigeraars.
In hoger beroep oordeelde het Hoog 
Militair Gerechtshof op 28 maart 
1984, dat de krijgsraad de verweren 
op de juiste gronden had verworpen 
en werd de strafoplegging bevestigd. 
In het cassatieberoep werden drie 
middelen van cassatie voorgesteld, 
een middel per verworven verweer. 
Ter zake van de verwerping van het 
verweer dat was gebaseerd op de 
medeplichtigheid aan misdrijven te
gen de vrede, werd gesteld dat deze 
niet gemotiveerd was. Nadat de Ho
ge Raad zijn uitspraak enige keren 
had uitgesteld, volgde op 18 juni 
1985 'bij vervroeging' (sic) het ar
rest, waarin het cassatieberoep werd 
verworpen.

Misdrijven tegen de vrede.

In artikel 6 Handvest van Neuren
berg, dat de basis vormde voor het 
verweer inzake medeplichtigheid aan 
misdrijven tegen de vrede, wordt 
die categorie misdrijven als volgt 
gedefinieerd: 'het maken van plannen 
voor, het voorbereiden van, het ne
men van initiatief tot of het voeren 
van een aanvalsoorlog of een oorlog 
in strijd met internationale verdra
gen, overeenkomsten of verzekering

en, of deelneming aan een gemeen
schappelijk plan of samenzwering 
voor het verrichten van een van de 
bovengenoemde handelingen'.

Door de unanieme aanvaarding op 
11 december 1946 van resolutie 95
(I) in de Algemene Vergadering der 
Verenigde Naties heeft deze defini
ëring een algemene gelding gekregen 
in het internationaal publiekrecht. 
In die resolutie bevestigde de volke
rengemeenschap de beginselen van 
het internationale recht, zoals deze 
in het Handvest van Neurenberg en 
in het vonnis van het Internationale 
Militaire Tribunaal zijn erkend.
Men kan stellen dat artikel 6 Hand
vest niet erg helder is, duidelijk is 
evenwel dat, naast de aanvalsoorlog, 
de oorlog in strijd met het internati
onale recht wordt bedoeld in de bo
venstaande definitie. De zinsnede 
'in strijd met internationale verdra
gen, overeenkomsten of verzekering
en' is geen bepaling bij 'het maken 
van plannen voor, het voorbereiden 
van .. een oorlog', maar bij 'oor
log'. Dit blijkt onder meer uit het 
vonnis van het Tribunaal van Neuren
berg, waarin wordt gezegd: "The
Charter defines as a crime the plan
ning or waging of war that is a war 
of agression or a war in violation
of international treaties ....  This
makes it unnecessary .. to consi-
der at any length the extent to 
which these agressive wars were al- 
so 'wars in violation of international 
treaties, agreements or assurances'". 
Een en ander houdt in dat de voorbe
reidingshandelingen zelf, niet als zo
danig met zoveel woorden verboden 
behoeven te zijn om in voorkomend 
geval toch te kunnen spreken van 
misdrijven tegen de vrede. Zodra 
een oorlog, onder welke term ook 
de verdedigingsoorlog moet worden 
begrepen nu deze algemene term 
'oorlog' is gehanteerd naast de term 
'aanvalsoorlog', op zodanige wijze 
wordt gepland en voorbereid dat bij 
de eventuele daadwerkelijke oorlog
voering het internationale recht zal 
worden geschonden, worden derhalve 
misdrijven tegen de vrede gepleegd.
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Benadrukt wordt dat er sprake kan 
zijn van misdrijven tegen de vrede, 
ook als de oorlog waarvoor plannen 
worden gemaakt en voorbereidingen 
getroffen, niet daadwerkelijk wordt 
of is gevoerd. Dit blijkt onder meer 
uit het vonnis van het Tribunaal van 
Tokio, dat is gebaseerd op een hand
vest, waarin de delictsomschrijvingen 
practisch woordelijk overeenkomen 
met die van het Handvest van Neu
renberg. Japanse leiders* die voor 
het Tribunaal van Tokio terecht ston
den, werden onder meer veroordeeld 
voor de samenspanning inzake een 
aanvalsoorlog tegen de Sovjet-Unie. 
Een oorlog die niet heeft plaatsge
vonden. Bovenal echter wordt door 
de strafbaarstelling in artikel 6 
Handvest van Neurenberg van 'de 
deelneming aan een gemeenschappe
lijk plan of samenzwering' aangege
ven dat het meest prille stadium 
van het voorgenomen onrechtmatige 
militaire optreden, de enkele over
eenkomst van twee of meer perso
nen daartoe, reeds een strafbaar feit 
is. Er behoeft in dat geval geen en
kele nadere concretisering van dat 
voornemen te hebben plaatsgevon
den.
Dat medeplichtigheid aan misdrijven 
tegen de vrede eveneens een mis
drijf naar internationaal strafrecht 
is, blijkt zeer duidelijk uit de 'Prin- 
ciples of international law recogni- 
zed in the Charter of the Nurem- 
berg Tribunal and in the judgment 
of the Tribunal' zoals opgesteld door 
de International Law Commission 
van de Verenigde Naties. Het zeven
de beginsel luidt als volgt: "Compli- 
city in the commission of a crime 
against peace, a war crime, or a 
crime against humanity as set forth 
in Principle VI (waarin dezelfde defi
nities worden gehanteerd als in het 
Handvest van Neurenberg -M.S.) is 
a crime under international law".

De onrechtmatigheid van inzet van 
kernwapens.

De onrechtmatigheid van de inzet 
van kernwapens is voor het meren

deel der juristen die zich over deze 
kwestie hebben uitgesproken, boven 
iedere twijfel verheven. Jean Pictet 
schreef reeds in 1969: "Most Jurists 
now consider that the use of the 
atomic bomb is contrary to law". 
Francis Boyle stelde dat, wanneer 
na een nucleair conflict weer tribu
nalen voor het berechten van oorlogs
misdadigers zouden wórden ingesteld, 
"the judges would unanimously rule 
thad as of 1985 the use of nuclear 
weapons was absolutely prohibited 
under all circumstances by both con- 
ventional and customary internatio
nal war".

Bij de verdediging van Smeeman kon 
dan ook worden gesteund op diverse 
publicaties van juristen, hetgeen ge
zien artikel 38 Statuut van het Inter
nationale Hof van Justitie niet zon
der betekenis is. De volgende nor
men van het internationaal publiek
recht werden in dat kader naar vo
ren gebracht.
De beginselen van het volkenrecht. 
Ingevolge de De Martens-clausule 
in de preambule van het Haagse Ver
drag nopens de wetten en gebruiken 
van de oorlog, geniet de menselijke 
persoon in ieder geval de bescher
ming van de beginselen van het vol
kenrecht, zoals deze voortvloeien 
uit de gevestigde gebruiken, de wet
ten van de humaniteit en de eisen 
van het openbare rechtsbewustzijn. 
Als beginselen kunnen worden ge
noemd:
1. De burgerbevolking mag niet het 
doelwit van de militaire aanval vor
men.
2. Er dient te allen tijde onder
scheid te worden gemaakt tussen 
de burgerbevolking en de strijdenden.
3. Aan de burgerbevolking mag geen 
onevenredig leed en nadeel worden 
toegebracht in vergelijking met het 
belang van het militaire doel waarte
gen de aanval is gericht.
Volgens de Nederlandse regering is 
evenwel het volk van de eventuele 
agressor het doel van onze 'defensie- 
inspanning'. Voorts kunnen kernwa
pens als massavernietigingsmiddelen 
geen onderscheid maken tussen de
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burgerbevolking en de strijdenden. 
Hun inzet bedreigt zelfs de gehele 
mensheid. Om deze redenen is de 
inzet van kernwapens onverenigbaar 
met deze beginselen van het volken
recht.

Het Burgerverdrag. De vierde Con
ventie van Geneve kan niet worden 
nageleefd bij de inzet van kernwa
pens. Te noemen valt onder andere 
de eis dat burgerziekeninrichtingen 
door alle bij het conflict betrokken 
partijen te allen tijde worden be
schermd.

Gif of vergiftigde wapens. Artikel 
23 van het Landoorlogreglement ver
biedt het gebruik van gif of vergif
tigde wapens. Nu radio-activiteit is 
aan te merken als gif, is inzet van 
kernwapens in strijd met dit verbod.

Gifgas en overeenkomstige middelen. 
Het zogenaamde Gasprotocol van 
1925 verbiedt onder meer het ge
bruik van verstikkende, vergiftigde 
en dergelijke gassen en van alle o- 
vereenkomstige vloeistoffen, vaste 
stoffen en middelen. In verband met 
de radio-activiteit is het gebruik van 
kernwapens stellig in strijd met dit 
verbod.

Verraderlijk doden of verwonden. 
Het Landoorlogreglement verbiedt 
eveneëns in artikel 23 het verrader
lijk doden of verwonden van perso
nen van het vijandelijk volk of le
ger. Nu de radio-activiteit zich over 
grote gebieden verspreidt, slechts 
met speciale detectie-apparatuur 
waarneembaar is en mensen treft 
die zich daarvan niet bewust zijn, 
is het gebruik van kernwapens een 
inbreuk op de hier bedoelde norm.

Onnodig leed. Het Landoorlogregle
ment verbiedt voorts in artikel 23 
het gebruik van wapens die onnodig 
leed veroorzaken. Met name door 
de gevolgen van kernwapens die zich 
eerst op de langere termijn manifes
teren, is het gebruik van die massa- 
vernietigingsmiddelen niet te vereni
gen met deze bepaling.

Genocide. Het Verdrag inzake de 
voorkoming en bestraffing van geno
cide verbiedt de opzettelijke, gehele 
of gedeeltelijke vernietiging van 
groepen mensen. Nu kernwapens mas- 
savernietigingsmiddelen zijn die met 
name de burgerbevolking zullen tref
fen, is hun inzet -vooral wanneer 
deze tegen steden is gericht- de be
wuste en opzettelijke vernietiging 
van groepen mensen, en derhalve 
genocide.

Resoluties van de Verenigde Naties. 
In diverse resoluties van de Algeme
ne Vergadering der Verenigde Naties 
wordt de inzet van kernwapens beti
teld als een misdaad tegen de mens
heid en wordt verklaard dat deze 
in strijd is met het Handvest der 
Verenigde Naties. Deze resoluties 
worden met een steeds groter wor
dende meerderheid aanvaard. Als ui
ting van het publieke rechtsbewust
zijn, zoals bedoeld in de De Martens- 
clausule, lijken deze resoluties bin
dend te zijn.

Grondgebied neutrale staten. Ingevol
ge artikel 1 Vijfde Verdrag van Den 
Haag van 1907 is het verboden in
breuk te maken op de integriteit 
van het grondgebied van neutrale 
staten. De inzet van kernwapens zal 
echter wel degelijk gevolgen hebben 
op het grondgebied van niet bij het 
conflict betrokken staten, zodat die 
inzet strijdig is met dit verdrag.

Inzet tegen steden. In artikel 25 
Landoorlogreglement wordt verboden 
onverdedigde steden met wat voor 
middelen dan ook aan te vallen of 
te bombarderen. Onverdedigbare ste
den zijn in dit verband steden die 
niet direct de kans lopen door vijan
delijke strijdkrachten te worden be
zet. Inzet van kernwapens tegen ste
den in het vijandelijke achterland 
is derhalve in strijd met dit verbod.

De verwerping van het verweer.

Het uitvoerig beargumenteerde en 
gedocumenteerde beroep op de mede-
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plichtigheid aan misdrijven tegen de 
vrede die zou ontstaan bij de uitvoe
ring van de opdracht site-wacht te 
vervullen, werd in de zaak Smeeman 
op grond van de volgende overwe
gingen verworpen:
1. In de in het verweer bedoelde 
verdragen, het Handvest van Neuren
berg en het Landoorlogreglement ko
men geen bepalingen voor, 'die uit
drukkelijk ieder gebruik van kernwa
pens verbieden of daartoe strekken' 
(krijgsraad, overgenomen door het 
Hof en gesanctioneerd door de Hoge 
Raad).
2. (De) internationale overeenkoms
ten en resoluties waarop van de zij
de van beklaagde een beroep is ge
daan, (..) handelen (niet) over de
opstelling van kernwapens op het 
grondgebied van Nederland als waar
van in het onderhavige geval sprake 
is' (Hoge Raad).
Deze overwegingen zijn in het ge
heel niet nader toegelicht, zodat 
moet worden vastgesteld dat dit de 
enige 'argumenten' zijn waarover 
de gerechtelijke colleges beschikten 
om tot de verwerping van het ge
voerde verweer te komen. Hierover 
kan het volgende worden opgemerkt.

De inzet van kernwapens. Het is 
juist dat in het internationaal pu
bliekrecht geen algemeen verbinden
de bepalingen voorkomen, die met 
zoveel woorden ieder gebruik van 
kernwapens verbieden. Weliswaar zijn 
er resoluties van de Algemene Verga
dering der Verenigde Naties waarin 
wordt gezegd dat de inzet van kern
wapens verboden is of een misdaad 
tegen de mensheid zou zijn, van wel
ke resoluties Brownlie stelt dat deze 
'law making' zijn, maar de verbin- 
dendheid daarvan is nog niet alge
meen aanvaard. Wel zijn die resolu
ties naar mijn mening een uiting van 
een opinio iuris sive necessitatis, 
zodat dit wijst op het ontstaan van 
een gewoonterechtelijke norm. Als 
zodanig ondersteunen die resoluties 
ook de opvatting dat de inzet van 
kernwapens reeds is verboden op 
grond van zowel de beginselen van 
het volkenrecht zoals bedoeld in de

De Martens-clausule, als de gewoon
terechtelijke normen van onder meer 
het Landoorlogreglement, het Gaspro
tocol en het Genocideverdrag. Wat 
hiervan ook zij, inzet van kernwa
pens zou niet in een 'rechtsvrije 
ruimte' geschieden, maar zou moe
ten worden getoetst aan de gewoon
te- en verdragrechtelijke normen in
zake gewapende conflichten en zou 
daarop geen inbreuk mogen maken.
In de zaak Smeeman hebben de 
krijgsraad en het Hoog Militair Ge
rechtshof niet gemotiveerd, waarom 
de feitelijke gegevens omtrent de 
effecten van inzet van kernwapens 
het beroep op de volkenrechtelijke 
normen inzake gewapende conflicten 
niet zouden rechtvaardigen. Menen 
deze colleges werkelijk dat kernwa
pens onderscheid kunnen maken tus
sen de burgerbevolking en de strij
denden? Kunnen zij aantonen dat 
burgerziekeninrichtingen worden ont
zien en beschermd bij de inzet van 
nucleaire middelen? - Hebben zij gege
vens dat de effecten van inzet van 
die massavernietigingsmiddelen, waar
onder met name de fallout, beheers
baar zijn, zodat het grondgebied van 
neutrale staten niet zal worden ge
schonden?
Dergelijke vragen maken duidelijk 
dat het beginsel, dat strafrechtelijke 
vonnissen behoorlijk gemotiveerd 
moeten zijn, door de krijgsraad en 
het Hof met de voeten is getreden. 
In weerwil van de algemeen bekende 
en aanvaarde gegevens omtrent het 
gebruik van kernwapens, stellen deze 
colleges als het ware 'ex cathedra' 
dat de normen van het internatio
naal publiekrecht er niet toe strek
ken de inzet van kernwapens te ver
bieden. De Hoge Raad heeft derhal
ve de sententie van het Hoog Mili
tair Gerechtshof in strijd met de 
wet vernietigd.

Het theoretisch-juridische kader. Het 
arrest van de Hoge Raad is niet al
leen een ongeëvenaarde miskenning 
van de feiten, het gaat ook volko
men voorbij aan volkenrechtelijk rele
vante bepalingen of uitingen, waar
aan Nederland gebonden is. In dit
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verband kan worden gewezen op de 
definitie van atoomwapens in bijlage 
II bij artikel 107 Verdrag tot oprich
ting van de Europese Defensie Ge
meenschap. Daarin wordt gesteld dat 
onder atoomwapens wordt verstaan: 
"ieder wapen, dat bevat of is ontwor
pen te bevatten of te gebruiken een 
kernbrandstof of radio-actieve isoto
pen en dat .. in staat is .. mas
sale vergiftigingen te veroorzaken".
Is de inzet van kernwapens dan niet 
per definitie in strijd met het ver
bod vergif of vergiftigde wapenen 
te bezigen, zoals bedoeld in het 
Landoorlogreglement, of met het nog 
ruimere verbod van 'alle overeen
komstige vloeistoffen, vaste stoffen 
of middelen' van het Gasprotocol? 
Voorts kan onder meer de vraag wor
den gesteld of, wanneer in de pream
bule van het Non-Proliferatie Ver
drag wordt gezegd: "Considering the 
devastation that would by visited 
upon all mankind by a nuclear war 
and the consequent need to make 
every effort to avert the danger of 
such a war and to take measures 
to safeguard the security of peo- 
ples", inzet van kernwapens ooit in 
overeenstemming kan worden geacht 
met het proportinaliteitsbeginsel, dat 
wil zeggen dat de burgerbevolking 
niet onevenredig zwaar mag worden 
getroffen?
De Hoge Raad gaat op geen enkele 
manier in op dergelijke theoretisch- 
juridische vraagstukken. Ook om de
ze reden is naar mijn mening het 
arrest Smeeman in strijd met het 
motiveringsbeginsel.

Inzet van kernwapens tegen steden. 
Nadrukkelijk is bij de verdediging 
van Smeeman voor de krijgsraad als 
afzonderlijk argument gehanteerd, 
dat in ieder geval bepaald gebruik 
van kernwapens verboden is. Het ge
bruik van die massavernietigingsmid- 
delen tegen steden, dat volgens de 
Nederlandse regering het fundament 
en het sluitstuk van de afschrikking 
vormt, is in ieder geval in strijd met 
het verbod van artikel 25 Landoorlog
reglement om onverdedigde steden 
met wat voor middelen dan ook aan

te vallen of te bombarderen. De 
krijgsraad stelde echter uitsluitend 
dat niet ieder gebruik van kernwa
pens verboden is.
Zelfs al zou niet ieder gebruik verbo
den zijn, dan wil dat stellig niet zeg
gen dat ieder gebruik ook zou zijn 
toegestaan en dat bepaald gebruik 
niet verboden zou kunnen zijn. Voor 
het Hoog Militair Gerechtshof is dan 
ook uitdrukkelijk gesteld: "Nu de
Krijgsraad uitsluitend spreekt over 
het veel ruimere verbod van ieder 
gebruik van kernwapens, heeft hij 
niet voldaan aan het voorschrift, dat 
ten aanzien van ieder voorgedragen 
verweer moet worden geconcludeerd". 
Bovendien werd het beroep op arti
kel 25 Landoorlogreglement herhaald 
en nader toegelicht. Desalniettemin 
heeft het Hof op het aldus nadrukke
lijk en bij herhaling voorgedragen 
verweer niet gerespondeerd. Ook het 
Hof proclameert uitsluitend dat niet 
ieder gebruik van kernwapens verbo
den is. De Hoge Raad heeft in zijn 
arrest, in strijd met de wet, dit op
zettelijk voorbijgaan aan een ge
voerd verweer goedgekeurd.

De opstelling van kernwapens. De 
Hoge Raad zelf komt met de over
weging, dat het op misdrijven tegen 
de vrede gebaseerde verweer terecht 
verworpen is, 'reeds omdat de inter
nationale overeenkomsten en resolu
ties .. niet handelen over de op
stelling van kernwapens op het grond
gebied van Nederland ..'. In de
eerste plaats dient hierbij te worden 
opgemerkt dat, zoals hierboven is 
uiteengezet, het niet noodzakelijk 
is dat de concreet aan de orde zijn
de handelswijze als zodanig met zo
veel woorden is verboden, om in 
voorkomend geval te kunnen spreken 
van een misdrijf tegen de vrede. 
Met andere woorden: een verbod van 
de opstelling van kernwapens op Ne
derlands grondgebied is geen noodza
kelijke voorwaarde voor de conclusie 
dat er in de gegeven context van 
plannen tot inzet van die vernieti- 
gingsmiddelen, sprake is van een mis
drijf tegen de vrede. De overweging 
van de Hoge Raad treft dan ook
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geen doel.
In de tweede plaats moet worden 
bedacht dat de omschrijving van de 
misdrijven tegen de vrede, voor zo
ver het betreft de 'oorlog in strijd
met internationale verdragen ..
een materiele delictsomschrijving 
is. Het delict is geformuleerd naar 
het (eventuele) gevolg: het plannen
en voorbereiden zijn slechts dan mis
dadig, indien en voor zover bij de 
uitvoering van die plannen inbreuk 
zou worden gemaakt op volkenrechte
lijke normen. De stelling nu dat een 
materieel omschreven delict is of 
zal worden gepleegd, kan uitsluitend 
worden weerlegd door aan te geven 
dat het verboden gevolg niet is opge
treden of niet zal optreden. Een der
gelijke stelling kan dus niet worden 
weerlegd door te zeggen dat de in 
casu aan de orde zijnde handelwijze 
niet als zodanig en met zoveel woor
den verboden is. Zo kan men bijvoor
beeld niet, wanneer iemand door mid
del van een slag met een hamer op 
z'n schedel is gedood, ontkennen dat 
een moord is gepleegd, door te stel
len dat nergens expliciet verboden 
is om met een hamer op de schedel 
van een ander te slaan. De Hoge 
Raad volgt met de onderhavige over
weging deze laatste redenering ech
ter wel. De Hoge Raad stelt dat 
er geen sprake is van misdrijven te
gen de vrede, op grond van de impli
ciete ontkenning dat er een verbod 
is om kernwapens op Nederlands 
grondgebied op te stellen. Het lijkt 
mij duidelijk dat de Hoge Raad met 
een dergelijke redenering de grenzen 
van hetgeen in juridisch en zedelijk 
opzicht betamelijk is, niet in acht 
neemt.
Tenslotte dient wat de onderhavige 
overweging van de Hoge Raad be 
treft, te worden benadrukt dat het 
feitelijk gevoerde verweer niet was 
gebaseerd op de stelling dat de 
plaatsing van kernwapens op Neder
lands grondgebied als zodanig expli
ciet verboden zou zijn. Het verweer 
was gebaseerd op het maken van 
plannen voor en het voorbereiden 
van een oorlog die in strijd is met 
het internationaal publiekrecht. In

zijn overweging om dit verweer af 
te wijzen lijkt de Hoge Raad een 
en ander te willen versmallen tot 
de enkele plaatsing van kernwapens. 
Een dergelijke versmalling van het 
beroep op misdrijven tegen de vrede 
is onjuist en niet te rechtvaardigen. 
De plaatsing van kernwapens kan 
immers slechts op juiste waarde wor
den geschat, indien men de concrete 
context van die plaatsing niet uit 
het oog verliest. De kernbewapening 
heeft uitsluitend betekenis in het 
kader van de huidige afschrikkings- 
strategie. Een strategie waarvan de 
basis en het sluitstuk wordt gevormd 
door de inzet van kernwapens tegen 
steden.

Ik kan mij niet voorstellen dat in 
het geval van bedreiging zoals be
doeld in artikel 284 Sr, de Hoge 
Raad zou kunnen instemmen met 
een volledige abstractie van de feite
lijke situatie, met het enkele beoor
delen van een bepaalde handelwijze 
los van de concrete situatie waarbin
nen deze plaats vond. Zou die drei
ging bijvoorbeeld hebben bestaan uit 
het richten van een geladen pistool 
op een ander, waarbij teven aan de 
bedreigde te kennen is gegeven dat 
er zal worden geschoten indien deze 
zich niet voegt naar de wil van de
gene die bedreigt, dan zou de Hoge 
Raad een vrijspraak op grond van 
de overweging dat het niet verboden 
is om een geladen pistool in de hand 
te houden, stellig vernietigen. Het 
is dan ook onbegrijpelijk waarom de 
Hoge Raad ten aanzien van de kern
wapens wel een overeenkomstige ab
stractie van de concrete context 
wenst te hanteren. Dit terwijl bij 
de verdediging van Smeeman bij her
haling en nadrukkelijk is gewezen 
op die context. Ook vanwege deze 
niet te rechtvaardigen versmalling 
van het beroep op misdrijf tegen 
de vrede, is het arrest van de Hoge 
Raad in strijd met het recht.

Conclusie. Het verweer dat de uit
voering van de opdracht om site- 
wacht te vervullen, zou leiden tot 
medeplichtigheid aan misdrijven te-



gen de vrede, is door de Hoge Raad 
verworpen op grond van overweging
en, die:
1. voorbijgaan aan algemeen bekende 
en aanvaarde gegevens of feiten;
2. niet ingaan op een uitdrukkelijk 
voorgedragen verweer; en
3. niet te verenigen zijn met de be
ginselen van de logica.
Het arrest is derhalve in strijd met 
hetgeen in juridisch alsook in zede
lijk opzicht betamelijk is. Naar mijn 
mening is de zaak Smeeman in zijn 
ongerijmdheid dan ook vergelijkbaar 
met de zaak Hogerhuis, die speelde 
aan het eind van de vorige eeuw.

Blad, 15 februari 1986, bladzijden 
209 tot en met 213.

(Voor de fijnproever: in het Neder
lands Juristen Blad staan 67 noten 
toegevoegd.)

Slotopmerking.

Het probleem van de rechtmatigheid 
van de kernbewapening, die in de 
zaak Smeeman aan de orde was, 
leidt in de kern van de zaak naar 
de vraag omtrent de verhouding tus
sen macht en recht. Deze laatste 
vraag dwingt de rechter tot een gro
te mate van voorzichtigheid en te
rughoudendheid. Ik heb daar begrip 
voor. Maar ik wil in dit verband aan
halen wat Willems onlangs in dit 
blad schreef:

"De rechtswetenschap, waarvan de 
rechter de praktische beoefenaar is, 
net zo onafhankelijk ten opzichte 
van regering en parlement als de 
wetenschap zelf, en met even grote 
maatschappelijke verantwoordelijk
heid, dient in dit licht de machts
woorden van de politiek te bezien. 
Zij moet het recht niet volledig 
plaatsen aan de kant van de macht, 
want dan wordt het onrecht; zij kan 
het recht evenmin volledig plaatsen 
aan de kant van de moraal, want 
dan wordt het machteloos".

Het lijkt mij dat de Hoge Raad met 
zijn volstrekt niet gemotiveerde ar
rest heeft gekozen voor de macht.

Dit artikel is met toestemming van 
de auteur-rechthebbende overgeno
men uit: het Nederlands Juristen
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Liberaal personeelsbeleid
Sinds de krijgsmacht een onderdeel 
uitmaakt van het Nederlandse staats
bestel is er veel veranderd. Was er 
tot in de eerste helft van de negen
tiende eeuw nog sprake van huurle
gers en dus huurlingen, daarna ging 
men over tot de vorming van een 
kader-militie krijgsmacht. Dit sys
teem rustte enerzijds op een kader 
van beroepsmilitairen en anderzijds 
op dienstplichtigen (de militie). Van
af deze tijd hebben zich in het le
ger een groot aantal veranderingen 
voltrokken, die tot op de dag van 
vandaag nog voortgaan.
Met U wil ik in vogelvlucht deze 
veranderingen langsgaan om vervol
gens de huidige situatie uiteen te 
zetten, waarna ik wil trachten een 
liberale invulling van het personeels
beleid in het leger te geven.

Van toen ..

Zoals gememoreerd beschikte Neder
land rond 1850 over een kader-mili
tie krijgsmacht. Dit was echter niet 
op dezelfde wijze ingericht als nu. 
Het kader werd vooral gevormd door 
vererving, terwijl de, vooral welge
stelde, dienstplichtigen hun "num
mer" verkochten aan de minder 
draagkrachtigen in de maatschappij. 
Geleidelijk veranderde dit systeem 
tot dat wat wij nu gewend zijn. Ech
ter, niet alleen het dienstplichtsys- 
teem evolueerde, ook binnen het le
ger veranderde een aantal zaken.
Het zich verenigen van militairen 
in belangenverenigingen was hiervan 
het meest opvallende voorbeeld en 
zorgde tegelijkertijd voor een aantal 
andere wijzigingen. Deze belangen
verenigingen, grofweg verdeeld in 
organisaties voor beroeps, kort die
nenden en dienstplichtigen, proberen 
in overleg met hun hoogste baas, 
staatssecretaris Hoekzema, te komen 
tot een zo goed mogelijk werkkli

maat. Een behoorlijk aantal onder
werpen, bijvoorbeeld de wedde en 
de medezeggenschap, lijkt echter 
niet, of nauwelijks, bespreekbaar 
voor de hoogste legerleiding.
Verder deed de vrouw haar intrede, 
eerst als Marva, Milva en Luva, la
ter deel uitmakend van het leger 
in vooral administratieve- en dienst
verlenende functies.
De wedde, het loon van de militair, 
komt (na eerst slechts voldoende te 
zijn geweest voor een kop koffie 
en een eventueel pakje sigaretten) 
langzamerhand meer in de buurt van 
inkomens in de burgermaatschappij. 
Ook komt, sinds de democratiserings
golf van de jaren zestig, de inspraak 
en medezeggenschap in het leger, 
zij het uiterst moeizaam en mini
maal, op gang.
Van daadwerkelijke verbeteringen 
in het militair straf- en tuchtrecht 
is daarnaast echter nog geen sprake. 
Hoewel bovengenoemde verandering
en lijken te duiden op een betere 
leef- en werksituatie voor militair 
personeel, zijn de genoemde punten 
toch nog voor veel verbeteringen 
vatbaar.

.. naar nu.

Allereerst de aandacht richtend op 
de vrouw in de krijgsmacht, valt het 
op dat zij nog steeds een uitzonde
ringspositie inneemt. Zo beschouwt 
men het nog immer als opmerkelijk 
om een vrouw aan te treffen in ge- 
vechtsfuncties. Als argument hier
voor wordt aangevoerd dat vrouwen 
fysiek zwakker zijn. Rechtvaardiger 
echter, zowel ten opzichte van de 
vrouw als de man, is het om keu- 
rings- en selectie-eisen niet te rich
ten op de sexe, doch op de kwalitei
ten van elk individu. Op deze wijze 
valt op objectieve wijze te bepalen 
op welke plaats een individu het
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meest op zijn of haar plaats is. Dit 
mede in verband gebracht met de 
maatschappelijke dienstplicht, draagt 
er zorg voor dat het leger meer een 
afspiegeling gaat vormen van de bur
germaatschappij.

De wedde.

De wedde van de (dienstplichtige) 
militair vormt al jaren een geducht 
struikelblok. Dienstplichtigen verdie
nen een salaris dat ten eerste niet 
of nauwelijks gelijkwaardig is met 
dat van leeftijdgenoten in de burger
maatschappij. Ten tweede gaat een 
groot deel van hun wedde op aan 
huisvesting en voeding, terwijl ze 
(door de verplichte kazernering door 
het gehele land) vaak ook nog hun 
woonruimte in de oorspronkelijke 
woonplaats moeten blijven betalen. 
Maar ook beroepsmilitairen klagen 
al jaren dat hun loon niet in verhou
ding staat tot de geleverde werkpres
taties, dit door de bepaald schamele 
onregelmatigheids- en overwerk toe
slagen. Hierbij speelt ook nog mee 
dat veel, goed en duur opgeleidde, 
militairen vertrekken naar banen in 
de burgermaatschappij waar men op 
hetzelfde niveau en met vergelijk
baar werk een beter salaris kan 
krijgen.
Om deze pijnlijke misstanden op te 
lossen zal men er niet omheen kun
nen om de wedde gelijk op te laten 
gaan met functie, leeftijd, ervaring, 
opleiding en bijzondere omstandighe
den. Een gedifferentieerde loonsver
hoging is mijns inziens dan ook vrij
wel onontkoombaar.

Inspraak.

Wat betreft de mogelijkheid tot in
spraak en medezeggenschap valt te 
constateren dat dit, buiten de ge
ïnstitutionaliseerde overleggen met 
belangenverenigingen nog op een 
zeer laag pitje staat. In onderdelen
en kazerne-overlegorganen wordt vrij
wel alleen gesproken over het dage
lijks menu, de kleur van de gordij

nen en de jaarlijkse sportdagen. Op 
een gelijk niveau met bijvoorbeeld 
ondernemingsraden staan zij nog 
lang niet.
Binnen de onderdelen- en kazerne- 
overlegorganen zal dan ook de moge
lijkheid geschapen moeten worden 
om mee te kunnen praten over echt 
belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld 
wachtregelingen, flexibele aanpassing
en van werktijden en oefenschema's. 
Voorop moet natuurlijk blijven staan 
dat de inzetbaarheid van het leger 
hier niet onder mag lijden. Stakingen 
en bijvoorbeeld ziekmeldacties zijn 
dan ook uit den boze. De legerlei
ding zal dan echter wel een open 
oor dienen te hebben voor de klach
ten van haar personeel.

Straf- en tuchtrecht.

Als laatste knelpunt wil ik het mili
tair straf- en tuchtrecht aanstippen. 
Hoewel ten aanzien hiervan de laat
ste tijd zeker van een versoepeling
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sprake is, zijn er nog steeds een aan
tal onverkwikkelijke situaties. Zo 
neemt bijvoorbeeld de kapitein ten 
opzichte van zijn ondergeschikten 
nog steeds de positie van chef-rech- 
ter-gevangenisdirecteur in. Een posi
tie die in het burgerlijk strafrechter
lijk systeem gelukkig ondenkbaar is. 
Verder is er voor militairen die zich 
schuldig maken aan bepaalde straf
bare gedragingen absoluut geen spra
ke van gelijkberechtiging. Militairen 
kunnen voor hetzelfde vergrijp, be
gaan bij verschillende onderdelen, 
volstrekt verschillende straffen krij
gen. Dit is nog steeds aan de per
soonlijke beoordeling van hun meer
dere.

Het zou een fantastische vooruitgang 
zijn als het militair straf- en tucht
recht ingepast zou worden in de ci
viele rechtspraak, waarbij tevens 
(om de gelijke berechtiging te waar
borgen) sprake zou moeten zijn van, 
bijvoorbeeld, een bepaalde vorm van 
jurisprudentie. Om de onafhankelijk
heid van het rechterlijke college te 
waarborgen verdient het in mijn 
ogen tevens aanbeveling in dit colle
ge meer niet-militaire juristen op 
te nemen. Daarnaast zal een eerste 
voorwaarde het beroep via een civie
le procedure moeten zijn.

Naar de toekomst.

Afsluitend concluderend is het dui
delijk dat binnen de militaire orga
nisatie nog veel voor verbetering 
vatbaar is. Dit kan en zal bijdragen 
tot een grotere motivatie bij het 
militair personeel, waardoor een ho
gere kwaliteit en een betere inzet
baarheid van het leger bereikt 
wordt.
Gezien de toch tamelijk starre struc
tuur en organisatie in het leger zal 
dit zeker nog geruime tijd in beslag 
nemen. De JOVD kan hiertoe mis
schien niet direct, maar zeker indi
rect, een aanzet geven door zich 
duidelijk uit te spreken voor een ope
ner en meer liberale inrichting van 
de militaire organisatie.
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Op de plaats».. „0 rust!
Bijdragen tot het voorkomen van oor
log en het bevorderen van de vrede, 
bereid en in staat zijn de vrijheid 
en onafhankelijkheid van de samenle
ving en het Nederlandse grondgebied 
te verdedigen, is het allesoverheer
sende motief tot het instandhouden 
van de Nederlandse krijgsmacht.

Krijgsmacht en samenleving.

De defensie-inspanning van Neder
land zal duidelijk gericht moeten 
blijven op verdediging, hetgeen een 
verantwoordelijkheid van de samenle
ving is. Een voor haar taken bereken
de krijgsmacht kan deze taken 
slechts naar behoren vervullen, in
dien zij niet alleen wordt gedragen 
door de samenleving waarvan zij 
deel uitmaakt, maar diezelfde samen
leving dient ook in de krijgsmacht 
de participeren teneinde zorg te dra
gen voor maatschappelijke invloeden 
en dus ter voorkoming van een ver
vreemding tussen de krijgsmacht en 
de rest van de samenleving. De Ne
derlandse samenleving heeft deze 
verantwoordelijkheid geaccepteerd
en gekozen voor een krijgsmacht in 
de kader-militievorm.
"Het enige leger dat door de samen
leving wordt gerespecteerd, is een 
representatief leger. Als je eigen 
zoons en dochters niet in het leger 
zitten, dan heb je er geen respect 
voor", aldus de militair-socioloog 
Charles Moskos. Deze gedachtegang 
bevat twee aspecten die van wezen
lijk belang zijn voor het functione
ren van een krijgsmacht binnen een 
samenleving. Enerzijds betreft dit 
het representatieve karakter van de 
krijgsmacht. Dit aspect wordt het 
beste vorm gegeven in het kader- 
militiemodel, waarbij het militair 
personeel van de krijgsmacht bestaat 
uit een vast kader en een vlottend 
militair bestand. Nederland kent een

representatieve krijgsmacht, getuige 
artikel 98 van de Grondwet waarvan 
lid 1 luidt: "Tot bescherming der
belangen van de staat is er een 
krijgsmacht bestaande uit vrijwillig 
dienenden en uit dienstplichtigen". 
Lid 3 sluit hier op verder aan: "De 
wet regelt de verplichte krijgsdienst. 
Zij regelt ook de verplichtingen die 
aan hen, die niet tot de krijgsmacht 
behoren, ten aanzien van 's lands 
verdediging opgelegd kunnen worden". 
Deze nadere regeling omtrent dienst
plichtig personeel van de krijgsmacht 
is te vinden in de Dienstplichtwet.
Een tweede aspect van de stelling 
van Moskos handelt over de vraag 
of de krijgsmacht het respect moet 
krijgen van de samenleving. Nu is 
respect een begrip dan niet alleen 
moeilijk te kwalificeren is, maar in 
dit geval beinvloed wordt over hoe 
de samenleving in zijn algemeenheid 
denkt over het instituut krijgsmacht. 
Daarbij komt dat respect niet kan 
worden afgedwongen, maar moet wor
den verdiend. Juist dit verdienen is 
moeilijk, omdat de krijgsmacht een 
aanzienlijke bijdrage van de samenle
ving vraagt zonder dat daar een dui
delijk tastbaar product tegenover 
staat. Gezien de taakstelling van 
de krijgsmacht is het product dat 
zij levert, maar vooral handhaaft: 
de vrede. Ogenschijnlijk is de krijgs
macht dus een 'black box' waar een 
samenleving aan de ene kant veel 
instopt en aan de andere kant niets 
er uit ziet komen (vrede is er im
mers al weer zo'n veertig jaar!). 
Maar dit is een visie van een samen
leving die er van buiten tegen aan 
kijkt, waardoor het opbrengen van 
respect wel zeer moeilijk is. Het 
participeren van de samenleving in 
de krijgsmacht maakt niet alleen 
het verdienen van respect voor de 
krijgsmacht gemakkelijker, maar 
zorgt tevens voor een nauwe verbon
denheid tussen de krijgsmacht en
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de rest van de samenleving. Kortom: 
de krijgsmacht staat daar waar zij 
behoort te staan: midden in onze
samenleving. De positie van de 
dienstplichtig militair is daarbij van 
cruciaal belang.

De rechtspositie van de dienstplich
tig militair.

Een dienstplichtig militair bevindt 
zich in een even merkwaardige als 
unieke positie. Het leven in twee 
zeer verschillende werelden doet de 
dienstplichtig militair eigenlijk tot 
geen van beide behoren. Voor de be
roepsmilitair is hij de "kleffe bur
ger" waar het leger wel eens een 
man van zal maken en voor de "bur
germaatschappij" is hij de militair 
die in een groen uniform zich dood 
verveeld en nog betaald krijgt ook. 
Beide visies zijn onjuist, echter in 
feite houdt het ministerie van Defen
sie er een soortgelijke gedachtegang 
op na met betrekking tot de rechts
positie van het dienstplichtig perso
neel. Nadrukkelijk hebben de militai
re belangenverenigingen deze houding 
keer op keer aan de orde gesteld 
om de rechtspositie van de dienst
plichtigen duidelijk vast te leggen.

Op 22 januari 1985 werd door drs. 
W.K. Hoekzema, staatssecretaris van 
Defensie voor Personeelszaken, de 
stuurgroep pakketvergelijking dienst
plichtigen ingesteld (bestaande uit 
acht ambtenaren en acht vertegen
woordigers van de militaire belangen
verenigingen). De stuurgroep kreeg 
opdracht om de positie van de 
dienstplichtigen, in al zijn facetten, 
te vergelijken met die van mannen 
van dezelfde leeftijd in dienst bij 
de overheid of werkzaam in de par
ticuliere sector. Het resultaat van 
het onderzoek werd op 23 mei 1985 
door de stuurgroep gepresenteerd 
aan staatssecretaris Hoekzema en 
bevatte een vergelijking met betrek
king tot de rechtspositie tussen de 
dienstplichtigen en beroepsmilitairen 
enerzijds en burgerambtenaren ander
zijds. Een en ander betekent dat,

aangezien een vergelijking met de 
particuliere sector niet werd ge
maakt, de dienstplichtigen aange
merkt kunnen worden als werkne
mers in dienst van de overheid. Aan 
de andere kant is de positie van de 
dienstplichtigen dermate uniek dat 
zij het beste vergeleken kan worden 
met de positie van de beroepsmili
tairen. De stuurgroep gaat uit van 
een maatschappelijke aanvaarding 
van de dienstplicht, maar rept niet 
over de lastenverdeling. Van de man
nelijke helft van de Nederlandse be
roepsbevolking vervult vijfendertig 
procent de dienstplicht. De vergelij
king met de beroepsmilitair toont 
op een aantal gebieden grote achter
standen. De bezoldiging van de 
dienstplichtigen is vijfenveertig pro
cent lager dan die van de beroeps
met gelijke leeftijd en rang. Het 
overschrijden van de werk- en rusttij
denregeling leidt tot een extra be
slaglegging van tweeenveertig pro
cent. Al met al een achterstand van 
zevenentachtig procent ten opzichte 
van de beroepscollegae. Een en an
der wordt ingegeven door de houding 
van het ministerie van Defensie je
gens haar dienstplichtig personeel 
welke gebaseerd is op het verzor-
gingsbeginsel.
Daarmee beroept het ministerie van 
Defensie zich op artikel 98 van de 
Grondwet, waardoor het Defensie 
vrij staat om de bezoldiging en ex
tra beslaglegging te regelen conform 
de rest van de samenleving. Hierin 
ligt de kern van het conflict tussen 
het ministerie van Defensie en de
dienstplichtigen besloten: dient de
dienstplichtig militair een werkne- 
mersstatus te krijgen? Zuiver om 
budgettaire redenen wijst Defensie 
het af.

Voor de dienstplichtigen is echter 
niet alleen een andere bezoldigings- 
structuur noodzakeiijk, maar ook de 
invloed die de diensttijd heeft op 
een aantal andere zaken, zoals ont
slagbescherming en de voorzienigen
voortvloeiend uit de werknemersver- 
zekeringswetten.
De wedde is theoretisch op afstand
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gekoppeld aan het minimum jeugd
loon. Echter in de practijk bevindt 
negenenzestig procent van de dienst
plichtigen zich onder de bijstands
norm. De wedde bevindt zich thans 
op het niveau van 1976 en heeft 
sindsdien een koopkrachtverlies van 
eenendertig procent gekend.

Bij het ontslag van de dienstplichti
ge, die voordat hij in werkelijke 
dienst werd opgeroepen, in dienstbe
trekking werkzaam was, is in artikel 
1639 h lid 5 Burgerlijk Wetboek een 
zekere mate van bescherming neerge
legd, in die zin dat hij het recht 
heeft na het einde van de eerste 
oefening bij zijn oude werkgever te
rug te keren. De bescherming van 
artikel 1639 h lid 5 Burgerlijk Wet
boek is in de practijk echter beperkt 
gezien het feit dat het bepaalde in 
dit artikel ingevolge lid 7 bij collec
tieve arbeidsovereenkomst (CAO) kan 
worden afgeweken. Bovendien heeft 
de Tweede Kamer een wetsontwerp 
(nummer 17931) in behandeling, waar
in opzegging van de arbeidsovereen
komst tijdens militaire dienst niette
min zal worden toegelaten in geval 
van opzegging wegens zwaarwichtige 
bedrijfseconomische redenen.
Uit bovenstaande blijkt dat een alge
meen recht op terugkeer bij de werk
gever niet bestaat, waardoor dienst
plichtigen werkloos worden op het 
moment dat ze de militaire dienst 
verlaten.
Voor wat betreft de volksverzekering
en (AOW, AWW, AKW, enzovoorts) 
wordt het inkomen van de dienst
plichtigen als inkomen uit arbeid in 
het bedrijfs- of beroepsleven aange
merkt. Voor wat betreft de werkne- 
mersverzekeringswetten echter weer 
niet. Dit heeft tot gevolg dat de 
dienstplichtige wel zijn premies be
taalt, doch bij het verlaten van de 
dienst zijn diensttijd niet aange
merkt ziet als werknemersperiode. 
Dit betekent dat vele dienstplichti
gen uit dien hoofde geen recht kun
nen maken op een uitkering ingevol
ge de WW, maar slechts aanspraak 
kunnen maken, onder bepaalde voor
waarden, op een uitkering krachtens

WWV. Naast deze materiele bezwa
ren, kunnen nog een aantal immate
riële plus- en minpunten, samenhang
end met het militaire bestaan, wor
den aangemerkt.
Met betrekking tot de arbeidsmarkt 
wordt de positie van de dienstplich
tigen nadelig beinvloed. De dienst
plichtigen, die in afwachting van hun 
opkomst in werkelijke dienst zijn, 
krijgen slechts bij uitzondering een 
(vaste) betrekking aangeboden. De 
werkende adspirant militair raakt 
in de regel zijn baan bij opkomst 
kwijt. Bij het verlaten van de dienst 
treft de dienstplichtige een drietal 
nadelen.
Ten eerste komt hij, in tegenstelling 
tot de leeftijdsgenoten, anderhalf 
tot twee jaar later voor de arbeids
markt beschikbaar. Zijn hogere leef
tijd maakt hem daarmee duurder en 
dus minder aantrekkelijk.
Ten tweede is voor velen de vakken
nis verouderd.
Ten derde zal de dienstplichtige 
voor de rest van zijn leven ander
half tot twee jaar achter lopen waar 
het gaat om promoties en de daar
aan verbonden inkomensontwikkeling, 
hetgeen weer doorwerkt in de pensi
oenen. Voor studenten leidt de ver
vulling van de militaire dienst tot 
een niet onaanzienlijke studievertra
ging.
Een bezwaar van sociale aard doet 
zich voor vanwege het feit dat 
dienstplichtigen weinig of geen in
vloed hebben op hun plaatsing en 
functie binnen de krijgsmacht. Dit 
leidt er toe dat dienstplichtigen door 
hun opkomst in werkelijke dienst 
niet alleen uit hun vertrouwde omge
ving worden gehaald, maar ook ver 
hier vanaf worden geplaatst. Mede 
gezien de ontwikkeling dat de leef
tijd van de dienstplichtigen sterk 
daalt, ondervonden grote groepen 
dienstplichtigen hiervan de psychi
sche last. Opgeteld bij het verschil 
in normen en regels die de legercul- 
tuur met zich meebrengt, dunt de 
vriendenkring meestal uit en komen 
relaties onder spanning te staan.
Al met al betekent het opkomen in
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werkelijke dienst het einde van de 
liberale beginselen: gelijk werk, gelij
ke beloning en gelijke plichten, gelij
ke rechten.

Arbeidsduurverkorting.

In vele delen van onze samenleving 
wordt in het kader van de werkloos- 
heidbestrijding de arbeidsduurverkor
ting (kortweg: ADV) ingevoerd. De
krijgsmacht is hiervan het slachtof
fer. ADV in een bedrijf als de krijgs
macht is een utopie, die leidt tot 
een verzwakking van de operationele 
sterkte van diezelfde krijgsmacht. 
Het werk verschuift alleen naar de
situatie van het overwerken. In veel 
gevallen is de krijgsmacht te verge
lijken met de rest van het bedrijfsle
ven, maar juist met betrekking tot
de ADV is het een scherts. Om toch 
gelijke tred te houden met de rest 
van de maatschappij, is het dan ook 
veel realistischer om het militair 
personeel geen ADV-dagen toe te
kennen, maar hiervoor financieel te 
compenseren.

Onderdeelsoverlegorganen.

Ook voor wat betreft de medezeg
genschap is de krijgsmacht vergelijk
baar met de rest van de samenle
ving. In juni 1985 is een nieuwe o- 
verlegstructuur binnen de krijgs
macht in werking getreden: het on- 
derdeelsoverlegorgaan (kortweg: ooo). 
Het ooo onderscheidt zich nadrukke
lijk van de oude overlegstucturen 
op een tweetal punten.
Ten eerste bezit ooo uitgebreide be
voegdheden. De adviezen van het 
ooo met betrekking tot het alge
meen personeelsbeleid, de arbeids- 
en dienstvoorwaarden en woon- en 
leefklimaat zijn dermate zwaarwe
gend, dat een commandant deze niet 
naast zich neer kan leggen.
Ten tweede verhoogt het democra
tisch gehalte van de medezeggen
schap. De leden van het ooo worden 
gekozen door de militairen die deel 
uitmaken van dan onderdeel. Hierbij

geldt een beperking: beroepsmilitai
ren kunnen alleen op beroepsmilitai
ren stemmen en dienstplichtigen kun
nen alleen op dienstplichtigen stem
men. De reden hiervoor is de moge
lijkheid dat hierdoor de belangenvere
nigingen voor dienstplichtigen oneven
redig slecht vertegenwoordigd kunnen 
raken. Op zich is deze nieuwe struc
tuur een goede manier om de maat
schappelijke invloed op de krijgs
macht te vergroten en de krijgs
macht met de rest van de samenle
ving dichter bij elkaar te brengen.

Militair straf- en tuchtrecht.

Al vele jaren wordt aangedrongen 
op een herziening van het militair 
straf- en tuchtrecht. De wet- en 
regelgeving is sinds 1974 niet meer 
herzien, waardoor de afstand tussen 
de letter van de wet en de practijk 
van heden is vergroot. Enkele cita
ten uit het Reglement betreffende 
de Krijgstucht (vs 27 - 3103) beves
tigen dit: artikel 1: ".. Zij eist
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een voortdurend besef van onderge
schiktheid aan iedere hoger geplaat
ste .. en in het' algemeen onafge
broken plichtsbetrachting". Artikel 
2 lid 1: "De ondergeschiktheid is de 
ziel van de militaire dienst". Een 
herziening is dus dringend noodzake
lijk, maar de discussie wordt nu ech
ter gevoerd in een richting die het 
functioneren van de krijgsmacht kan 
belemmeren, immers de mogelijkheid 
wordt overwogen om het militaire 
straf- en tuchtrecht te integreren 
in het Burgerlijk Wetboek. Voor wat 
betreft de civiele overtredingen en 
misdrijven, gemaakt door de militair, 
is dit ook voor mij acceptabel. Ech
ter de militair is gezien zijn beroep 
in staat om een aantal specifiek mi
litaire overtredingen en misdrijven 
te begaan, waarvan toetsing en be
oordeling alleen mogelijk is door des
kundigen en waarvan de ernst zoda
nig is dat hiervoor in het Burgerlijk
Wetboek, gezien de unieke positie 
van de militair, nauwelijks voorzie
ningen zijn te treffen.

Aansluitend op de herziening van 
het militair straf- en tuchtrecht, 
voldoet ook de Wet Gewetensbezwa
ren Militaire Dienst (kortweg:
WGMD) niet aan de eisen. De alge
meenheid van deze wet manoevreert 
de dienstplichtige in een onmogelijke 
situatie. Op grond van de W G M D  
is het iedere militair mogelijk om 
op basis van gewetensbezwaren be
paalde taken te weigeren. Het be
treft hier taken die samenhangen
met het nucleair wapenarsenaal van 
de Nederlandse- en NAVO-strijdkrach- 
ten. Mijns inziens dient er een on
derscheid gemaakt te worden tussen 
de positie van de vrijwillig dienende 
militair en die van de dienstplichtig 
militair. De beroepsmilitair maakt 
zelf een keuze en weet, althans be
hoort te weten, wat mogelijk tot
zijn taken zal gaan behoren. Dit be
tekent dat indien de beroepsmilitair 
bezwaren heeft tegen het uitoefenen 
van zijn functie met betrekking tot 
nucleaire systemen, hij slechts een 
consequentie kan trekken: ontslag
uit de krijgsmacht. Voor de dienst

plichtige ligt de situatie wezenlijk 
anders. Op grond van artikel 6 en 
volgende van de Dienstplichtwet be
rust op hem immers een verplichting 
tot het vervullen van zijn militaire 
dienst. Het weigeren mee te werken 
aan bijvoorbeeld het bewaken van 
nucleaire systemen, de site-wacht, 
wil niet direct zeggen dat de dienst
plichtige geen andere, conventionele, 
militaire taken wenst of kan verrich
ten. Echter, een beroep op de 
W G M D  betekent niet alleen een pro
cedurele lijdensweg, maar ook een 
verwijdering uit de militaire dienst. 
Juist omdat de dienstplichtige geen 
keuze kan maken, dient deze zwart- 
wit-stelling een grijze component 
te bevatten. De Algemene Vereni
ging Nederlandse Militairen (AVNM) 
heeft hiertoe een initiatief-wetsvoor- 
stel geformuleerd dat met name 
door de VVD en de PvdA wordt on
derschreven. In dit voorstel pleit de 
AVNM voor de mogelijkheid om als 
dienstplichtig militair partieel dienst 
te weigeren. Overplaatsing naar een 
"kernwapenvrije"-functie belemmert 
het functioneren van de dienstplich
tige en de krijgsmacht dan niet 
meer. De voorkeur voor zo'n func
tie moet dan al bij de keuring, maar 
ook later nog, kunnen worden gege
ven. Waarom dit voorstel nog niet 
is gevorm in een voorstel tot wet, 
is niet helemaal duidelijk. Wellicht 
dat partij-politieke belangen een rol 
hierbij spelen.

AVNM en VVDM.

De zaken die in dit artikel aan de 
orde zijn gekomen, bezitten een der
mate conplexiteit dat belangenbehar
tiging niet alleen noodzakelijk is, 
maar ook gestroomlijnd en gecoördi
neerd worden.
In de zestiger jaren ontstond zo een 
soldatenvakbond, genaamd de Vereni
ging Voor Dienstplichtige Militairen 
(VVDM). De radicale koers van de 
VVDM was voor een aantal dienst
plichtigen in 1973 reden genoeg om 
een gematigde vereniging op te rich
ten, die werkte op basis van het
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overlegmodel en niet, zoals de 
VVDM, op basis van het conflictmo
del. De naam van de club werd 
AVNM. Al gauw werd duidelijk dat 
de ideeen van de AVNM meer weer
klank vonden, bij zowel het ministe
rie van Defensie als bij de dienst
plichtigen, dan die van de VVDM. 
Het gevolg was dramatisch voor de 
VVDM. In 1974 nog een vereniging 
van 30.000 leden, thans nog slechts 
7.000 leden. De AVNM groeide ge
staag en heeft momenteel 16.000 
leden. De laatste jaren heeft de 
AVNM aan de basis van vele nieuwe 
ontwikkelingen gestaan: het ooo
werd ingesteld, de rechtspositie van 
de dienstplichtigen werd onderzocht, 
het straf- en tuchtrecht wordt gewij
zigd en de gewetensbezwaarden krij
gen meer ruimte.

Juist omdat het militaire bedrijf zo 
anders en toch zo gelijk is aan de 
rest van de samenleving, dienen de 
dienstplichtigen daar waar ze hetzij 
individueel, hetzij collectief in pro
blemen komen of de dupe worden 
van hun onbekendheid met het be
drijf, beschermd te worden in het 
eigen belang, maar ook in het be
lang van de Nederlandse krijgsmacht. 
Vandaar dat de krijgsmacht blij kan 
zijn met het bestaan van de AVNM 
en de VVDM. De groeiende belang
stelling voor het werk dat zij doen 
toont aan dat het nodig is.
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Geestelijke verzorging
In dit artikel zal ik trachten een 
verbinding te leggen tussen de in 
de titel genoemde onderwerpen. Hoe
wel de redactie van LEF dit num
mer hoofdzakelijk besteedt aan 'de
fensie', zal in mijn bijdrage dat on
derwerp vooral ter sprake komen 
via een korte beschouwing over de 
krijgsmacht als instituut vanuit de 
invalshoek van de humanistisch gees
telijke verzorging. Omdat ik schrijf 
als hoofd van de dienst Humanistisch 
Geestelijke Verzorging (dienst HGV) 
bij de krijgsmacht, ga ik op de 
krijgsmacht in voor zover dat insti
tuut behoefte creeert aan geestelijke 
verzorging (kortweg: GV). En omdat 
ik humanistisch hoofdraadsman ben, 
ligt het voor de hand dat ik daarin 
iets schrijf over het humanisme in 
relatie met de humanistische GV. 
Impliciet wordt wel de kerkelijke 
GV hier en daar 'meegenomen', maar 
het gebeurt zijdelings. Voor het fo
rum van de LEF-lezers (m/v) wil 
ik ook graag ingaan (zij het kort) 
op de rol van liberalen binnen het 
ontstaan en functioneren van de hu
manistische GV bij de krijgsmacht.
In dit artikel zal ik eerst ingaan op 
het humanisme, daarna op de krijgs
macht, vervolgens op de behoefte 
aan en beeldvorming van de huma
nistische GV, terwijl ik afsluit met 
een korte schets van de rol van de 
liberalen.

Humanisme en humanistische GV.

In 1946 werd het Humanistisch Ver
bond (kortweg: HV) opgericht (1).
Op 4 maart jongstleden werd in het 
Concertgebouw te Amsterdam het 
veertigjarig jubileum gevierd. Cen
traal stond op die dag de vraag of 
het humanisme als geestelijke stro
ming wel dezelfde rechten heeft ge
kregen (het vraagstuk van de gelijk
berechtiging) als de andere, oudere

genootschappen op geestelijke grond
slag: vooral het katholicisme en het 
protestantisme; de kerken dus. Om 
die vraag te helpen beantwoorden 
traden op die dag onder meer alle 
politieke kopstukken aan om via fo
rum en inleidingen hun visie daarop 
te geven: Minister-president Lubbers, 
VVD-fractievoorzitter Nijpels, PvdA- 
fractievoorzitter Den Uyl en D66- 
lijsttrekker Van Mierlo.
Hoewel hun aanwezigheid op zichzelf 
een blijk van erkenning van het hu
manisme inhield, werd op 4 maart 
ook duidelijk hoe sterk humanisten 
anno 1986 nog steeds (met name in 
de verdeling van de subsidie-gelden) 
bij de kerken worden achtergesteld. 
De dienst HGV bij de krijgsmacht 
is daarvan een schrijnend voorbeeld
(2). Ik kom daarop straks terug.

Maar nu eerst, als levensbeschouwe
lijk kader voor wat volgt, iets over 
de inhoud en doelstelling van het 
humanisme, zoals die door het HV 
worden vertegenwoordigd. In tegen
stelling tot diverse historische huma
nistische stromingen, welke de naam 
christelijk humanisme droegen, is 
het moderne humanisme niet gods
dienstig. De Beginselverklaring van 
het HV (3) stelt dan ook kort en 
bondig: "Het humanisme is de levens
overtuiging die probeert leven en 
wereld te begrijpen uitsluitend met 
menselijke vermogens. Het acht we
zenlijk voor de mens zijn vermogen 
tot onderscheidend oordelen, waar
voor niets of niemand buiten hem 
verantwoordelijk kan worden gesteld". 
Dat is een boude uitspraak die aan
geeft dat in de ogen van humanisten 
mensen het met elkaar moeten pro
beren te rooien zonder dat verant
woordelijkheden 'naar boven' kunnen 
worden afgeschoven. En zonder dat 
hulp of wijsheid vanuit dezelfde rich
ting mag worden verwacht. Dat be
staan "van God Los" (4) maar nadruk-
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kelijk verbonden met de medemens 
(en al het andere dat leeft) vergt 
een grondhouding waarvan onder 
meer onzekerheid, moed, hoop en 
vertrouwen de bestanddelen zijn. Om 
die grondhouding wat hechter te fun
deren wordt, aldus nog steeds de 
Beginselverklaring, het humanisme 
gekenmerkt door:

de voortdurende bereidheid zich 
in denken en doen naar normen van 
redelijkheid en zedelijkheid te ver
antwoorden;
- de helpende zorg voor de mede
mens om hem in staat te stellen 
zich te ontplooien tot een volwaar
dig bestaan in zelfbestemming;
- het streven naar een samenleving 
waarin vrijheid, gerechtigheid, ver
draagzaamheid, eerbied voor de men
selijke waardigheid en medemenselijk
heid centraal staan.
Het zijn forse pretenties die door 
humanisten met vallen en opstaan, 
maar daarbij ook in de rug gesteund 
door diverse vormen van beleving, 
bezinning en beschouwing worden 
nagestreefd.
Voor het vervolg van dit artikel is 
vooral van belang het tweede ken
merk van het humanisme, de helpen
de zorg voor de medemens. Want 
het humanisme bleef niet steken in 
theoretische of ethische 'droogzwem- 
merij', maar besloot van meet af 
aan om daadwerkelijk betrokken te 
willen zijn op het (geestelijk) wel 
en wee van mensen. Vooral van 
mensen die het, door de situatie 
waarin ze verplicht gebracht zijn 
of waarin ze al of niet na een be
wuste keuze terecht kwamen, moei
lijk hebben.
Zo ontstonden er diensten voor GV 
(en sommige ook deels: geestelijke
vorming) voor onder meer zieken, 
bejaarden, gedetineerden en militai
ren. Op het eerste gezicht mensen 
met uiteenlopende probleemsituaties; 
en dat klopt ook. Maar tevens met 
een gelijkluidend gevolg: dat er door 
de aard van die situaties vragen ont
staan over de zin van het (eigen) 
bestaan, (vragen van existentiele 
aard); over de juistheid van het han
delen en de vraag wat goed en wat

slecht handelen is (vragen met een 
ethisch gehalte); over liefde en haat, 
schuld en boete, dood en leven en 
de waarde van beide (vragen om
trent de menselijke randsituaties); 
over het omgaan met je medemens 
of partner en vooral de breuken die 
daarbij kunnen ontstaan en hoe je 
daaraan zelf 'debet' bent (relationele 
problemen); over je toekomstperspec
tief, de mate waarin dat is geblok
keerd en hoe je al of niet je verde
re leven vorm en inhoud kunt of 
wilt geven; over angsten, agressivi
teit, hopeloosheid, machteloosheid 
en de mate waarin je opnieuw weer
baar wilt worden.
Als het woord "geestelijk" vooral 
gaat om de zingeving van je eigen 
leven in relatie met anderen, dan 
zijn bovenstaande vragen en proble
men, aanknopingspunt voor geestelij
ke verzorging of misschien beter: 
geestelijke begeleiding. Deze verzor
ging of begeleiding gebeurt door hu
manistische raadslieden (mannen en 
vrouwen). Voor zover ze werkzaam 
zijn binnen onder meer zieken- en 
bejaardenhuizen, bij het gevangenis
wezen, bij de krijgsmacht (in wat 
wel wordt genoemd categoriale orga
nisaties), werken ze inhoudelijk auto
noom. Ze zijn alleen verantwoorde
lijkheid verschuldigd aan het HV en 
aan niets en niemand anders. Eerst 
op die manier kunnen ze slechts een 
belang dienen: dat van mensen die
vragen om begeleiding of om een 
bijdrage aan vorming, aan geestelijke 
heroriëntatie. Pas dan, vanuit die 
volstrekte inhoudelijke vrijheid, kun
nen humanistische raadslieden de GV- 
doelstelling realiseren; samen met
de cliënten en deelnemers: ".. een
zodanige begeleiding van enkelingen 
of groepen, dat daardoor in hen 
krachten geactiveerd worden die hen 
in staat stellen zoveel mogelijk zelf
standig een levensvisie te vormen, 
waardoor zij samenhang in hun levens 
ervaring kunnen ontdekken en aldus 
hun levensproblemen beter kunnen 
hanteren" (5).
Waarom deze GV ook binnen de 
krijgsmacht plaats vindt, zal duide
lijk worden door het volgende.
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Krijgsmacht.
Als je de (Nederlandse) krijgsmacht 
heden ten dage aan de buitenkant 
waarneemt, zou je niet zo snel ge
neigd zijn om te denken dat daar 
mensen met geestelijke vragen en 
problemen rondlopen. Anders uitge
drukt: dat nou juist daar behoefte
zou bestaan aan diensten (protestant
se, katholieke, joodse, humanistische) 
voor GV! Immers, dientplichtigen 
moeten maar veertien maanden die
nen, hebben een redelijke wedde, 
hebben belangenverenigingen (AVNM, 
VVDM) en worden omringd door 
maatschappelijke werkers, dokters, 
personeelsfunctionarissen en anderen. 
Ze zijn de weekeinden thuis, kunnen 
's avonds en zelfs 's nachts gaan 
stappen, worden vaak dicht bij huis 
geplaatst. Kortom: wat is daar dan 
loos? En beroepsmilitairen? Die heb
ben toch een goed inkomen, een pen
sioen op vijfenvijftigjarige leeftijd, 
een gratis ziektekostenverzekering, 
een gegarandeerde loopbaanplanning 
(kijk maar naar de wervingsadverten- 
ties)? En dat is allemaal waar. Hein- 
rich Boll zei eens in 1939 als dienst
doend dienstplichtig militair tijdens 
een weekeinde op een Duitse Wehr- 
macht-kazerne: "Es war noch heisser, 
noch stiller, die Kasernenhofe waren 
noch leerer, und nichts hat je mei- 
ner Vorstellung von Holle zo ent- 
sprochen wie heisse, stille, leere Ka
sernenhofe" (6). Kunnen we ons zo'n 
opmerking nu nog voorstellen als je 
de groene oases ziet waarbinnen Ne
derlandse kazernes, vliegbases en 
anderen liggen? Die trouwens ook 
zelf, door hun vaak prachtige be
groeiing, niets aan "Holle" vertonen, 
maar alleen maar vredige vrijplaats
en lijken voor werkende mensen ge
kleed in het blauw of in het groen. 
Maar schijn bedriegt. We zien de 
buitenkant, want hoe je het ook 
wendt of keert: de krijgsmacht is
een regeringsinstrument dat door af
schrikking probeert oorlog te voorko
men. Er moet dus afgeschrokken wor
den en dat moet zichtbaar gebeuren. 
Daarvoor zijn afschuwelijke gewelds
middelen nodig. Te land, ter zee en

in de lucht. En daarvoor zijn weer 
mensen nodig om die geweldsmidde
len te bedienen en te onderhouden. 
En om zich gereed, paraat te maken 
en te houden voor, in uiterste om
standigheid: de oorlog, het gevecht,
het slagveld, de toepassing van mas
saal geweld.
De krijgsmacht heeft dan ook als 
opdracht om gevechtskracht te produ
ceren. In vredestijd in een groot si
mulatiespel met opleidingen, training
en, exercities, veldoefeningen. In oor
logstijd gebeurt het echt. In principe 
is er daarom voor mensen geen ver
schil tussen gesimuleerde en echte 
oorlog, omdat in beide gevallen het 
denken en handelen van militairen 
is afgestemd op toepassing van mas
saal, fysiek geweld. In een notitie 
van de liberale staatssecretaris van 
Defensie, drs. W.K. Hoekzema, over 
de "positie van de militair" (7) staat 
dan ook kernachtig uitgedrukt wat 
dit voor mensen binnen de krijgs
macht betekent. Ik citeer: "De mili
tair moet reeds in vredesomstandig- 
heden zich bewust zijn van het ka
rakter van gevechtsacties en dat ac
cepteren .. " en ".. hij, de mili
tair, moet op voorhand bereid zijn, 
eigen en andermans leven of gezond
heid op het spel te zetten". In wel
ke functie- en taakomschrijving 
komt zo'n opdracht voor? Heeft 
Heinrich Boll nog steeds gelijk? Is 
er meer "Holle" dan we denken? Ik 
denk van wel. En het is afschuwelijk 
om te moeten constateren dat onze 
samenleving nog steeds mensen -man
nen en vrouwen- nodig heeft die na
mens ons die militaire taakstelling 
willen of moeten uitvoeren.
(Dit als voorschotje op de behoefte 
aan GV) dat roept voor mensen for
se (geestelijke) consequenties op. Ik 
zal proberen daarvoor drie factoren 
te beschrijven.

In de eerste plaats is een krijgs
macht een organisatie, een institu
tie die sterke overeenkomsten heeft 
met, wat de socioloog Goffman eens 
beschreef als een totaalinstitutie (8). 
Je hele leven (als beroepsmilitair) 
of je hele diensttijd en wellicht lang-
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er dan dat (als dienstplichtige) wordt 
beheerst door het militair-zijn. Zo 
niet voortdurend lijfelijk dan mins
tens in je bewustzijn, in je geeste
lijk existeren. Want ondanks de 'libe
ralisatie' van het krijgsmachtbedrijf, 
is de kern gebleven: dat de effectie
ve inzet, de paraatheid van de mili
tair door niets en niemand mag wor
den bedreigd. En niet in het minst 
door het afwijzend gedrag, het initia
tief, de vrije handeling van de mili
tair zelf. Ondergeschiktheid is derhal
ve nog steeds de ziel van de krijgs
macht. Tucht is daarbij het middel 
om die ondergeschiktheid in stand 
te houden.
Maar, en dan kom ik op de tweede 
factor, ondergeschiktheid en de daar
bij passende tucht, komen militairen 
niet aanwaaien. Daar is een struc
tuur, een methodiek voor nodig om 
dat aan mensen over te dragen, in 
te trainen. De gebeurt op twee ma
nieren:

door een autoritair-hierarchische 
organisatiestructuur;
- door processen van militaire vor
ming en opleiding.
Hierarchische processen hebben tot 
doel om verticaal, van bovenaf, op
drachten te laten uitvoeren. Iedere 
vorm van afwijkend gedrag (zelfstan
dig denken en handelen buiten de 
sfeer van de commando-lijn) bete
kent een vertraging en verstoring 
van, zo niet een inbreuk op de let
terlijke rechtlijnigheid waarop een 
hierarchische organisatie berust. Mi
litaire vorming en opleiding beogen 
om door dwingende groepsprocessen 
de (adspirant-)militair mentaal ge
schikt te maken voor de functie van 
(dienstplichtig) militair. Dat betekent 
dan twee dingen: het kunnen en wil
len functioneren in een autoritair- 
hierarchische structuur; het kunnen 
en willen uitvoeren van de kern van 
de militaire opdracht: ".. op voor
hand bereid zijn eigen en andermans
leven op het spel te zetten .. ".
En nu is Heinrich Boll weer hele
maal terug. En daarom ook zijn die 
groepsprocessen geen kinderspel. Een 
collega van mij die lange tijd offi
cier was en daarna vele jaren huma

nistisch raadsman is, beschrijft dit 
als volgt: "Zeker de eerste weken,
maar soms ook veel langer, wordt 
het dagelijkse leven tot in de kleins
te onderdelen gereguleerd en gepro
grammeerd. De informatie wordt zo 
gedoseerd, dat de recruut volslagen 
afhankelijk blijft van het kaderlid. 
Tijd en ruimte voor bezinning zijn 
nagenoeg afwezig, kontakten van be
tekenis met de wereld om hem heen 
zijn praktisch onmoglijk. Alles geb
eurt groepsgewijze, tot en met eten, 
drinken en slapen toe. Zo wordt het 
individuele denken en voelen ver
drongen door een groepsdenken en 
voelen. Wie heeft het in huis dit 
te weerstaan?" (9). En nu weer: zo 
goed als niemand.
De derde factor die forse, zo niet 
de grootste geestelijke consequenties 
oproept, is dat de militair mentaal 
en geestelijk zo gevormd en getraind 
wordt dat hij bereid wordt de kern 
van de militaire opdracht (zie hierbo
ven) ook 'onnadenkend' uit te voe
ren. Nadere toelichting lijkt me over
dadig.

Het militair-zijn vandaag de dag 
legt dus, hoe goed dat ook in vredes
tijd lijkt gemaskeerd, een geestelijke 
druk op mensen binnen die krijgs
macht. Want door de aard van de 
militaire structuur en door de vorm 
en inhoud van de militaire opdracht 
moeten militairen worden beknot in 
een aantal moreel-geestelijke moge
lijkheden:
- het denken moet worden afge
stemd op het smalle spoor van het 
commando, het bevel: bevelen moet 
immers snel, doelmatig en zonder 
'ruis' worden uitgevoerd;
- emoties (verdriet, angst, agressivi
teit, mededogen) mogen niet zicht
baar worden, want 'zwakte' is niet 
alleen in strijd met het ideaal van 
de militaire mannelijkheid, maar ver
wekelijkt en verstoort ook het ratio
nele proces van beslissingen nemen 
en uitvoeren;
- het oordelen, ook over goed en 
kwaad, ook over de gevolgen van 
het militaire geweld, moet passen 
binnen de beleidsopvatting dat er



38

slechts een soort militair binnen de 
krijgsmacht mag bestaan: die vooraf 
en onverkort bereid is de militaire 
opdracht uit te voeren;
- het handelen van de militair moet 
derhalve voor nu en voor de toe
komst betrouwbaar zijn, want een 
krijgsmacht welke voor een deel uit 
militairen zou bestaan die "im Falie 
des Falls" af zouden haken, is bij 
voorbaat een onbruikbaar overheidsin- 
strument.

Behoefte aan humanistische GV.

Met het bovenstaande verhaal over 
de krijgsmacht wordt niet beoogd 
om de krijgsmacht te verwerpen. 
Met vele andere humanisten deel 
ik de mening dat er nog steeds een 
krijgsmacht nodig is. Maar, ik zeg 
dat als staatsburger en niet als gees
telijke verzorger. En zeker niet van 
harte. Dat, echter, roept een diep
gaand dilemma op. Enerzijds vraagt 
de overheid namens de Nederlandse 
samenleving aan tienduizenden man
nen en vrouwen om deel uit te ma
ken van de krijgsmacht, wetende dat 
deze mensen zullen vallen onder nor
men, waarden, verwachtingen en 
doelstellingen van een instituut, dat 
mensen in hun geestelijke en morele 
mogelijkheden moet inperken. Ander
zijds kan die overheid niet strijdig 
handelen met de structuur en doel
stelling van diezelfde krijgsmacht, 
door zelf, als overheid, de ruimte 
voor de ingeperkte (geestelijke) vrij
heden weer mogelijk te maken. O m 
dat de overheid zich van die geeste
lijke inperking bewust is en zich te
vens gebonden weet het geestelijke 
welzijn van mensen te bevorderen, 
biedt die overheid wel de voorwaar
den (ook financieel) om 'zendende 
instanties' binnen de krijgsmacht 
werkzaam te laten zijn.
Hun vertegenwoordigers zijn: predi
kanten, aalmoezeniers, rabbijnen en 
humanistische raadslieden. Ook raads
lieden dus. Ja, maar dan wel inhou
delijk autonoom (zoals ik dat een 
paar paragrafen eerder beschreef) 
en geen ander doel nastrevend dan

solidair te zijn met de militair als 
mens (10). Is daar dan behoefte aan? 
Na mijn schets van de krijgsmacht, 
wil ik daarover alleen nog dit zeg
gen. Waar mensen in hun zelfstandig 
denken, voelen, oordelen en hande
len worden geblokkeerd, gebeurt iets 
dat strijdig is met de humanistische 
mensvisie. Volgens die visie moeten 
mensen vrij, autonoom, zelf kiezend 
en zelf beslissend hun eigen leven 
en het perspectief daarop vorm kun
nen blijven geven. Het gaat daarbij 
om een optimale zingeving aan het 
eigen bestaan in relatie met anderen 
en ook verantwoordelijk voor die an
deren. De krijgsmacht belemmert 
die vrije geestelijke ontplooiing van 
mensen. En dat komt bij mensen tot 
uiting in behoefte aan geestelijke 
verzorging en vorming. Ook en in 
toenemende mate aan humanistische 
GV. Dat laatste is niet verwonder
lijk. De godsdienstigheid in Neder
land blijkt inmiddels te zijn terug 
gelopen tot zo'n vijfenvijftig procent 
van de bevolking, terwijl nog recent 
kon worden vastgesteld dat vieren
twintig procent van de Nederlanders 
zich tot het humanisme als geeste
lijke stroming wil rekenen (11).

Voor het soort vragen en problemen
waarin die behoefte aan humanisti
sche GV zich kan uiten, verwijs ik
naar de paragraaf over "Humanisme 
en humanistische GV". Hier kan ik 
alleen maar toevoegen dat militairen 
(dienstplichtigen, beroeps, mannen 
en vrouwen) boordevol vragen en pro
blemen van geestelijke aard zitten. 
Een deel blijft latent: voor dat deel 
dat zich uit bij GV'ers, blijkt mini
maal twintig procent terecht te ko
men bij de niet-godsdienstige raads
man of raadsvrouw. En hier stuit
ik op het schrijnend onrecht waarvan 
ik in de eerste paragraaf zei dat 
ik daar op nog terug zou komen. 
Wat is het geval?
Toen in 1964 de dienst HGV voor
drie jaar tot de krijgsmacht werd 
toegelaten en in 1967 definitief, was 
het aantal raadslieden vijf. Een frac
tie van de grote aantallen kerkelijke 
GV'ers. Vanaf die start-periode tot
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op heden heeft het HV onophoudelijk 
aan de overheid gevraagd om het 
aantal raadslieden te mogen uitbrei
den. In 1979 werd daartoe de meest 
gefundeerde aanvraag ingediend, wel
ke berustte op een intern taakbelas- 
tingsonderzoek. Vanaf dat moment 
kon op grond van harde cijfers wor
den aangetoond dat de behoefte aan 
humanistische GV inderdaad op mini
maal twintig procent van de totale 
behoefte aan GV moest worden ge
steld. Terecht werd dan ook ge
vraagd om een gefaseerde verdubbe
ling van het toenmalige aantal raads
lieden (19), hetgeen nog diverse pro
centen beneden de benodigde twin
tig procent zou uitkomen. De tegen
stand daartegen kwam van de kerken. 
En die is gebleven, ook heel recent, 
toen de liberale staatssecretaris 
Hoekzema voorstelde om, als een 
belangrijke stap in de goede rich
ting, het aantal raadslieden alvast 
de komende vijf jaar op vijftien pro
cent te brengen. De kerken hebben 
ook dit getorpedeerd. Op twee mo
menten kon de dienst met behulp 
van Tweede Kamer en publiciteit 
echter toch een kleine uitbreiding 
realiseren: in oktober 1980 en in de
cember 1985. In plaats van vijftien 
a twintig procent van het aantal 
geestelijke verzorgers, heeft het HV 
nu nog niet meer dan tien procent 
van de formatieplaatsen voor GV'ers. 
En dat is een voorbeeld van gebrek 
aan gelijkberechtiging, dat bescha
mend mag heten. En zo bestaat de 
geestelijke verzorging bij de krijgs
macht vanaf december 1985 uit: 
tweehonderdzeventien predikanten
en aalmoezeniers, twee rabbijnen 
en vijfentwintig raadslieden. Een 
droeve balans. Maar wel een tussen
balans, want een keer moet ook hier 
recht geschieden.

De beeldvorming van de (humanisti
sche) GV.

Uit de hierboven beschreven behoef
te aan humanistische GV, mag niet 
worden geconcludeerd dat overheid 
en militairen op dezelfde manier te

gen de (humanistische) GV aankijken. 
Die beeldvorming is verschillend.
De overheid blijft de GV binnen de 
krijgsmacht weliswaar mogelijk ma
ken, maar heeft in het verleden 
toch verschillende keren geprobeerd 
om de inhoudelijke vrijheid van de 
geestelijke verzorgers te beknotten. 
Vooral door van hen loyaliteit aan 
de doelstelling van de krijgsmacht 
te vragen. Met succes heeft de 
dienst HGV zich daartegen verzet, 
omdat zij slechts een doel stelt: het 
onbelemmerd solidair kunnen zijn 
met de militair. Daarbij mogen de 
handen van raadslieden niet gebon
den zijn door een ingeschoven doel
stelling: dat van de loyaliteit aan
het instituut in kwestie, wat juist 
de oorzaak is van die behoefte aan 
GV.
De hogere militaire leiding tolereert 
of waardeert zelfs de GV zolang ze 
de krijgsmacht als zodanig onge
moeid laat. Gebeurt dat niet, wan
neer GV'ers bijvoorbeeld kritische 
vragen stellen bij de ontwikkeling 
van (kern)wapens, dan ontstaan er 
conflictsituaties. Voorbeelden daar
van zijn legio (12). Het lagere mili
taire kader staat doorgaans het 
meest kritisch en argwanend tegeno
ver de (humanistische) GV. Daar 
vindt het uitvoerende werk plaats 
en vooral daar ontstaan de geestelij
ke vragen en problemen bij militai
ren. Is het een wonder dat het be
lang van de mens zoals dat door 
raadslieden wordt nagesteefd dan 
haaks zal staan op het belang van 
de militaire organisatie, zoals dat 
moet worden gerealiseerd door onder
officieren en lagere officieren?
De deelnemer aan of cliënt van de 
GV staat onomwonden positief tegen
over de (humanistische) GV'ers. Een 
enquete van de beide militaire be
langenverenigingen voor dienstplichti
gen (AVNM en VVDM) heeft dat nog 
eens in alle duidelijkheid in 1983 
aangetoond (13).

Humanistische GV en de liberalen.

Na de schetsen van humanisme tot
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en met de beeldvorming van de (hu
manistische) GV, is het van LEF een 
terechte vraag om ook de rol van 
de liberalen in het bovenstaande te 
betrekken. Vooropgesteld kan dan 
worden dat binnen de HV liberalen 
(naast socialisten en vertegenwoordi
gers van andere politieke stromingen 
) een belangrijke plaats innemen. 
Hoe kan het ook anders. De kern 
van het liberalisme betreft toch de 
vrijheid van het individu? En dat 
strookt met een deel van de princi
pes van het humanisme. Daarom ook 
zit om de zoveel maanden een dele
gatie van het HV om de tafel met 
een deel van de Tweede Kamerfrac
tie van de VVD. Levensbeschouwing 
en politiek worden daarin op elkaar 
afgestemd en waar nodig en moge
lijk ontstaan (politieke) acties.
Blik ik terug in de bijna tweeentwin- 
tigjarige geschiedenis van ons werk 
bij de krijgsmacht, dan zijn wij aan 
een liberaal veel dank verschuldigd. 
Ik bedoel de oud-VVD-Minister van 
Defensie ir. S.H. Visser. Deze heeft 
een doorslaggevende rol gespeeld in 
het toelaten van humanistische GV 
bij de krijgsmacht. Dat gebeurde in 
de jaren 1960 to 1964. In 1962 had 
een enquete aangetoond dat de be
hoefte aan humanistische GV bij mili
tairen onmiskenbaar was. En tegen 
een deel van de kerkelijke weerstand 
in hakte Minister Visser de knoop 
door en zei als pragmaticus: "als
er ernstige behoefte aan deze vorm 
van niet-godsdienstige GV bestaat 
dan moet die er komen. Dan hebben 
mensen daar recht op". En hij kwam 
er in 1964, zoals ik enkele bladzij
den terug beschreef. Als liberaal, 
en dus sterk ontvankelijk voor toe
passing van gelijkberechtiging, wilde 
deze Minister niet anders handelen. 
Een goed Minister.
Tussen 1964 en 1979 groeide het aan
tal raadslieden van vijf naar negen
tien. Twee van de Ministers in die 
periode waren liberalen. Hoewel zij 
voor een deel hielpen om het percen
tage van raadslieden op zeven te 
brengen (kerken dus drieennegentig 
procent!), hadden zij meer kunnen 
en willen doen aan ons streven naar

gelijkberechtiging. Maar de kerken 
en met name de toenmalige confes
sionele partijen, hielden de VVD in 
de judo-greep. Een coalitie met het 
CDA kan veel liberale principes 
mond-dood maken. Dan komt 1980. 
Ik noemde het al even. Een ambte
lijke commissie (de eerste van een 
serie van vier commissies) adviseer
de de Minister (Scholten van het 
CDA) en staatssecretaris (Van Lent 
van het CDA) het aantal raadslieden 
met vijf uit te breiden. Als voorlopi
ge maatregel. De staatssecretaris 
Personeel weigerde en toen werd 
het socialisten en liberalen (in de 
oppositie) te gortig. Ze brachten het 
in de Kamer en zo kwamen er in 
oktober 1980 drie raadslieden bij. 
We stonden toen op acht procent. 
Als in 1982 de liberale staatssecreta
ris Hoekzema aantreedt, ontstaat 
nieuwe hoop. Hij wil de zogenaamde 
verdeelsleutelkwestie (herverdeling 
van het aantal GV-plaatsen tussen 
kerken en HV) oplossen. Nadat een 
interdepartementale commissie, wel
ke de premier over onder meer deze 
verdeelsleutelkwestie moest advise
ren, ook nu door tegenwerking van 
de kerken was stuk gelopen, geeft 
in 1985 het kabinet aan staatssecre
taris Hoekzema de vrije hand om 
bij Defensie de verdeelsleutelzaak 
tot een (voorlopig) goed einde te 
brengen. In juli 1985 stelt hij aan 
kerken en HV een verdeelsleutel 
voor van vijftien procent (humanis
ten) en vijfentachtig procent (kerken 
) als voorlopige maatregel. De kerk
en en wij stemmen in. Maar, in sep
tember van dat jaar trekken de kerk
en hun toezegging in en vragen aan 
de Minister-president om staatssecre
taris Hoekzema tot de orde te roe
pen. En dat gebeurt. De op gelijkbe
rechtiging afstevende liberaal Hoek
zema gaat door de knieen. In plaats 
van dertien formatieplaatsen voor 
raadslieden, krijgen we er drie bij. 
Als pleister op de diepe wonde. 
Staatssecretaris Hoekzema staat des
ondanks in onze annalen genoteerd 
als een moedig liberaal die het ech
ter tegen de macht van de kerken 
moest afleggen.



Door die laatste ontwikkeling ontste
ken de fracties van PvdA en D66 
in woede. Opnieuw hebben de kerk
en, heeft het CDA getoond de 
macht in Nederland te bezitten. De 
PvdA dient in december 1985 een 
motie in welke vraagt om de door 
staatssecretaris Hoekzema voorgestel
de verdeelsleutel (vijftien procent 
humanisten en vijfentachtig procent 
kerken) alsnog toe te passen. Deze 
motie wordt niet door de VVD ge
steund, maar is op het moment dat 
ik dit artikel schrijf nog niet in 
stemming gebracht.

Terwijl de euthanasie-kwestie de (po
litieke) gemoederen 'in het groot' 
bezig houdt, onder meer omdat de 
VVD door het CDA wordt vernederd, 
laat de liberale fractie het ook nog 
eens (maar dat gebeurt achter de 
schermen en 'in het klein'; in het 
klein?) afweten bij de verdeelsleu
tel voor GV'ers bij de krijgsmacht. 
Zijn coalitie-overwegingen dan voor 
liberalen bijna steeds opnieuw belang- 
rijker dan onder meer vragen van 
gelijkberechtiging? En steunt de 
JOVD zo'n gedragslijn?

(1) Flokstra, T., Wieling, S., Veertig
jaar humanistisch Verbond: 1946 -
1986, Utrecht, 1986.

(2) Ego-Special, maart 1986.

(3) Beginselverklaring Humanistisch 
Verbond, Utrecht, mei 1973.

(4) Van Thijn, Van God Los, Humanis
tisch Verbond, Utrecht, 1986.

(5) Beroepscode humanistische raads
lieden, Utrecht, november 1977, blad
zijde 1.

(6) Boll, H., Als der Krieg ausbrach, 
Erzahlugen, Munchen, 1965/1981, 
bladzijde 9.

(8) Goffman, Asylums: essays on the 
social situation of mental patients 
and orther inmates, Middlesex, 1961.

(9) Gerards, W.H., De behoefte aan 
humanistische geestelijke verzorging, 
Ego-Special, maart 1986, bladzijde 
17.

(10) Sinke, J.F., Humanistische gees
telijke verzorging: bekneld tussen
staat en kerk? De krijgsmacht als 
voorbeeld, Utrecht, september 1985, 
bladzijden 15 tot en met 24.

(11) Doorn, P., Bom mei je, Y., Maar 
.. men moet toch iets wezen. Nieu
we gegevens over ontkerkelijking in 
Nederland, Utrecht, 1983.

(12) Heij, W.H., Geen blad voor de 
mond, Ego, april 1981 tot april 1982.

(13) AVNM/VVDM, De geestelijke 
verzorging van de dienstplichtige in 
de krijgsmacht, Utrecht, 1983.

(7) Ministerie van Defensie, De posi
tie van de militair, Den Haag, juli 
1984.



W. Hoving 42jg/cj--------

Streven naar maximalisatie
In de politiek is het niet ongebruike
lijk om een en hetzelfde woord van 
verschillende interpretaties te voor
zien. Het begrip dat hieronder het 
meest lijdt, is ongetwijfeld het vrij
heidsbegrip. De door Marx en Engels 
geinspireerde communisten kennen 
hieraan een geheel andere waarde 
toe dan door de bijbel geinspireerde 
confessionelen. Ook liberalen kennen 
een bepaalde waarde aan het begrip 
vrijheid toe, die verschilt van de 
voorgaande groeperingen. Nu is het 
natuurlijk het goed recht van iedere 
organisatie om aan een bepaald be
grip eigen inhoud te geven. Echter 
daar waar een begrip zo zeer de 
basis vormt van een bepaalde denk
wijze over de inrichting van de sa
menleving, zou eensluidendheid de 
helderheid in de politieke discussie 
kunnen vergroten. Toch vertoont het 
door de verschillende groeperingen 
gehanteerde begrip wel een aantal 
overeenkomsten.
In vrijwel alle situaties waarin het 
vrijheidsbegrip wordt gehanteerd 
gaat het om een toestand waarin 
de mogelijkheden van de mens zo 
uitgebreid mogelijk dienen te zijn. 
Echter, deze mogelijkheden worden 
beperkt door elementen die schijn
baar aan die vrijheid verbonden zijn, 
danwel doordat binnen de politieke 
voorkeur aan andere principes een 
beinvloedende rol wordt toegekend. 
In al deze situaties brengt het poli
tiek spraakgebruik beperkingen aan 
op het begrip vrijheid in de vorm 
van 'mitsen en maren' en noemt dit 
vervolgens vrijheid. Deze situatie 
maakt het voor alle groeperingen 
mogelijk om naar vrijheid te streven 
maar te verschillen in doel.

Absolute vrijheid.

Duidelijkheid kan ontstaan door uit 
te gaan van een absolute stellingna-

me en vervolgens aan te geven in 
welke mate dit nastrevenswaardig 
is. Voor het vrijheidsbegrip houdt 
dit in dat je probeert een 'absolute 
vrijheid' vast te stellen en vervol
gens aangeeft welke beperkingen 
hierop worden aangebracht om te 
passen binnen de politieke doelstel
ling van de groepering.

Onder 'absolute vrijheid' wordt door 
mij verstaan: een voor iedereen gel
dende afwezigheid van enige beper
king bij het maken en uitvoeren van 
keuzen. Dit betekent dat iedereen 
in staat moet zijn om alles te kun
nen denken, te kunnen willen en al 
datgene wat hij wil zonder enige 
beperking moeten kunnen uitvoeren. 
Een persoon verkerende in boven
staande omstandigheden is in staat 
zonder enige beperking zijn keuzen 
te maken. Wordt een van bovenstaan
de factoren aangetast, dan wordt 
daarmee de mogelijkheid om keuzen 
te maken en te realiseren aangetast 
en daarmee de absolute vrijheid zelf.

De beperkingen.

Deze 'absolute vrijheid' is niet in 
de practijk te verwezenlijken, im
mers ook al zou er een situatie 
ontstaan waarin iemand alles kan 
denken en alles kan willen, dan nog 
zal hij nimmer in de omstandigheid 
verkeren dat hij al zijn keuzen kan 
realiseren. De zeer practische wens 
om zonder voedselopname door het 
leven te gaan wordt op korte ter
mijn gehinderd door opkomende hon
gergevoelens, op langere termijn 
door het algeheel staken van het 
denken en willen. De mens is afhan
kelijk van omstandigheden die buiten 
zijn macht liggen en zal dat ook 
in de toekomst blijven. Hier ligt een 
eerste beperking bij de realisering 
van de 'absolute vrijheid'. Daar
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komt nog bij dat deze factor altijd 
aanwezig is en dus een constante 
beperkende rol zal uitoefenen op de 
vrijheid.
Ook zal duidelijk zijn dat de wens 
om alles te kunnen denken en willen 
in zijn realiseerbaarheid beperkt 
wordt door het denkend vermogen 
waarover het individu beschikt. De 
mens is vaak niet in staat om alles 
te kunnen denken, als voorbeeld hier
van kan de ontwikkeling van de com
puter dienen, die een ontwikkeling 
doormaakt die wij, maar zeker onze 
voorouders, niet konden bedenken. 
De gedachtensprong die daarvoor ge
maakt moest en moet worden is 
voor vrijwel niemand vatbaar. Ons 
denkend vermogen kan de absolute 
vrijheid niet bewerkstelligen. Deze 
tweede beperkende factor zal even
eens een constante beperkende rol 
op de 'absolute vrijheid' uitoefenen.
De derde beperkende factor heeft 
ook te maken met ons denkendvermo- 
gen en tast het 'kunnen willen' aan. 
Het alles 'kunnen willen' wordt aan
getast doordat keuzen vaak geen keu
zen zijn, maar beslissingen die wor
den genomen op grond van in het 
onderbewustzijn levende normen en 
voorkeuren. Dit heeft alles te maken 
met 'het openstaan voor' alternatie
ven. 'Openstaan voor' wil niet zeg
gen 'klakkeloos overnemen', maar 
'nadenken over'. Het 'niet openstaan 
voor' beperkt het 'kunnen willen', 
mensen die niet 'open minded' zijn 
beslissen onbewust en maken geen 
keuze. Ze zien niet af van een be
paald alternatief, maar ze zien het 
alternatief niet. Ze kunnen dus geen 
keuze maken. Ze beperken onbewust 
het haalbare deel van de 'absolute 
vrijheid'.
Naast genoemde beperkingen ligt er 
nog de beperking van het intellectu
eel vermogen. Niet alleen verschilt 
dit nogal per individu, dit beinvloedt 
ook direct de mate van vrijheid die 
een mens heeft. De keuzevrijheid 
van de mens is direct gerelateerd 
aan zijn intellectueel vermogen, im
mers iemand die een beperkte kennis 
van zaken heeft en/of alternatieven 
niet helder tegen elkaar af kan we

gen is minder in staat om bewuste 
keuzen te maken dan de persoon die 
over alle informatie beschikt en zijn 
keuzen kan overzien. Het denkvermo
gen van de mens bepaalt mede zijn 
vrijheid.
Als laatste beperking op de realiseer
baarheid van de absolute vrijheid 
wil ik de materiele omstandigheden 
noemen, waarin het individu ver
keerd. De miljonair is eerder in 
staat om zijn keuze om een half 
jaar naar de Bahama's te gaan uit 
te voeren dan Jan Modaal, die door 
dit handelen zijn baan kwijt raakt 
en een lening moet afsluiten om de 
trip te financieren. Geld maakt niet 
gelukkig, maar wel vrijer.

Streven naar een vrije samenleving.

De beperkingen die genoemd zijn 
mogen geen aanleiding zijn om het 
streven naar de realisatie van het 
vrijheidsbegrip terzijde te leggen. 
Iedere politieke overtuiging die als 
doelstelling heeft 'het creeren van
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een samenleving waarin iedereen 
zich optimaal wel bevindt', zal stre
ven naar maximalisatie van de abso
lute vrijheid. Aangezien individuen 
in sterke mate verschillen zal een 
ieder zich slechts dan optimaal wel 
bevinden als er zeer ruime verschil
lende mogelijkheden tot ontplooiing 
zijn. Dit betekent dat allerlei ver
schillende wensen naast elkaar moe
ten kunnen bestaan en dat beperken
de maatregelen worden vermeden. 
Een samenleving die serieus tracht 
een situatie te creeren 'waarin een 
ieder zich optimaal wel bevindt' 
mag geen beperkende maatregelen 
uitvaardigen met als ander doel dan 
de vrijheid van de individuele mens 
of de vrijheid van de samenleving 
als geheel te stimuleren. Wet- en 
regelgeving, ook als deze in hun wer
king beperkend zijn, worden slechts 
door bovenstaande doelstelling gelegi
timeerd. Mensen levend in boven
staande samenleving worden optimaal 
gestimuleerd om zichzelf te ontwik
kelen in een door hun zelf gekozen 
richting. Iedere beperking werkt ne
gatief op de individuele ontplooiing 
en daarmee op het rendement voor 
de samenleving als geheel. Een sa
menleving ontwikkelt zich immers 
door de verspreiding en realisatie 
van ideeen en deze ontstaan het bes
te in een stimulerende omgeving. 
De verdere ontwikkeling van een sa
menleving op zich is al een stap 
richting realisering van de absolute 
vrijheid.

De consequenties.

Het streven naar realisatie van de 
absolute vrijheid is zeer lovenswaar
dig, maar zinloos gezien de onhaal
baarheid. Nuttiger is het om deze 
doelstelling te vervangen door het 
streven naar een samenleving waarin 
de absolute vrijheid zo groot moge
lijk is. Als men naar maximalisatie 
van de absolute vrijheid streeft, zal 
men de beperkende factoren moeten 
minimaliseren. Als men bovendien 
van mening is dat deze maximale 
vrijheid een ieder maximaal toekomt

zal men algemene maatregelen moe
ten treffen om realisatie mogelijk 
te maken. Iedereen moet dan ook 
deze vrijheid hebben. Dit wil niet 
zeggen dat een ieder van al deze 
faciliteiten gebruik moet maken. Het 
af zien van vrijheid vergrotende mid
delen is een vrije keuze en een uit
oefening van de vrijheid. Als het 
een doelstelling is dat iedereen over 
maximale vrijheid beschikt, zal dit 
door overheidsmaatregelen gegaran
deerd moeten worden. Een individu 
kan pas over zijn vrijheid beschikken 
als het zich op een niveau bevindt 
waarop bewuste en ongedwongen keu
zen mogelijk zijn. De overheid zal 
er zorg voor moeten dragen dat in 
principe iedereen dit niveau bereikt. 
Uit het streven naar 'een samenle
ving waarin een ieder zich wel be
vindt' komt dus de eis voort te stre
ven naar een samenleving die streeft 
naar een zo groot mogelijke absolu
te vrijheid.

De consequentie hiervan is dat de 
overheid niet alleen wet- en regelge
ving maakt ter realisatie van een 
zo groot mogelijke vrijheid, maar 
ook verantwoordelijk is voor het 
creeren van een samenleving waarin 
iedereen van die vrijheid gebruik kan 
maken.
Ten eerste zal de overheid een basis
inkomen moeten garanderen. Daar
door zal een individu zijn keuzen 
niet meer hoeven te laten bepalen 
door de noodzaak om te overleven. 
Een ieder die moet af zien van be
paalde voorkeuren, omdat anders zijn 
bestaan wordt bedreigd, heeft niet 
de beschikking over een vrije keus 
op dit punt. Zijn situatie heeft voor 
hem gekozen. Iemand die zijn ener
gie moet besteden aan het overleven 
komt niet of minder toe aan de ont
plooiing van zichzelf. Zijn mogelijk
heden zijn beperkt door de vraag 
'to be or not to be'. Door het garan
deren van een basisinkomen verkleint 
de overheid de materiele beperking 
die de realisatie van de absolute vrij
heid in de weg staat.
De tweede beperking die de overheid 
kan verkleinen is die beperking die
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ontstaat door gebrek aan kennis. Een 
individu met een grondige basisoplei
ding zal beter in staat zijn om zijn 
keuzen te overzien en dus om een 
vrijere keuze te maken. Van een in
dividu die een beperkte kennis van 
zaken heeft kan niet gezegd worden 
dat hij over een vrije keuze beschikt 
Enerzijds is de kennis waarover de 
mens beschikt afhankelijk van zijn 
natuurlijke intelligentie, anderzijds 
van datgene wat hij leert. Deze 
twee factoren beinvloeden elkaar, 
maar duidelijk zal zijn dat de twee
de factor het meest voor beïnvloe
ding door de mens in aanmerking 
komt. Middels een goed onderwijssys
teem is het mogelijk in principe een 
ieder toe te rusten met zoveel ken
nis dat hij in staat is gevolgen van 
keuzen te overzien. Met het minder 
worden van de kennis stijgt het gok- 
element bij het maken van keuzen 
en daalt ook de keuzevrijheid. De 
overheid dient daarom zorg te dra
gen voor de aanwezigheid van een 
voldoende toegerust onderwijssysteem 
om een ieder in staat te stellen op 
een verantwoorde (dat wil zeggen: 
een vrije) wijze een keuze te maken. 
Als derde consequentie van het stre
ven naar 'een samenleving waarin 
maximale vrijheid voor een ieder 
heerst' zal de beperkende factor 
met betrekking tot het 'kunnen wil
len' moeten worden verkleind. Dit 
kan gebeuren door binnen het onder
wijs mensen kritisch te leren denken 
waardoor men zich bewust wordt 
van de aanwezigheid van keuze-moge- 
lijkheden. Zonder deze bewustheid 
is er geen sprake van een keuze, 
laat staan van een vrije. Daarnaast 
zal er een uitgebreide voorlichting 
moeten zijn over de verschillende 
mogelijkheden die beschikbaar zijn. 
Een ieder moet de kans hebben om 
informatie op te doen en daarna te 
beslissen over de bruikbaarheid van 
de informatie. Zowel het op de hoog
te zijn van de verschillende mogelijk
heden, als van de mogelijkheid om 
een keuze te maken, is noodzakelijk 
voor het verkleinen van een van de 
beperkende factoren van de 'absolute 
vrijheid'.

Zijn de vorige consequenties gericht 
op maatregelen door de overheid te 
nemen, waardoor de keuze-vrijheid 
van het individu wordt vergroot, de 
vierde consequentie heeft te maken 
met het beperken van de noodzakelij
ke beperkingen. Om miljoenen indivi
duen naast elkaar te kunnen laten 
functioneren zijn wet- en regelge
ving nodig. Als men daarnaast tracht 
een ieder te laten profiteren van 
een maximale vrijheid, dan zal regel
geving moeten worden beperkt tot 
die regelgeving die ondanks zijn di
recte beperkende werking als doel 
heeft het creeren van een samenle
ving waarin een zo groot mogelijke 
vrijheid bestaat voor iedereen. Wet
geving vindt zijn legitimatie in het 
creeren van maximale vrijheid voor 
iedereen.

Ten slotte.

Ik ben mij er van bewust dat het 
voorgaande niet uitputtend is en dat 
op vele punten aanvullende voorwaar
den gesteld moeten worden. Het 
stuk is dan ook slechts bedoeld als 
gedachtenprikkeling, hopelijk niet 
alleen voor mij, maar ook voor de 
lezer. Essentieel voor mij is dat het 
opnemen van en het zich uitspreken 
voor ideologische uitgangspunten ver
taald dienen te worden in beleid en 
niet alleen dan als het eigenbelang 
er bij gediend is.

Ondanks de genoemde tekortkoming
en is de volgende conclusie mijns 
inziens gerechtvaardigd.
De absolute vrijheid is niet realiseer
baar door de aanwezigheid van beper
kende factoren. Een aantal daarvan 
zijn niet of zeer moeilijk te verklei
nen. Een aantal andere zijn echter 
zeer goed voor beinvloeding vatbaar. 
Elke politieke stroming die streeft 
naar 'een samenleving waarin een 
ieder zich optimaal wel bevindt' zal 
de consequenties van dit ideaal moe
ten aanvaarden. Verkleinen van bein- 
vloedbare factoren zal voor deze 
stromingen hoofdpunt van beleid die
nen te zijn.
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Sociale verdediging
"Sociale verdediging kan waarschijn
lijk alleen effectief zijn als er tus
sen de konfliktpartijen ook duidelijk 
sprake is van gemeenschappelijke 
opvattingen en vooral van gemeen
schappelijke belangen -en dat is in 
de meeste konflikten het geval" (1).

Sociale verdediging (kortweg SV) 
spreekt meestal snel tot de verbeel
ding. In mijn geval riep SV -zonder 
enige voorkennis- nieuwsgierigheid 
en zelfs sympathie op. SV wordt im
mers gepresenteerd als alternatief 
voor de militaire defensie die zich 
bedient van nucleaire vernietigingswa
pens. De lezer(es) zal na het lezen 
van dit artikel opvallen dat mijn 
sympathie is omgeslagen in een af
wijzing van SV. De oorzaak voor die 
afwijzing is te verklaren door de 
vraagstelling die mijn literatuuronder
zoek heeft begeleid. Van elk alterna
tief, de SV vormt daarop geen uit
zondering, verwacht ik dat het als 
beleid voldoet aan normen van effec
tiviteit en uitvoerbaarheid. Als ge
schiedenisstudent wordt je namelijk 
vanaf het begin van je studie met 
de paplepel ingegoten dat begrippen, 
termen en definities vaak meer sug
gereren dan ze in werkelijkheid in- 
houden. Dit artikel is daarom een 
speurtocht geworden naar de om
schrijving en theorievorming die ach
ter SV schuilgaat.

Sociale Verdediging.

Een definitieve omschrijving van SV 
bestaat er niet, omdat de meningen 
van de auteurs te veel uiteenlopen. 
Tromp merkt terecht op dat SV een
voudigweg niet bestaat. Bergfeldt 
klaagt over een slecht ontwikkelde 
theorievorming (en in zijn navolging 
Koen Koch). Vogt is de mening toe
gedaan dat het begrip niet gebruikt 
kan worden, omdat de definities in

de literatuur alleen enkele gemeen
schappelijke elementen bevatten.
Het begrip SV blijkt eigenlijk zeer 
normatief van karakter te zijn (even
tueel falen wordt simpelweg toege
schreven aan de slechte of onvol
doende nageleefde voorwaarden) en 
wordt consequent geplaatst tegeno
ver datgene wat het niet is: militai
re defensie. In de literatuur over 
SV krijgt de militaire defensie de 
omschrijving dat er geen garantie 
wordt geboden voor het behoud van 
vrede en zich bedient van een af- 
schrikkingstheorie die consequent 
wordt omschreven als 'aanvallend' 
en niet -zoals te doen gebruikelijk 
bij 'voorstanders' van militaire defen
sie- als 'ontrading' (2).
Een werkbare definitie geeft Adam 
Roberts: "een nationaal defensiebe
leid dat externe en interne dreiging
en (bij dit laatste moet men bijvoor
beeld denken aan staatsgrepen) be
oogt te weerstaan door een strategie 
van voorbereide geweldloze verzets
acties van de kant van de bevolking 
" (3). Het is bij deze definiëring van 
belang te letten op de beperking die 
'nationaal' oproept (de geïnternationa
liseerde westerse samenleving wordt 
veelal genegeerd), de 'dreigingen' 
(die veelal te beperkt worden beant
woord) en de 'acties'. Op deze ken
merken zal hieronder nader worden 
ingegaan.
De motivering om SV in te voeren 
(of te bestuderen) komt neer op het 
afwijzen van oorlog en geweld door 
deze abstract te beschrijven en de 
ideaal-typische beschildering van een 
basis-democratie die met haar ge
weldloosheid ethisch superieur is aan 
andere samenlevingen. De voorstan
ders van SV gaan daardoor in hun 
studies expliciet uit van een ideaal
type dat directe navolging verdient.

Methoden van Sociale Verdediging.
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In de literatuur (4) zijn enkele be
langrijke strategieën en technieken 
terug te vinden. Het is niet echt 
overtuigend van Huisman, die de lite
ratuurstudie van Koch (5) bekriti
seert, om te wijzen op het bestaan 
van honderdachtennegentig methoden 
die Sharp opsomt. Sharp geeft alleen 
voorbeelden van acties binnen de 
door hem onderscheidde categorieën 
(bijvoorbeeld weglopen van vergade
ringen, aanhouden van stilte, afstand 
doen van onderscheidingen, de rug 
toekeren) (6). De belangrijkste cate
gorieën zijn:
- de strategie van overreding.
- de strategie van niet-gewelddadige 
dwang.
- de technieken als de 'living-wall', 
politieke jiu-jitsu en niet-gewelddadi- 
ge dwang door economische niet-sa- 
menwerking.

De strategie van overreding is er 
op gericht om de soldaat van de be
zettingsmacht van zijn regeerders 
af te zonderen door hem als 'mens' 
te benaderen. De vöorwaarden voor 
deze strategie zijn: (a) het overwin
nen van de taalbarrière, (b) de over
eenkomst in politieke waarden tussen 
bezetter en onderdrukte en (c) de 
gemeenschappelijke belangen die be
zetters en onderdrukten bezitten.
De taalbarrière is eigenlijk niet het 
grootste probleem dat de strategie 
van overreding oproept. Het meest 
inconsequente element van de voor
waarden is de overeenstemming die 
er tussen bezetters en onderdrukten 
tijdens een conflict zou bestaan. Als 
we terug grijpen naar het citaat on
der de titel, valt al snel duidelijk 
te maken tot welke logica de voor
waarden leiden. Het hele citaat is 
immers een stellige waarschijnlijk
heid of waarschijnlijke stelligheid. 
Voor Tromp kenmerken conflicten 
zich door de aanwezigheid van ge
meenschappelijke belangen en opvat
tingen tussen beide partijen. De logi
ca gebiedt, met verwijzing naar de 
voorwaarden, te stellen dat conflic
ten gekenmerkt worden door overeen
stemming en consensus, waardoor 
SV effectief werkt. (Koch geeft ove

rigens meerdere van deze gedachte
vormingen aan in zijn studie, waar
van enkele hieronder nog terug ko
men.)
Het lijkt hier verder gerechtigd om 
te stellen dat een oorlog of bezet
ting zich kenmerkt door haar con
flicterend karakter.

De strategie van niet-gewelddadige 
dwang houdt in dat de kosten van 
een bezetting tot grotere hoogten 
moeten oplopen. Een bezetter zou 
daardoor bij voorbaat van zijn snode 
plannen afzien of zijn actie, vanwe
ge de hoge kosten van de bezetting, 
vroegtijdig afbreken. De beperking 
van deze strategie is dat de bezet
ter uit moet zijn op economische 
exploitatie, waarvoor de medewer
king van de bevolking is vereist. An
dere oorzaken van een oorlog of be
zetting waarvoor de medewerking 
van de bevolking niet is vereist (bij
voorbeeld doorvoer van troepen of 
genocide) kunnen door deze strate
gie niet effectief worden bestreden.

De techniek van de 'living-wall' is 
voor een bezetter snel overwinbaar 
en beantwoordt eveneens niet alle 
bezettingsdaden op adequate wijze.
De politieke jiu-jitsu houdt in dat 
de bezettingsmacht moet worden aan
gezet tot buitensporig harde acties 
en grof geweld, waardoor de wereld
opinie en de bevolking van de bezet
tende macht het regime onder druk 
kunnen zetten. De noodzaak van ge
weld maakt van SV een ethisch min
der verantwoord alternatief. Dit in 
tegenstelling tot het argument dat 
bij SV geweld zal worden uitgeslo
ten. De politieke jiu-jitsu omzeilt 
tevens de afweging van de bezetter 
voordat tot daadwerkelijke bezetting 
werd overgegaan en waarbij geweld 
vantevoren werd ingeschat (waarbij 
de bevolking eveneens van geweldaan- 
wending moet zijn uitgegaan). Verder 
staat of valt de redenatie met de 
omschrijving van 'wereldopinie'. In 
vredestijd wordt door de meeste re
geringen de berichtgeving sterk ge
censureerd. De censuur zal tijdens 
een oorlogssituatie alleen nog verer-
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geren (ook democratische staten 
schijnen niet aan censuur in oorlogs
tijd te kunnen ontsnappen), waardoor 
elke vorm van kritiek of staatsvijan- 
dige informatie niet zal doordringen 
tot de bevolking.
De techniek van niet-gewelddadige 
dwang door economische niet-samen- 
werking komt neer op de totale ont
wrichting van de samenleving om 
economische exploitatie te voorko
men. De voorwaarde voor deze tech
niek is dat de voedingslijnen voor 
de eigen bevolking open moeten blij
ven. Hoe de bezettingskosten dan 
toch kunnen oplopen blijft een open 
vraag, want de ontwrichting van de 
samenleving zal door toepassing van 
de voornoemde voorwaarde niet al 
te excessief van aard kunnen zijn. 
Bovendien kent, een gefragmenteerde 
industriële samenleving veel te vage 
grenzen, waardoor niet-samenwer- 
king niet goed kan worden omschre
ven. De bezettingskosten zullen wel 
nooit hoog kunnen oplopen. Het te
genovergestelde is overigens eerder 
denkbaar: een sociale aanval van de

bezetter, die immers over een eigen 
bestuurlijk- en logistiek apparaat be
zit.

Theorievorming.

Er is hierboven al ingegaan op nor
matieve en inconsistente gedachten 
in de literatuur (waarbij hoofdzake
lijk de kritiek van Koch is gevolgd, 
omdat deze auteur als voorstander 
van SV minder verdacht is en er van 
uitgaat SV te dienen met zijn kri
tiek). De SV gaat over het algemeen 
niet uit van fundamentele probleem
stellingen binnen een historisch, eco
nomisch, sociaal en politiek kader, 
maar bewandelt een ideaal-typische 
methodiek (voorzien van veel voor
waarden die de toepasbaarheid van 
SV beperken) met verwaarlozing van 
maatschappij-analyses (bijvoorbeeld 
concentratie van dwangmiddelen en 
geweld bij overheden, de gefragmen
teerde samenlevingsstructuur van 
westerse landen, de internationaal 
verweven defensie waarin geen 
plaats (meer) is voor kleinschalige 
verdedigingsvormen, of het vreed
zaam beslechten van arbeidsconflic
ten, criminele delicten en dergelijke 
in de westerse democratieën, die 
daardoor nog niet aan SV doen).

De theorie kenmerkt zich door een 
ethische inslag en de politieke eis 
van daadwerkelijke invoering van SV 
(voor het te laat is). "Als men de 
noodzaak van ontwapenen niet ziet 
en de kans op totale vernietiging 
liever aanvaardt dan een bezetting, 
heeft het onderzoek naar sociale ver
dediging natuurlijk geen hoge priori
teit. Maar als men die wel ziet en 
rekening moet houden met een be
zetting, dan is hoge prioriteit evi
dent. Van regenten kon men geen 
hoge prioriteit verwachten tot onder
zoek naar democratie. Dat moest 
door de bevolking worden afgedwong
en" (7). Dergelijke motiveringen zijn 
in de literatuur niet uniek en wor
den gekenmerkt door een vijandbeeld 
en dichotomie.
De theorievorming is, zoals hierbo-
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ven al beschreven, inconsistent en 
inconsequent. Een kleinschalige sa
menleving als de basis-democratie 
kent geen hoge graad van interdepen
dentie, waardoor economisch verzet 
of niet-samenwerking weinig effect 
zal opleveren. Het is opvallend dat 
voorstanders van SV pleiten voor 
kleinschaligheid, maar verderop in 
hun geschriften SV willen dirigeren 
vanuit een centrale autoriteit (8).
De theorievorming vindt plaats op 
een eiland dat zorgvuldig is geiso- 
leerd van andere wetenschappelijke 
disciplines. Historische voorbeelden 
worden uit hun context gerukt (zon
der hier in te gaan op voorbeelden, 
die namelijk te breedvoerig en te 
exemplarisch zouden zijn) die histori
ci met veel moeite proberen te schil
deren om de 'feiten' te relativeren. 
De voorstanders van SV doen daaren
tegen precies het tegenovergestelde 
door de geweldloze acties als feiten 
te verabsoluteren. Hun methodiek 
is bij voorbaat exemplarisch en soms 
hoogst suggestief: wie wist bijvoor
beeld dat .., waarop dan het histo
rische voorbeeld volgt (9).
Het zijn juist die historische bewijs
voeringen die geschiedenisstudenten 
tijdens hun studie tot ergens toe 
worden voorgehouden om later als 
wetenschapper niet in diezelfde de
terministische val te trappen. Bij 
de polemologie gaat het kennelijk 
anders, waardoor deze discipline de 
twijfelachtige eer krijgt te kunnen 
pronken met wat historici 'histori
sche prostitutie' plegen te noemen.

Slotbeschouwing.

Het meest opvallende aspect van 
de SV blijft de gebrekkige theorie
vorming. De kritiek die hierop wordt 
geleverd door Koch en Siccama 
wordt in studies van Schmid en Huis
man respectievelijk niet genoemd 
en/of omzeild. Vooral Koch wordt 
verweten tegen SV te zijn. Wat hij 
pertinent niet is. Zijn kritiek komt 
er op neer dat SV direct inzetbaar 
moet zijn, voldoende effectiviteit 
moet bezitten en dat het onderzoeks

programma naar SV doordacht en 
interdisciplinair moet worden uitge
voerd. Hij wil meer onderzoek, maar 
niet in het jargon van de voorstan
ders die gebreken, fouten en kritie
ken op SV bezweren met de magi
sche formule 'dat er in deze meer 
onderzoek nodig is'. Het is voor mij 
verbazingwekkend dat Schmid en 
Huisman vervallen in de gedachten
constructies en theorievorming die 
Koch bekritiseert, omdat daardoor 
de SV juist schade wordt aangedaan. 
Kennelijk is de SV niet gediend met 
kritiek.

Siccama heeft SV afgedaan, als de 
kwadratuur van de cirkel, allang 
vaarwel gezegd. Voor hem zou weer
loosheid de voorkeur genieten boven 
SV. De literatuur kent ook andere 
-niet minder belangrijke- kritische 
noten: Hoe pakt SV, dat in tegenstel
ling tot militaire defensie geen 'col
laborateurs' kan gebruiken deze 
mensen aan? (De reddende formule 
van Huisman luidt dat mensen in 
een participerende democratie weten 
waarover het allemaal gaat en, aldus 
deze ideaal-typische redenering, daar 
ook handelend naar optreden (10).) 
De SV vraagt bij de bevolking om 
een grote mate van eensgezindheid 
en consensus. Dat staat overigens 
op gespannen voet met democratisch 
pluralisme en herbergt het gevaar 
van totalitaire vijandbeelden om de 
mensen voor en tijdens acties te mo
tiveren. Is SV wel een echt alterna
tief? SV behelst namelijk net als 
militaire verdediging conflictvoering 
in plaats van conflictregeling. SV 
kent eveneens een afschrikwekkende 
werking zonder een 'aanvallend' ka
rakter, dat blijft voorbehouden aan 
de afschrikking van de militaire de
fensie. Door deze verrassende over
eenkomsten vertonen SV en militaire 
defensie nauwe verwantschappen in 
hun theorievorming (11).

Toch lijken deze kritische kantteke
ningen niet doorslaggevend. Al kan 
er moeilijk over het gevaar voor de 
democratische pluriformiteit bij in
voering van gedeeltelijke of gehele



SV worden heengestapt.
In de inleiding stelde ik de suggesti- 
viteit van begripsvorming en effecti
viteit van beleidsalternatieven cen
traal. Toch bezitten ook deze onder
zoeksdoelen een normatief karakter. 
Het is aan de lezer(es) om uit te 
maken of een meer wetenschappelij
ke, afstandelijke kritiek over theorie
vorming over de SV de voorkeur ge
niet boven een politieke en ideaal
typische benadering. Mijn afwijzing 
gebeurt op basis van de gebrekkige 
theorievorming die, ingedekt door 
allerlei voorwaarden, weinig meer 
te maken heeft met toepasbaarheid 
en effectiviteit.

Voor lezers die iets zien in een com
binatie van SV en militaire defensie 
geef ik de volgende overweging mee: 
afschrikking is ontrading. Om ontra
ding zo zuiver mogelijk te houden 
is er voor een getotaliseerde vecht
machine geen plaats. De invoering 
van SV naast militaire defensie zal 
de balans van afschrikking ten nade
le van ontrading doen doorslaan in 
het voordeel van oorlogvoering en 
-overwinning. Ontrading is een mili
taire strategie die thuishoort in een 
pluralistische democratie, die net 
als haar strategie bol zal staan van 
onvolkomenheden, omdat zij dat ver
schuldigd is aan de pluriformiteit. 
Voor een wolf in schaapskleren is 
daarin geen plaats.
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Dit nummer van LEF heeft het ac
cent liggen op belastingen. Op het 
komende JOVD-congres (op 15 en 
16 november) staat de concept-reso- 
lutie "Durven kiezen voor een libe
raal belastingstelsel" centraal. Een 
pittig congresonderwerp!
Om de gedachten achter de concept- 
resolutie te verduidelijken en bepaal
de belangrijke onderdelen van bege
leidende informatie te voorzien, heb
ben de leden Hieltjes en Felius twee 
onmisbare artikelen geschreven. Bei
den gaan ze onder meer in op libera
le rechts- of belastingbeginselen, 
maar werken die op een eigen wijze 
uit. Boeiend om te lezen.
Niet direct betrekking hebbend op 
de concept-resolutie (maar wel
ondersteunend ten aanzien van de 
noodzaak tot vereenvoudiging) gaat 
De Grave in op de ontwikkeling van 
het belastingstelsel en het rijp wor
den van de tijd voor vereenvoudiging. 
Als gevolg van het zeer ingewikkel
de belastingstelsel zijn door particu
lier initiatief belastingwinkels ont
staan om minder-draagkrachtigen te 
helpen bij het vervullen van hun be
lastingplichten. Hoebert gaat nader 
op de diensten van belastingwinkels 
in.

Op persoonlijke titel schrijft Van 
Ommen over het begrip consensus 
in het Europese veiligheidsbeleid. 
Het artikel geeft de nodige achter
grondinformatie en heeft als slot 
een prikkelende stelling.

Derksen reageert op het artikel van 
Van Zanen in LEF nummer 12 over 
de toekomst van het Nederlandse 
liberalisme. Gelet op de situatie in 
de VVD zeer lezenswaardig.

Tot slot treft U een boekbespreking 
van Van Zaner. aan over problemen 
in het Nederlands openbaar bestuur. 
Actueel en zeer lezenswaardig!
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Samenvattingen
In de rubriek congresonderwerpen 
gaat De Grave nader in op de ge
compliceerdheid van ons belastingstel
sel. Door de ontwikkeling van een 
bepaald politiek klimaat, werd het 
belastingstelsel een instrument om 
politieke doeleinden te helpen verwe
zenlijken. De Grave geeft de veran
deringen aan waardoor de tijd rijp 
werd voor vereenvoudiging van het 
belastingstelsel. Dit resulteerde in 
de vereenvoudigingscom missie Oort. 
Niet blind voor problemen wordt 
warm gepleit voor het overnemen 
van voorstellen van de commissie 
Oort.

Verdiept door persoonlijke ervaring 
omschrijft Hoebert belastingwinkels. 
Het zijn door fiscale studenten ge
runde organisaties, die zich bezig 
houden met fiscale rechtshulpverle- 
ning aan minder-draagkrachtigen. Zij 
houden zich zowel met eerste- en 
tweedelijns rechtshulp bezig, alsook 
voorlichting. De belastingwinkels zijn 
niet landelijk gespreid, hetgeen een 
probleem vormt.

In de rubriek JOVD'ers en JOVD- 
commissies gaat Hieltjes nader in 
op de op het komende JOVD-congres 
te behandelen belastingresolutie. Het 
belastingstelsel, dat daarin wordt 
uitgewerkt, is opgesteld met in acht
neming van vijf liberale rechts- of 
belastingbeginselen. Deze beginselen 
vormen in feite de basis van het 
uitgewerkte stelsel en tevens van 
de gehele resolutie. Welke zijn deze 
beginselen, wat betekenen ze en wat 
voor gevolgen heeft de toepassing 
ervan? Dat zijn de vragen die Hiel
tjes beknopt probeert te beantwoor
den.

Felius bespreekt de drie rechtsbegin
selen van belastingen: het draag
krachtbeginsel, het herverdelingsbe- 
ginsel en het profijtbeginsel. Deze

beginselen kunnen een theoretische 
rechtvaardiging zijn van de verdeling 
van de belastingdruk over individuen. 
Ingegaan wordt op de populariteit 
van het draagkrachtbeginsel onder 
politici. Tevens zullen de beginselen 
in de context van de JOVD ontwerp
resolutie worden bezien.

Van Ommen analyseert het begrip 
consensus en het belang ervan voor 
het Nederlands (en Europees) veilig
heidsbeleid. Hij beschrijft diverse 
redenen voor nauwere Westeuropese 
samenwerking. Dit in het licht van 
internationale politieke en militaire 
verhoudingen en ontwikkelingen. Tot 
slot stelt hij: "Einddoel van het pro
ces van Europese samenwerking in 
integratie zou een Europese zuil in
de NAVO moeten zijn........ De zuil
moet worden opgetrokken op een 
brede basis van maatschappelijke con
sensus".

In de rubriek levensbeschouwelijke- 
en politieke stromingen reageert 
Derksen op het artikel van mr. Van 
Zanen (in een vorig nummer van 
LEF) over de toekomst van het libe
ralisme. Derksen geeft aan waarom 
hij het niet eens is met de door Van 
Zanen onderscheidde drie stromingen 
en de beperking tot de VVD. In 
plaats van de door Van Zanen gecon
stateerde eensgezindheid ziet Derk
sen een kiem voor een mogelijke 
breuk in de VVD.

Van Zanen bespreekt in de rubriek 
boekbesprekingen het boek 'Vanaf 
de top gezien, visies van de politie
ke elite' van A. Hoogerwerf. Het 
lezenswaardige boek heeft als onder
werp de problemen in het Nederland
se openbaar bestuur, bezien door een 
aantal topfunctionarissen. Van Zanen 
concludeert dat het beschrijven van 
het alom bekende ziektebeeld beter 
is gelukt dan geven van geneeswijze.
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Oort moet!
Aan het verzoek van de redactie 
van "LEF" een artikel te schrijven 
over het rapport van de vereenvoudi- 
gingscom missie Oort (genoemd naar 
de voorzitter, VVD'er en lid van de 
Raad van Bestuur van de ABN, dr. 
C.J. Oort) voldoe ik graag. Immers, 
het waren collega Vermeend van de 
PvdA en mijzelve, die middels een 
Kameruitspraak aan de wieg hebben 
gestaan van de instelling van de 
commissie Oort. Een dergelijk vader
schap schept zo zijn verplichtingen.

Achtergronden van de commissie 
Oort.

Het belastingsysteem in Nederland 
is bijzonder ingewikkeld. Uit recent 
onderzoek bleek, dat slechts een 
klein gedeelte van de belastingplich
tigen in staat is het belastingformu
lier zonder hulp van derden in te 
vullen. Voor een adequaat functione
rend belastingstelsel is dat een slech
te zaak. Als burgers geen inzicht 
hebben in de fiscale regelgeving tast 
dat de aanvaardbaarheid van door 
de overheid opgelegde verplichtingen 
aan. De grote vlucht van de belas
tingfraude in Nederland heeft onge
twijfeld mede te maken met de ge
compliceerdheid van ons belastingstel
sel. Toch hebben eerdere pogingen 
tot vereenvoudiging nooit veel suc
ces gehad. Integendeel. De afgelopen 
twintig jaar is de complexiteit van 
ons fiscale stelsel voortdurend ver
groot. Mijns inziens zijn daarvoor 
twee hoofdredenen aan te voeren.
In de eerste plaats de vergroting 
van de greep van de overheid op 
het maatschappelijk gebeuren. Met 
name in de jaren zeventig werden 
talloze nieuwe politieke doeleinden 
geformuleerd, teneinde de samenle
ving in de gewenste richting te stu
ren. Het belastinginstrument bleek 
daarbij bij uitstek inzetbaar. Gewens

te ontwikkelingen werden fiscaal be
loond, ongewenste verschijnselen 
daarentegen fiscaal bestraft. Een 
goed voorbeeld van het belastingwa- 
pen als sturingsinstrument zijn de 
regelingen van de Wet Investeringsre- 
kening (WIR) en de Selectieve Inves- 
teringsrekening (SIR). Beide maatre
gelen, tot stand gekomen onder het 
kabinet Den Uyl, beoogden de inves
teringen in Nederland daar te laten 
plaats vinden waar dat toen maat
schappelijk gewenst werd geacht. 
Investeerde een ondernemer bijvoor
beeld in Groningen, dan kreeg deze 
een belastingvoordeel, maar op inves
teringen in de Randstad stond een 
fiscale straf krachtens de SIR. Ook 
voor het gewenste inkomensbeleid 
werd het fiscale wapen bij voortdu
ring ingezet.
De tweede oorzaak ligt eigenlijk in 
het verlengde van de eerste. De uit
breiding van de verzorgingsstaat 
maakte het in toenemende mate 
noodzakelijk dat geldmiddelen uit 
de marktsector werden overgeheveld 
naar de collectieve sector. Daardoor 
nam de belastingdruk steeds meer 
toe. Het gewenste nivelleringsbeleid 
maakte daarbij de progressie in de 
belastingen steeds steiler. Door deze 
steeds stijgende gemiddelde en mar
ginale belastingdruk was het noodza
kelijk de draagkracht van de burger 
steeds fijnmaziger te meten. Daar
toe werden steeds meer verfijnde, 
maar gecompliceerde regelingen inge
voerd.
Zo werd ons belastingstelsel geheel 
in de lijn van het politiek klimaat 
van uitbreiding van de verzorgings
staat steeds gecompliceerder. De 
slachtoffers van deze ontwikkelingen 
-de gewone belastingbetalers- waren 
niet georganiseerd en werden poli
tiek niet gehoord. Pressiegroepen 
die elk zo hun eigen belang hadden 
bij nieuwe aftrekregelingen of fisca
le stimuleringsprogramma's des te
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meer. Ook de VVD -dat moet wor
den gezegd- zette zich stevig in 
voor fiscale stimulering daar waar 
dat door de VVD gewenste doelstel
lingen betrof. Zo heb ik zelf in 1983 
nog hard meegewerkt aan de tot
standkoming van de aftrekregeling 
groot onderhoud en schilderwerk.

Pas bij de beruchte Tweeverdieners- 
wet keerde de wal het schip. Een 
verklaring waarom nu juist de Twee
verdiener swet de stoot heeft gege
ven tot een verandering in het maat
schappelijke en politieke denken over 
het belastingstelsel, is niet eens zo 
eenvoudig te geven. Ongetwijfeld 
heeft de Tweeverdienerswet belangrij
ke verbeteringen aangebracht, bij
voorbeeld wat betreft de gelijke be
handeling van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden en de versterking 
van de fiscale positie van de vrouw. 
De Tweeverdienerswet is gecompli
ceerd, maar zeker niet ingewikkelder 
dan vele andere fiscale regelingen 
die daarvoor vrij rimpelloos zijn inge
voerd.
Waarschijnlijk ligt de verklaring in 
het feit dat zo veel belastingplichti
gen met de gevolgen van de Twee
verdienerswet werden geconfron
teerd. Tesamen met de politiek pi
kante strijd die aan de totstandko
ming van de Tweeverdienerswet ten 
grondslag heeft gelegen, veroorzaak
te dit dat een fiscaal onderwerp een 
media-item van de eerste orde werd. 
De hevige discussies die daarop volg
den drukte de politici met de neus 
op de feiten. Zo kon het niet lang
er!

Tevens veranderde het maatschappe
lijke klimaat. De gedachte van de 
uitbouw van de verzorgingsstaat, de 
steeds meer regelende overheid 
stond sedert het aantreden van het 
eerste kabinet Lubbers in 1982 onder 
zware druk. Deregulering, minder 
overheid en meer markt was de nieu
we lijn. Zo functioneerde de Twee
verdienerswet als katalysator in een 
zich wijzigend politiek en maatschap
pelijk klimaat in de richting van een 
vrijwel algemene consensus dat het

belastingstelsel grondig vereenvou
digd diende te worden. Simpel ging 
dat niet. Het PvdA/VVD-initiatief 
tot de instelling van een vereenvou- 
digingscom missie stuitte aanvankelijk 
op verzet van het CDA en het mi
nisterie van Financiën. Ook fiscaal 
Nederland reageerde terughoudend. 
Begrijpelijkerwijze voelden de deskun
digen er weinig voor opnieuw veel 
werk te steken in een rapport dat 
vervolgens door de politiek in de 
verdwijnla zou worden gestopt.

Het eerste teken dat de politiek de 
belastingvereenvoudiging ernstig wil
de nemen, was het verwerpen door 
de PvdA, het CDA en de VVD van 
het regeringsvoorstel onder bepaalde 
voorwaarden de kosten van het ko
pen van een woning bij verhuizing 
fiscaal aftrekbaar te maken, tenein
de de arbeidsmobiliteit te bevorde
ren. Ondanks het feit dat het voor
stel afkomstig was van de Stichting
van de Arbeid -dus van werkgevers 
en werknemers- en ondanks een ste
vige lobby van deze invloedrijke pres
siegroepen, sneuvelde het wetsvoor
stel al tijdens de schriftelijke voorbe
reiding. PvdA, CDA en VVD maak
ten duidelijk dat vereenvoudiging no
dig was, niet een nieuwe gecompli
ceerde en fraude-gevoelige aftrekre
geling.
Ook de zeer intensieve bemoeienis 
die de Kamer heeft gehad met de 
samenstelling en de taakopdracht
van de vereenvoudigingscom missie 
vormde en bewijs dat het de Kamer 
ernst was. Het lukte vervolgens een 
zware commissie in te stellen, welke 
met een bewonderenswaardige 
krachtsinspanning er in slaagde bin
nen tien maanden met een rapport
te komen. Daarmee de politiek voor 
de opgave plaatsend de vereenvoudi- 
gingsoperatie middels wetgeving te 
realiseren.

Is Oort haalbaar?

Uit bovenstaande blijkt dat ik van 
oordeel ben dat een vereenvoudigings- 
operatie van de loon- en inkomsten-
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belasting a la Oort valt in een 
vruchtbaar politiek en maatschappe
lijk klimaat. Daarenboven is de com
missie Oort er mijns inziens in ge
slaagd heldere en practische voorstel
len te doen, welke tot een aanmerke
lijke vereenvoudiging van ons belas
tingstelsel zullen leiden. De eerste 
reacties uit de politiek, de fiscale 
wereld en de media zijn bijna zon
der uitzondering positief. Het nieuwe 
regeeraccoord van CDA en VVD be
paalt zonder omwegen: "binnen drie 
maanden na aantreden zal het nieu
we kabinet een plan bekend maken 
voor een belastinghervorming langs 
de hoofdlijnen van het advies van 
de commissie Oort. Deze herziening 
zal op 1-1-1988 worden ingevoerd". 
Niettemin vrees ik dat de slag om 
de belastingvereenvoudiging pas be
gonnen is. Iedereen is voor vereen
voudiging, net zo als iedereen voor 
solidariteit is, totdat de vereenvoudi
ging betekent dat een inkomensoffer 
moet worden gebracht, terwijl de 
buurman ervan profiteert. Dan is 
vereenvoudiging -net als solidariteit- 
al snel: "een goede gedachte, maar 
waarom moet ik daar het slachtoffer 
van zijn".
In een spreekbeurt heb ik eens opge
merkt dat de gemiddelde Nederlan
der het oordeel over het rapport 
Oort zal laten afhangen van de pagi
na met de inkomenseffecten. Bepa
lend is dan of het regeltje toepasse
lijk voor de eigen situatie een posi
tief of een negatief effect weer
geeft. Hoezeer de commissie Oort 
ook heeft geprobeerd de inkomensef
fecten zo beperkt mogelijk te hou
den, grote groepen belastingplichti
gen zullen -soms fors- in koopkracht 
achteruit gaan, terwijl anderen profi
teren. In een dergelijke situatie kan 
bij politici al snel de neiging ont
staan bepaalde, voor het eigen elec
toraat belangrijke, veranderingen aan 
te brengen, waardoor de gewonnen 
eenvoud weer verloren kan gaan. In 
dit verband valt het te betreuren 
dat het regeeraccoord niet voorziet 
in het beschikbaar stellen van finan
ciële middelen als smeerolie voor 
de vereenvoudigingsoperatie.

Ook bestaat het risico dat partij-fo- 
litieke stokpaardjes weer om de 
hoek komen kijken, hetgeen een be
dreiging kan zijn voor de nu aanwezi
ge politieke consensus over de nood
zaak van belastingvereenvoudiging. 
En waar een dergelijke strijd, inclu
sief de onvermijdelijke compromissen 
toe kunnen leiden, heeft de Tweever- 
dienerswet wel aangetoond.
Kortom: Oort moet! Want lukt het 
niet, dan is een vereenvoudiging van 
ons belastingstelsel voor lange tijd 
van de baan en heeft de politiek
zichzelf een geweldig brevet van
onvermogen gegeven. Maar de strijd 
om Oort zal hevig zijn en van rege
ring en parlement zal veel gevergd 
worden. Wat mij als woordvoerder
van de VVD-fractie voor belastingza
ken betreft, zal het niet aan de 
VVD-fractie liggen. Welke vader ziet 
zijn kind niet graag groeien en bloei
en? Hopelijk zal ook vanuit bredere 
liberale kring de noodzakelijke steun 
komen. Naar ik heb begrepen zal
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de JOVD binnenkort over de belas- 
tingpolitiek congresseren. Een test
case van belang!

Bijlage.

"Zicht op eenvoud." Rapport van de 
vereenvoudigingscommissie onder lei
ding van dr. C.J. Oort.

Hoofdlijnen.

Met uitzondering van bejaarden is 
vrijwel iedereen die loon- of inkoms
tenbelasting betaalt tevens premies 
voor de volksverzekeringen verschul
digd. De hoogte van beide soorten 
publieke heffingen hangt af van het 
inkomen, maar de maatstaven waar
naar de verschuldigde bedragen wor
den vastgesteld zijn verschillend. Be
lasting wordt geheven volgens het 
progressieve schijventarief met een 
ingewikkeld stelsel van belastingvrije 
sommen en toeslagen. De premies 
volksverzekeringen stijgen proportio
neel met het inkomen tot aan de 
premie-inkomensgrens.
Deze ingewikkelde samenloop van 
regelingen vormt een bron van irrita
tie en verwarring. Kernpunt van het 
voorstel van de commissie Oort is 
derhalve de belasting en premiehef
fing samen te wegen tot een gecom
bineerde heffing. De belastingvrije 
som wordt vervangen door een basis
aftrek van ƒ 4.250,--. Over dit be
drag behoeft dus geen belasting, 
maar ook geen premie te worden 
be-taald. Daarna volgt een lange 
schijf van ƒ 45.000,— met een vast 
heffingspercentage van 40%. In de 
nieuwe systhematiek zijn de premies 
volksverzekeringen niet langer aftrek
baar. Het belastingdeel is 10%, het 
premiedeel 30%.
Voor mensen in loondienst of met 
een uitkering treedt daarbij een com
plicatie op. Momemteel betalen zij 
slechts premies AOW/AWW. De pre
mies AKW, AAW en AWBZ (de zo
geheten opslagpremies) komen voor

rekening van de werkgever of de 
uitkeringsinstantie. Om het systeem 
toch voor iedereen van toepassing 
te kunnen laten zijn, stelt de com
missie Oort voor de betaling van 
de 'opslagpremies' over te hevelen 
van de werkgever naar de werkne
mer en van de uitkeringsinstantie 
naar de uitkeringsontvanger. Werkne
mers en uitkeringsontvangers komen 
daarmee in dezelfde positie als zelf
standigen.
Om er voor te zorgen dat niemand 
in de koopkracht wordt getroffen 
door de premie-overheveling, moeten 
de bruto-Ionen en uitkeringen worden 
verhoogd met het bedrag van de op
slagpremies (brutering).
De voordelen van een dergelijke sys
tematiek zijn evident: 88% van alle 
belastingplichtigen krijgt te maken 
met een tarief voor belasting en pre
mies, namelijk 40%. Dat verhoogt 
de inzichtelijkheid sterk. Aparte aan
giften, teruggaven, aanslagen en be
roepsprocedures voor de premiehef
fing worden overbodig. De commissie 
Oort becijfert een besparing van 
zo'n vijftienhonderd arbeidsjaren 
voor de belastingdienst. Miljoenen 
bladzijden loonbelastingtabellen wor
den overbodig. Doordat 88% van alle 
belastingplichtigen met een proportio
neel tarief worden geconfronteerd, 
vervalt de facto voor het grootste 
deel de zo verguisde tweeverdieners- 
regeling.
Omdat de commissie haar voorstel
len moest doen op basis van het uit
gangspunt van budgettaire neutrali
teit, blijft het probleem van de hoge 
gemiddelde en marginale druk be
staan voor inkomens boven de 
ƒ 49.250,—. Tevens treden voor som
mige groepen nogal forse inkomens
effecten op, met name voor alleen
staanden door het vervallen van de 
zogeheten alleenstaandetoeslag. De 
positieve en negatieve effecten op 
het besteedbaar inkomen blijven ech
ter beperkt tot een bandbreedte 
van 5%.
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Belastingwinkel, bittere noodzaak
In verschillende steden waar men 
aan de universiteit belastingrecht 
of fiscale economie kan studeren, 
zijn in de loop van de tijd belasting- 
winkels ontstaan. Als eerste was er 
de fiscale EHBO de Smeetskring in 
Tilburg in 1968. In Amsterdam en 
Rotterdam kwamen er belastingwin- 
kels en in Leiden ontstond er een 
fiscale afdeling bij de rechtswinkel. 
Het begon in Rotterdam in 1975 
met een groepje studenten dat in 
een wijkcentrum in Crooswijk gratis 
fiscale adviezen verstrekte. Gaande
weg kreeg deze hulpverlening grote
re bekendheid en het aantal cliënten 
groeide gestaag. In 1982 werd de 
organisatiestructuur geformaliseerd 
en is de Stichting Belastingwinkel 
Rotterdam opgericht. Wat hier volgt 
heeft betrekking op de situatie in 
Rotterdam, waar ik vandaan kom. 
In de andere steden is de situatie, 
voor zover ik weet, vergelijkbaar.

Er wordt nu op vier plaatsen ver
spreid in de stad een maal per week 
spreekuur gehouden. Meer ervaren 
medewerkers treden tijdens zo'n 
spreekuur op als groepsleider en con
troleren het werk dat de andere me
dewerkers doen alvorens het naar 
buiten treedt.
De medewerkers zijn een honderdtal 
studenten in de fiscaal-economische 
studierichting. Nieuwe medewerkers 
volgen een opleiding van twee avond
en, verzorgd door oudere medewer
kers, welke speciaal gericht is op 
de in de practijk van het spreekuur 
voorkomende fiscale problemen. In 
het begin loopt een nieuwe mede
werker in een soort stage-vorm een 
zekere periode met een oudere mede
werker mee alvorens dat hij zelf
standig cliënten gaat helpen. Van 
iedere cliënt wordt een dossier bijge
houden. Daar de belastingwinkel 
geen subsidie krijgt, is hij wat de 
dekking van de kosten betreft aan

gewezen op vrijwillige bijdragen van 
de cliënten en de faciliteiten die 
wijkgebouwen ter beschikking stel
len.

De belastingwinkel verlèent kostelo
ze rechtshulp en bijstand op het ge
bied van belastingrecht en het socia
le verzekeringsrecht aan min- en 
onvermogenden. In de practijk han
teert men de grens van een bruto- 
inkomen per individu van ƒ 40.000,- 
Het inkomen van het merendeel van 
de cliënten ligt ver beneden dit be
drag.

Ik zal een overzicht geven welke 
diensten de belastingwinkel zoal ver
richt. Een beknopte uitwerking en 
toelichting met enkele voorbeelden 
kan mogelijk een beeld geven van 
het werk en de specifieke problemen 
van bepaalde groepen belastingplich
tigen.
a. Het invullen van aangiftebiljetten.
b. Het beantwoorden van vragenbr e- 
ven van de inspectie naar aanleiding 
van gedane aangiften.
c. Bezwaarschriften schrijven.
d. Beroepsschriften schrijven.
e. Het treffen van betalingsregeling
en met de Ontvanger.
f. Het verzoeken van kwijtscheling 
aan de Directeur der Rijksbelasting
en.
g. Het geven van advies en voorlich
ting.

Het invullen van aangiftebiljetten.

Het invullen van aangiftebiljetten 
inkomstenbelasting vormt het groot
ste onderdeel van het werk. De be
lastingwinkel maakt een uittreksel 
van de ingevulde gegevens voor het 
eigen archief en berekent de te ver
wachten, te betalen of te ontvangen 
bedragen van de aanslag voor de 
cliënten. Verschilt het bedrag op de
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uiteindelijke aanslag van het bedrag 
dat de medewerker van de belasting- 
winkel hem heeft voorgerekend, zal 
de cliënt terug komen om te zien 
hoe dit komt en wat er aan gedaan 
kan worden.
De groep cliënten die zijn aangifte
biljet in laat vullen is erg gevari
eerd. Er zijn cliënten die weliswaar 
een aangiftebiljet hebben ontvangen, 
dat dan dus ook ingevuld moet wor
den, voor wie de loonbelasting al 
als eindheffing kan worden be
schouwd. Er volgt dan een nihil aan
slag.
Bejaarden en weduwen welke naast 
de AOW/AWW een klein bedrijfspensi- 
oen ontvangen. Deze groep komt in 
aanmerking voor een verplichte aan
slag, daar ze van meer dan een in- 
houdingsplichtige aan loonbelasting 
onderworpen inkomsten ontvangt ge
durende een periode langer dan een 
maand (artikel 65, l,c IB). Deze 
groep krijgt dan ook een aangiftebil
jet toegestuurd. Een aangiftebiljet 
invullen is in deze gevallen geen 
moeilijke opgave. Belastingplichtigen 
beginnen er zelf niet aan, daar de 
regeling in zijn geheel zo ingewik
keld en ondoorzichtig is.
Voorts komen er veel mensen welke 
grote kosten in verband met ziekte 
of overlijden hebben gemaakt. Deze 
kosten zijn in beginsel als buitenge
wone lasten aftrekbaar. Hier is het 
van belang dat de medewerker goed 
alle mogelijk bij de cliënt aftrekbare 
kosten naar voren haalt. Bij de 
cliënt is vaak onvoldoende bekend 
over de regeling om deze zaken 
zelf direct naar voren te brengen.
Een andere vorm van aftrek wegens 
buitengewone lasten welke veel voor
komt, is die van het onderhoud van 
naaste verwanten. Buitenlandse werk
nemers sturen veelal geld naar naas
te familieleden in het buitenland. 
Tot een bedrag van ƒ 2.600,— is dit 
aftrekbaar. Op deze manier komen 
zij in aanmerking voor teruggave 
van een deel van de ingehouden loon
belasting en premieheffing.
Een deel van de cliënten hebben bij
zondere omstandigheden in hun aan
gifte te verwerken, zoals het begin

of het einde van een huwelijk; een 
eigen huis dat al dan niet deels 
wordt verhuurd of bewoond door de 
ex-huwelijkspartner.

Het beantwoorden van vragenbrieven 
van de inspectie naar aanleiding van 
gedane aangiften.

Naar aanleiding van een aangifte 
stuurt de inspectie soms een vragen- 
briefje toe, waarin de gelegenheid 
wordt gegeven een en ander nader 
toe te lichten of van bewijsmateri
aal te voorzien. In zulke gevallen 
zal meestal eerst weer de cliënt ge
raadpleegd moeten worden om deze 
gegevens te verkrijgen.

Bezwaarschriften schrijven.

Een cliënt komt met een aanslag 
bij de belastingwinkel welke naar 
het oordeel daar niet juist is vastge
steld. Er wordt door de medewerker 
van de belastingwinkel namens belas
tingplichtige een bezwaarschrift aan 
de inspecteur geschreven. Het be
zwaar wordt gemotiveerd, vaak door 
nadere uiteenzetting van de feiten, 
soms door te wijzen op een al dan 
niet wettelijke regel.
Een voorbeeld van zo'n laatste geval 
waarin een eenvoudige brief voor 
een mevrouw veel geld heeft be
spaard: mevrouw is weduwe en ont
vangt naast een klein bedrijfspensi- 
oen, geen AWW-uitkering, maar een 
Duitse Weduwe rente. Een AWW-uit
kering zou in een dergelijk geval 
in tegenstelling tot het weduwepensi- 
oen van het bedrijfsfonds, niet onder
worpen zijn aan de premieheffing 
AOW/AWW. De inspectie had gedu
rende een aantal jaren deze Duitse 
rente in de premieheffing betrokken. 
Inclusief opslagpremies gaat het om 
een heffing van ongeveer achtentwin
tig procent. Aan het feit dat deze 
Duitse rente voor de premieheffing 
slechts in aanmerking diende te wor
den genomen voor zover deze hoger 
was dan een uitkering AWW, was 
de inspectie voorbij gegaan. Door
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in het bezwaarschrift op deze rege
ling in de Uitvoeringsbeschikking PH 
te wijzen, bleef mevrouw de weduwe 
de betaling van enkele duizenden 
guldens bespaard.

Beroepsschriften schrijven.

Indien de inspecteur niet aan het 
bezwaar tegemoet komt en de mede
werker en zijn groepsleider van de 
belastingwinkel achten dit onterecht, 
wordt er in overleg met de cliënt 
een procedure aangespannen bij de 
belastingkamer van het gerechtshof. 
Dit komt slechts enkele malen per 
jaar voor.

Het treffen van betalingsregelingen 
met de Ontvanger.

Indien een cliënt een aanslag niet 
op tijd kan betalen, wordt een voor
stel aan de Ontvanger gedaan voor 
en betalingsregeling.

Het verzoeken van kwijtschelding 
aan de Directeur der Rijksbelastingen

Ingeval een cliënt een aanslag heeft 
gekregen welke op zich juist is, 
maar welke hij niet kan betalen ge
zien zijn inkomens/vermogens posi
tie, wordt er kwijtschelding aange
vraagd bij de Directeur der Rijksbe
lastingen. Een dergelijk verzoek 
dient vergezeld te gaan van een in
gevuld formulier van de huidige inko
mens/vermogens positie van de 
cliënt.
Juist hier blijken vaak schrijnende 
gevallen van mensen in problemen 
zich voor te doen. Meer dan eens 
komen ze eerst naar de belastingwin
kel toe, nadat een deurwaarder bij 
hen langs is geweest en een uiterste 
betaaltermijn heeft gesteld. Een in
komen op bijstandsniveau en naast 
de vaste lasten van huur en GEB, 
relatief dure afbetalingsverplichting- 
en op schulden. De financiële proble
men gaan zelden zonder sociale 
moeilijkheden. Deze zijn niet los van

elkaar te zien, de cliënt kan ze 
vaak niet scheiden en er wordt dan 
ook naar beide geluisterd.
De gedane verzoeken tot kwijtschel
ding hebben veelal succes. De richt
lijnen voor de beoordeling van een 
verzoek tot kwijtschelding zijn door 
het ministerie van Financiën gepubli
ceerd.

Het geven van advies en voorlichting.

Het advies en de voorlichting tijdens 
de spreekuren worden vooral gegeven 
op het gebied van nieuwe regelingen, 
zoals die van de tweeverdieners. 
Vooral vrouwen die overwogen hun 
baan op te zeggen vanwege de fisca
le gevolgen welke deze regeling zou 
hebben bij hun man, wilden een en 
ander eerst voorgerekend zien voor 
hun specifieke geval, alvorens een 
beslissing te nemen.
Op verzoek van organisaties wordt 
ook wel voor groepen mensen voor- 
lichtingsmiddagen gegeven over be
paalde fiscale onderwerpen.

Plaats van de belastingwinkel.

Welke plaats binnen de fiscale 
rechtshulpverlening neemt de belas
tingwinkel nu in? Er dient een onder
scheid te worden gemaakt tussen 
de commerciële en de niet-commer- 
ciele rechtshulpverlening.
In deze niet-commerciele hoek zijn 
naast de belastingwinkels de volgen
de organisaties actief: Sociale Raads
lieden, Bureaus voor Rechtshulp, 
Maatschappelijkwerk, Rechtswinkels, 
Ombudsman, Vakbonden, Advocatuur 
en niet in de laatste plaats de be
lastingdienst zelf. Het blijkt dat 
veel instellingen zich met belasting- 
rechtshulp bezig houden. Het gedeel
te van deze instellingen dat kostelo
ze, onafhankelijke fiscale rechtshulp 
verleent is helaas niet iandelijk ge
spreid. De kwaliteit van de verleen
de hulp is in veel gevallen matig. 
Voor de hulpzoekende is het onduide
lijk waar hij nu heen moet met zijn 
belastingrechtelijke problemen om
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geholpen te worden.
De belastingdienst neemt zowel wat 
kennis alsook wat landelijke sprei
ding betreft een uitzonderingspositie 
in. Vanaf 1981 is de dienst zich 
naast het geven van voorlichting ook 
bezig gaan houden met individuele 
hulpverlening. Deze hulp beperkt 
zich tot de zogenaamde eerstelijns 
rechtshulp, het invullen van de aan
gifte. In de bezwaar- of beroepsfase, 
de tweedelijns rechtshulp, is de be
lastingdienst uiteindelijk zelf partij. 
De belastingwinkels achten echter 
ook deze eerstelijns rechtshulp door 
de belastingdienst principieel onjuist 
en practisch onwenselijk, omdat, ge
let op de belangentegenstelling, de 
rechts onafhankelijkheid van de hulp 
aan belastingplichtige niet gewaar
borgd is. De uitdrukking "bij de dui
vel te biecht gaan" is in dit verband 
wel gebruikt.

die er anders vaak helemaal niet 
uit zouden komen. De graad van in
gewikkeldheid die een rechtvaardige 
belastingheffing zal blijven hebben, 
maakt het nodig dat er structureel 
iets gedaan wordt aan de fiscale 
rechtshulpverlening aan minder draag- 
krachtigen in het gehele land. De 
overheid heeft hier tot dusver geen 
oren naar gehad. Totdan is het niet 
meer dan een bijdrage aan het vul
len van deze leemte die de belas
tingwinkels kunnen leveren.

Structurele veranderingen zijn nodig.

De mensen die een beroep doen op 
de belastingwinkel kunnen met hun 
fiscale besognes niet goed ergens 
anders terecht. Een commerciële con
sulent vraagt al veel geld voor een 
relatief eenvoudige zaak. Daarnaast 
is het een sprookje dat mensen met 
weinig geld niet met ingewikkelde 
fiscale problemen te maken zouden 
hebben. Ook een commerciële consu
lent zou, indien ingeroepen, hier 
veel tijd voor uit moeten trekken, 
welke hij in rekening zal brengen.

De belastingwinkel is principieel ge
zien geen alternatief. In de practijk 
weten toch veel mensen zich hier 
geholpen bij het invullen van hun 
aangifte. Een kans om er uit te ha
len wat er voor belastingplichtige 
mogelijk in zit lijkt hiermee verke
ken. In de tweedelijns rechtshulp 
biedt de belastingdienst geen soe
laas. De andere hulpverlenende orga
nisaties moeten vaak specialistische 
kennis ontberen. De landelijke sprei
ding van hulp verlenende organisaties 
is te gering. De belastingwinkels ver
lenen hulp aan duizenden cliënten,
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Liberale belastingbeginselen
Op het komende congres van de 
JOVD zal een resolutie worden be
handeld die als titel draagt: "Durven
kiezen voor een liberaal belastingstel
sel". Het belastingstelsel, dat in die 
resolutie wordt uitgewerkt, is opge
steld met inachtneming van vijf libe
rale rechtsbeginselen. Deze rechtsbe
ginselen, die ook wel de belastingbe
ginselen worden genoemd, vormen 
in feite de basis van het uitgewerk
te stelsel en tevens van de gehele 
resolutie.
Welke zijn deze beginselen, wat bete
kenen ze en wat voor gevolgen
heeft de toepassing ervan? Dat zijn 
de vragen die dit artikel beknopt
probeert te beantwoorden.

Belastingen.

Allereerst zal ik aangeven wat we 
onde»- belastingen verstaan en waar
om we ze hebben.
De genoemde resolutie hanteert een 
definitie, waarbij ik mij aansluit. 
Zij luidt: "Belastingen zijn gedwong
en geldelijke bijdragen van burgers 
en bedrijven aan de overheid, die 
anders dan als boete, krachtens een 
algemeen verbindend voorschrift wor
den geheven". Dit betekent onder 
meer, dat ook alle sociale verzeke
ringspremies (zowel voor de volksver
zekeringen als voor de werknemers
verzekeringen) als belasting worden 
aangemerkt. Op deze sociale premies 
zijn dan ook dezelfde belastingbegin
selen van toepassing.

Waarom belastingen?

De heersende opvatting binnen de 
JOVD met betrekking tot de rol van 
de overheid is dat de overheid tot 
taak heeft de optimale vrijheid van 
alle burgers te realiseren. Deze op
vatting is vorig jaar nog uitgewerkt

in de nota "Demostaat '85". Bij deze 
opvatting sluit ik mij overigens aan. 
Kiezen voor een overheid, die de 
optimale vrijheid van alle burgers 
moet realiseren, betekent kiezen 
voor een actieve overheid die veel 
geld nodig heeft. De overheid kan 
dit geld op veel manieren krijgen. 
Bijvoorbeeld uit overheidsbezit (met 
name de dienst der Domeinen), uit 
overheidsbedrijven (Postbank, PTT 
en dergelijke) en uit deelnemingen 
(KLM en Volvo-Car) en door middel 
van boetes en ook uit leningen. De 
belangrijkste inkomstenbron van de 
overheid is echter de belastinghef
fing. De belastingheffing is noodzake
lijk voor het overheidsfunctioneren 
en daarmee voor de optimale vrij
heid.

De beginselen.

Eerst moet een duidelijk onderscheid 
worden gemaakt tussen de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur en 
de zogenaamde belastingbeginselen. 
Belastingen maken deel uit van het 
administratieve recht. Vandaar, dat 
de algemene beginselen van behoor
lijk bestuur ook op de belastingen 
van toepassing zijn. De overheid 
moet deze beginselen naleven en de 
burger kan er zonodig bij de rechter 
een beroep op doen. In dit artikel 
gaat het echter om de belastingbe
ginselen. Deze zijn principiële grond
regels, die bij belastingwetgeving 
moeten worden nageleefd. Zij zijn 
niet afdwingbaar bij de rechter.
De vijf belastingbeginselen zijn: het 
gelijkheidsbeginsel, het herverdelings- 
beginsel, het profijtbeginsel, het 
draagkrachtbeginsel en het individua- 
lisatiebeginsel.

Het gelijkheidsbeginsel.
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Ieder individu is gelijkwaardig en 
is voor de wet gelijk. Dit liberale 
beginsel betekent in de belastinghef
fing dat gelijke gevallen gelijk be
last moeten worden. In enge zin 
vindt dit principe nu al toepassing 
in de belastingheffing. In wat ruime
re zin zouden echter veel vergelijk
bare gevallen wat gelijker in de be
lastingheffing betrokken kunnen en 
moeten worden.

De twee belangrijkste consequenties 
van een verdere toepassing van dit 
gelijkheidsbeginsel hebben betrekking 
op de inkomstenbelasting. De huidige 
inkomstenbelasting wordt geheven 
volgens het zogenaamde ’bron-begin- 
sel'. Dit bron-beginsel is geen van 
de bedoelde belastingbeginselen. Het 
geeft slechts een bepaald systeem 
van belastingheffing in de inkomsten
belasting aan. Dit systeem houdt 
kort gezegd in, dat inkomsten 
slechts dan belast worden voorzover 
aan twee voorwaarden is voldaan. 
Ten eerste moeten de inkomsten wor
den behaald uit een bron, dat wil 
zeggen niet incidenteel. Ten tweede 
moeten de inkomsten worden behaald 
met instandhouding van de bron (de
ze mag dus niet teniet gaan). Deze 
twee voorwaarden staan beide op 
gespannen voet met het gelijkheids
beginsel.
Voor wat betreft de eerste voorwaar
de het volgende voorbeeld. Stel U 
heeft een goede baan. Door flink 
wat overwerk verdient U dit jaar 
ƒ 10.000,-- extra. U moet daar dan 
inkomstenbelasting over betalen. De 
baan is namelijk een bron en alle 
inkomsten daaruit worden belast. De 
belasting kan, afhankelijk van Uw 
overige inkomen, oplopen tot 
ƒ 7.200,- (72%).
Als ik nu ook een extra inkomst heb 
van ƒ 10.000,—, maar dan niet uit 
overwerk maar uit een loterij, dan 
hoef ik daarover geen inkomstenbe
lasting te betalen. Een loterij is nor
maal gesproken geen bron. Wel moet 
ik kansspelbelasting betalen. Dit is 
echter slechts ƒ 2.500,— (25%). En 
dat is toch wat minder dan de 
ƒ 7.200,— die U moet betalen.

Deze ongelijkheid kan en moet opge
heven worden door ook incidentele 
voordelen, waaraan geen bron ten 
grondslag ligt, zoals loterijprijzen 
en erfenissen in de inkomstenbelas
ting te belasten. De betaalde kans
spelbelasting en de successierechten 
zouden dan hiermee verrekend moet
en worden. Dit is dan de eerste con
sequentie van verdere toepassing van 
het gelijkheidsbeginsel.
De tweede consequentie hangt samen 
met de tweede voorwaarde van het 
bron-beginsel. Deze voorwaarde 
houdt, zoals gezegd, in dat inkoms
ten moeten worden behaald met in
standhouding van de bron. Als bron
nen kent de huidige wet: onderne
mingen, arbeid en vermogensbestand
delen.
Ook hier een voorbeeld. Stel U en 
ik kopen beide een woonhuis voor 
ƒ 100.000,—, met als enig verschil 
dat U Uw woonhuis inbrengt in Uw 
onderneming en ik het mijne privé 
houd. Na een jaar verkopen wij bei
den ons huis voor ƒ 120.000,—. Bij 
U wordt dan ƒ 20.000,— als winst 
uit onderneming belast. (Als we de 
afschrijving even buiten beschouwing 
laten.) Bij mij wordt echter niets 
belast. Het huis is voor mij namelijk 
een zelfstandig vermogensbestand
deel en dus een bron. Door verkoop 
gaat die bron teniet, zodat er niets 
belast zal worden. Bij U was de on
derneming bron en deze gaat niet 
teniet. Vandaar dat Uw winst wel 
belast wordt.
Ook hier dus een ongelijke behande
ling van vergelijkbare gevallen. Een 
oplossing om deze omgelijkheid op 
te heffen is, dat alle voordelen be
haalt met verkoop van zelfstandige 
vermogensbestanddelen worden belast 
in de inkomstenbelasting. Hierbij 
moet dan wel rekening worden gehou
den met inflatie en afschrijving.

Het herverdelingsbeginsel.

Het tweede beginsel is het herverde
lingsbeginsel. De vrije markt werking 
leidt tot een bepaalde verdeling van 
inkomens over de burgers. Deze ver-
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deling noemen we de primaire inko
mensverdeling. Als men vindt dat 
deze verdeling niet rechtvaardig is 
of niet de meest wenselijke is, dan 
kan men de inkomens gaan herverde
len. Belastingen zijn een mogelijk
heid om die herverdeling te bewerk
stelligen. Door relatief veel belas
ting te heffen van mensen met een 
hoog inkomen en geen of relatief 
weinig belasting te heffen van mens
en met een laag inkomen, worden 
de inkomensverschillen al kleiner en 
is de overheid feitelijk al aan het 
herverdelen.
De grote vraag is echter of en zo 
ja in hoeverre een dergelijke herver
deling van inkomens wenselijk is. 
Zoals al in de inleiding gesteld, 
heeft de overheid mijns inziens tot 
taak de optimale vrijheid van de bur
gers te realiseren. Dit betekent on
der andere dat de overheid er voor 
moet zorgen dat iedere burger de 
minimaal benodigde uitgaven voor 
levensonderhoud kan voldoen. De pri
maire inkomensverdeling maakt dit 
niet mogelijk. Mensen die niet kun
nen werken zullen bij die verdeling 
geen inkomen hebben. Dit is niet 
wenselijk, dus is herverdeling wel 
wenselijk. En wel in zoverre dat ie
dere burger een minimum inkomen 
door de overheid gegarandeerd krijgt 
of zelfs dat iedere burger een mini
mum (basis)inkomen door de overheid 
uitgekeerd krijgt. Het tweede sys
teem is volgens mij het meest in 
overeenstemming met het liberalis
me. Daarbij krijgt namelijk elke bur
ger een uitkering en wordt dus elke 
burger gelijk behandeld. Dat systeem 
is daarmee niet alleen in overeen
stemming met het herverdelingsbe- 
ginsel, maar ook met het gelijkheids
beginsel.

Het profijtbeginsel.

Nu we hebben vastgesteld dat het 
herverdelingsbeginsel er voor ons li
beralen toe leidt dat iedereen een 
basisinkomen moet krijgen, hebben 
we nog geen uitspraak gedaan over 
de vraag hoeveel iedere burger moet

bijdragen aan de overheid. Er van 
uitgaande dat de overheid tot taak 
heeft de optimale vrijheid van iede
re burger te realiseren, kan met een 
gerust hart gesteld worden dat iede
re burger baat heeft bij het functio
neren van de overheid. Vandaar, dat 
het rechtvaardig is dat iedere bur
ger bijdraagt in de uitgaven van de 
overheid. Maar in welke mate?
Hierbij maak ik onderscheid tussen 
individuele goederen en diensten en 
collectieve goederen en diensten. 
Daar waar de overheid individuele 
goederen en diensten verschaft, is 
aanwijsbaar wie er bij die goederen 
en diensten direct voordeel hebben. 
Het is dan ook mogelijk dat ieder
een daaraan bijdraagt in de mate 
waarin hij of zij daarvan voordeel 
(profijt) heeft. Dit principe noemen 
we het profijtbeginsel.
Een voorbeeld van de uitwerking van 
dit beginsel, zoals dat ook in de 
JOVD-resolutie voorkomt, is de ben- 
zineheffing. Momenteel betaalt iede
re bezitter van een motorrijtuig mo-
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torrijtuigenbelasting onafhankelijk 
van het gebruik dat hij of zij van 
onze wegen maakt. Willen we het 
liberale profijtbeginsel toepassen, 
dan moeten wij de 'wegenbelasting’ 
heffen naar mate iemand gebruik 
maakt van die wegen. Het meest 
practisch kan dit door middel van 
een heffing op benzine. Immers, de 
gebruikte benzine is afhankelijk van 
het aantal verreden kilometers.
Om de belastingheffing zuiver te 
houden moet deze benzineheffing 
precies zo hoog zijn dat daarvan de 
kosten van wegenaanleg en -onder
houd kunnen worden voldaan.

Het draagkrachtbeginsel.

Er zijn ook goederen waarvan ieder
een profijt heeft en waarvan nie
mand kan worden uitgesloten. Voor
beelden zijn dijken, leger en politie. 
Dit zijn de zogenaamde collectieve 
goederen en diensten. In welke mate 
moet iedereen hier nu aan bijdra
gen? Het meest rechtvaardig is 
mijns inziens dat iedereen hieraan 
gelijk bijdraagt. En dan bedoel ik 
niet dat iedereen een x bedrag moet 
bijdragen, maar dat iedereen een 
gelijk nut van zijn inkomen moet 
opofferen om in deze collectieve 
uitgaven bij te dragen. Dit beginsel 
van de evenredige nutsopoffering noe
men we het draagkrachtbeginsel. 
Impliceert dit beginsel nu progressie
ve of proportionele belastingheffing? 
Hierover willen de meningen nog wel- 
eens uiteen lopen. Een groep mensen 
stelt dat het nut dat iemand van 
zijn honderdduizendste gulden minder 
is dan het nut van zijn tienduizend
ste gulden. Dit rechtvaardigt, vol
gens hen dan, dat over die honderd
duizendste gulden een hoger percen
tage belasting wordt geheven dan 
over die tienduizendste gulden. Dus 
progressieve belastingheffing. Vol
gens mij is het nut van elke gulden 
echter geheel afhankelijk van de per
soonlijke omstandigheden en het per
soonlijke gevoel van elk individu. 
Hierdoor is er geen algemene norm 
omtrent het nut van inkomen vast

te stellen. Daarom is het het meest 
in overeenstemming met het draag
krachtbeginsel als over elke gulden 
eenzelfde percentage belasting wordt 
geheven. Dit echter met uitzonde
ring van het geld, dat nodig is voor 
de minimaal noodzakelijke uitgaven 
voor levensonderhoud (het basisinko
men). Dit geld kan namelijk niet be
last worden, omdat dat in strijd zou 
zijn met de gedachte van de optima
le vrijheidsrealisering. Daarmee pleit 
ik dus voor een belastingtarief in 
de inkomstenbelasting met een belas
tingvrije voet ter grote van het ba
sisinkomen. Hierdoor is er overigens 
een lichte progressie.

Het individualisatiebeginsel.

De laatste in de rij van belastingbe- 
ginselen is het indiviaualisatiebegin- 
sel. Dit beginsel houdt in, dat ieder
individu als zelfstandig persoon moet
worden beschouwd en dat iedereen
individueel in de belastingheffing be
trokken moet worden. Dit wil zeg
gen dat niet een gezin of andere 
samenlevingsvorm als een geheel be
last moet worden, maar elk van de 
(gezins)leden afzonderlijk. Een inter
essant discussiepunt is of en zo ja 
in hoeverre bij het bepalen van de 
draagkracht van individuen rekening 
gehouden mag worden met hun posi
tie in een samenlevingsvorm. Alge
meen aanvaard is, dat mensen die 
in (bijvoorbeeld) een gezin leven zo
genaamde 'schaalvoordelen’ hebben. 
(De zogenaamde gezinsverpakkingen 
bij levensmiddelen zijn bijvoorbeeld 
relatief goedkoper dan de standaard
verpakkingen.) Door deze schaalvoor
delen hebben zij een verhoogde 
draagkracht. In de concept-resolutie 
wordt er van uitgegaan, dat als sa
menwonenden op grond van deze ver
hoogde draagkracht een lager basisin
komen krijgen dan alleenwonenden, 
dit niet in stijd is met het individua
lisatiebeginsel. De individuen worden 
namelijk ook dan als zelfstandig per
soon in de belastingheffing betrok
ken.
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Tot slot.

De meeste zich liberaal noemende 
mensen en organisaties onderschrij
ven de vijf in dit artikel behandelde 
belastingbeginselen. Lang niet ieder
een durft er echter de consequenties 
aan te verbinden, die er uit voort 
zouden moeten vloeien. Dat is jam
mer.
Hopelijk durft het JOVD-congres dat 
wel; hopelijk durven zij wel te kie
zen voor een liberaal belastingstel
sel. Iets wat de VVD en D'66 nog 
steeds niet durven.
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Herverdeling en draagkracht
De overheid heft van oudsher belas
tingen ter financiering van haar uit
gaven. De verdeling van de belasting
druk (de mate waarin een ieder 
moet bijdragen aan de financiering 
van de overheidsuitgaven) tussen indi
viduen en andere inkomenseenheden 
is een vraagstuk dat even oud is. 
De oplossing van dit drukverdelings 
vraagstuk is altijd een politieke keu
ze geweest. Wel zijn er theorieen 
die een bepaalde drukverdeling impli
ceren, maar de rechtvaardigheid van 
deze drukverdeling berust louter op 
subjectieve opvattingen. De theorie 
is dan vaak niet meer dan een recht
vaardiging.

In dit artikel zal ik verschillende 
verdelingsbeginselen bespreken. Met 
name zal ik ingaan op het draag
krachtbeginsel en het herverdelingsbe- 
ginsel. Ik zal trachten de lezer een 
duidelijk inzicht te verschaffen in 
de terminologie die zo veelvuldig 
(te pas en te onpas) door politici 
en beleidsmakers wordt gehanteerd. 
Daarna zullen de beginselen in ver
band worden gebracht met de ont- 
werp-resolutie "Durven kiezen voor 
een liberaalbelastingstelsel" van de 
JOVD.

Verdelingsbeginselen.

Er zijn verschillende verdelingsbegin
selen met ieder een theoretische 
rechtvaardiging. Sommige beginselen 
zijn echter niet meer practisch toe
pasbaar, omdat de veronderstellingen 
die achter het theoretische model 
liggen niet meer opgaan.
- Het hoofdelijke belastingbeginsel. 
Dit houdt in dat iedere burger (ie
der "hoofd") een even groot deel aan 
belasting afdraagt. In extremo ook 
kinderen en babies. De achterliggen
de gedachte is, dat iedereen even
veel voordeel heeft van de overheid.

Iets wat opgaat indien de overheid 
slechts in enkele elementaire taken 
voorziet, zoals bijvoorbeeld defensie 
en dijkenbouw. In een ontwikkelde 
samenleving is het voordeel dat een 
ieder van de overheid heeft zo ver
schillend, dat andere wegen dienen 
te worden gevonden om tot een juis
te verdeling van de belastingdruk 
te komen. Het hoofdelijk belastingbe
ginsel zal dan ook niet vaak meer 
voorkomen.

- Het profijtbeginsel. Toepassing van 
het profijtbeginsel houdt in, dat be
lasting wordt geheven naar de mate 
waarin het individu profijt heeft ge
trokken uit door de overheid gefinan- 
cieerde voorzieningen. Dit profijt 
kan bestaan uit een waardestijging 
of een kostendaling.
Die beginsel is niet uitsluitend een 
verdelingsbeginsel. Als doelmatig- 
heidsbeginsel is het een middel om 
het uitgavenpatroon van de overheid 
een marktconforme werking te ver
schaffen. Met andere woorden: een 
optimale allocatie van door de over
heid geleverde goederen en diensten. 
Een voorbeeld moge dit de lezer ver
duidelijken. Het uitlenen van een 
boek door een bibliotheek geschiedt 
tegen een vergoeding van de lener 
per boek. Dus hoe meer profijt ie
mand heeft van de uitleenfaciliteit, 
hoe groter zijn bijdrage zal zijn. De 
hoogte van de vergoeding zal na een 
'try and error’ procedure zodanig 
zijn dat een maximale opbrengst re
sulteert. Of men dan de hoogte van 
de vergoeding en het aantal uitge
leende boeken politiek accepteerd, 
hangt af van paternalistische of an
dere motieven van politici.

- Het draagkrachtbeginsel. Bij dit 
beginsel wordt de belastingdruk ver
deeld naar rato van de draagkracht 
van de belastingplichtigen. Nader 
moet worden bepaald wat de maat-
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staf van draagkracht is en wat ver
deling naar rato inhoudt (is inkomen 
en/of vermogen een maatstaf voor 
draagkracht en resulteren progressie
ve tarieven in de beoogde verdeling 
naar rato van draagkracht?). Op de
ze aspecten zal in de volgende para
graaf worden ingegaan.
Het theoretisch uitgangspunt van het 
draagkrachtbeginsel is, dat de verde
ling van de belastingdruk ter financi
ering van de overheidsuitgaven de 
relatieve welvaartsverhoudingen niet 
mag aantasten: de primaire inkomens
verdeling (dat wil zeggen de inko
mensverdeling zoals die door de 
markt tot stand komt) mag in rela
tieve termen niet door belastinghef
fing worden verstoord. Dit kan be
reikt worden indien de belastingplich
tigen ieder een gelijk nutsoffer 
brengen. Ik ga hier niet dieper op 
in, daar deze materie te complex 
en uitgebreid is om in dit artikel 
te behandelen.
Het ongemoeid laten van de relatie
ve welvaartsverhoudingen is een be
langrijk uitgangspunt van de draag- 
krachttheorie. Dit wordt door velen 
die met de terminologie van de 
draagkracht schermen vaak vergeten.

- Het herverdelingsbeginsel. Wanneer 
de verdeling van de belastingdruk 
tot gevolg heeft dat de relatieve 
welvaartsverhoudingen veranderen, 
spreekt men van herverdelende belas
tingen. De primaire inkomensverde
ling wordt dan niet de gewenste ver
deling geacht. Door middel van her
verdeling van inkomens met behulp 
van de belastingheffing wordt een 
secundaire, wenselijke inkomensverde
ling gecreeerd.

Alvorens de laatste drie beginselen 
in de context van de JOVD-belasting- 
resolutie te plaatsen, wil ik de lezer 
meer over het draagkrachtbeginsel 
vertellen. Het draagkrachtbeginsel 
is zeer populair en wordt maar al 
te vaak misbruikt.

De populariteit van het draagkracht
beginsel bij politici.

De keuze voor het draagkrachtbegin
sel en de vormgeving daarvan is een 
politieke keuze. De stelling dat poli
tici streven naar maximering van 
stemmen, is een uitstekend uitgangs
punt bij het zoeken naar een verkla
ring voor de in de practijk gebleken 
populariteit onder politici van het 
draagkrachtbeginsel. Een drietal mo
tieven liggen ten grondslag aan de 
voorkeur van politici voor het draag
krachtbeginsel.
A. Belastingheffing naar draagkracht 
leidt de aandacht af van het uitga
venniveau van de overheid. Er is een 
loskoppeling van overheidsuitgaven 
en -opbrengsten. Deze scheiding van 
de beslissingen over het niveau van 
de overheidsvoorzieningen en de daar
bij behorende lastenverdeling laat 
ruimte open om tegemoet te komen 
aan de wensen van "gepassioneerde" 
minderheden, zonder dat de meerder
heid er iets van merkt. Een voor
beeld hiervan is de mogelijke achter
uitgang van de netto-inkomens van 
alleenstaanden bij invoering van de 
voorstellen van de commissie Oort 
(commissie ter vereenvoudiging van 
de loon- en inkomstenbelasting). Te
gemoetkoming van deze achteruit
gang kan politiek gezien de stemmen 
van deze kleine groep opleveren. 
Dat dit voordeel een nadeel bete
kent voor de grote meerderheid bij 
gelijk blijvende overheidsuitgaven 
is evident. Doordat dit nadeel over 
een grote groep wordt gespreid en 
het dus nauwelijks merkbaar is, zal 
er echter geen stemmenverlies bij 
deze meerderheid optreden.

B. Het hanteren van een progressief 
belastingtarief als uitwerking van 
het draagkrachtbeginsel leidt tot in
komensnivellering. Dit zal de grote 
groep met lage inkomens relatief 
bevoordelen ten opzichte van de klei
ne groep met hoge inkomens. Er is 
in ieder geval geen benadeling van 
de grote groep met lage inkomens. 
Dit zal resulteren in een stemmen
winst voor politici. Een voorbeeld 
hiervan is te vinden in het verkie
zingsprogramma van de PvdA. Daar
in staat dat bij de door hun voorge-
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stane inkomensverdeling de hoogste 
inkomens maximaal drie maal mo
daal mogen bedragen. Hantering van 
een progressief tarief (wat op kan 
lopen tot marginale tarieven groter 
dan honderd procent) op basis van 
het draagkrachtbeginsel dient dit te 
bewerkstelligen. Dat deze doelstel
ling niet veel stemmen van de mens
en met hoge inkomens zal opleveren 
moge duidelijk zijn. Dit is echter 
niet van belang voor de grote groep 
die niet benadeeld wordt. Hun stem 
lijkt verzekerd!

C. De belastingdrukverdeling op ba
sis van het draagkrachtbeginsel is 
maatschappelijk aanvaard; het beant
woord psychologisch aan dat wat als 
een rechtvaardige verdeling van de 
overheidslasten wordt aangemerkt. 
Uitdrukkingen als "de sterkste schou
ders de zwaarste lasten" geven van 
dit psychologisch effect blijk: door
een ieder aanvaard, doch qua imple
mentatie sterk omstreden.

De drie hiervoor genoemde motieven 
van politici van de keuze voor het 
draagkrachtbeginsel leidt de aan
dacht af van de achterliggende ge
dachte, namelijk dat de relatieve 
welvaartsverhoudingen ongemoeid die
nen te worden gelaten. In het voor
beeld genoemd onder B. is dit het 
meest duidelijk: hier spelen herverde
lende aspecten mee.

Het draagkrachtbeginsel.

De belastingdrukverdeling vindt bij 
dit beginsel plaats naar rato van de 
draagkracht van het individu. Wat 
is nu deze draagkracht? In het alge
meen wordt draagkracht gevormd 
door de omvang van de individueel 
beschikbare middelen tot behoeftebe
vrediging, voor zover zij niet voor 
een naar maatschappelijke opvatting
en minimale levensstandaard noodza
kelijk zijn. Het is een resultante van 
factoren van materiele aard (inko
men, vermogen, samenlevingsvorm, 
invaliditeit) alswel van factoren van 
immateriële aard (genot van vrije

tijd, persoonlijke eigenschappen als 
intellect, etcetera). Als hanteerbare 
maatstaf komt het inkomen en ver
mogen in aanmerking, met beinvloe- 
dende factoren als bovengenoemde 
samenlevingsvorm, invaliditeit, etce
tera.

Als we de draagkracht van een indi
vidu hebben vastgesteld, dienen we 
aan te geven hoe dit in de verdeling 
van de belastingdruk tot uiting moet 
komen. Met als achterliggende ge
dachte handhaving van de relatieve 
welvaartsverhoudingen is het uit
gangspunt gelijke opoffering van ge
not van het inkomen en/of vermo
gen. Aan de hand van nutscurven 
(curves die het verloop van het ge
not van inkomen afzetten tegen dat 
inkomen) en een aantal veronderstel
lingen komen vele schrijvers tot de 
conclusie dat ieder individu een ver
houdingsgewijs gelijk deel van z'n 
inkomen dient af te dragen aan de 
overheid. Iedereen moet met andere 
woorden een "evenredig genotsoffer" 
brengen. Het vertalen van de theo
rie van het evenredig genotsoffer 
in een daadwerkelijke belastingdruk
verdeling is aan de politici overgela
ten. Afhankelijk van de interpretatie 
van de term evenredig genotsoffer 
kan men tot verschillende keuzes 
komen: de verdeling kan plaatsvinden 
door middel van een progressieve 
(oplopende) tariefstelling, maar ook 
door middel van een proportionele 
(constante) en zelfs een degressieve 
(aflopende) tariefstelling! Het is dus 
geenszins noodzakelijk dat belasting
heffing naar draagkracht een progres
sief tarievenstelsel inhoudt. Een pro
portioneel tarievenstelsel is volgens 
de draagkrachttheorie ook mogelijk. 
Verderop zal ik de invoering van 
zo'n stelsel verdedigen.

In de practijk heeft bet draagkracht
beginsel vooral gestalte gekregen 
in de loon- en inkomstenbelasting. 
Het zal geen verbazing wekken, dat 
de bovengenoemde complexe en 
geenszins objectieve uitgangspunten 
van het draagkrachtbeginsel heden 
ten dage nog nauwelijks een rol van
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betekenis spelen. De belastingvrije 
som is beduidend lager dan de mini
male levensstandaard (terwijl bij het 
draagkrachtbeginsel de minimale le
vensstandaard niet als draagkracht 
wordt aangemerkt en dus buiten de 
belastingheffing zou moeten vallen). 
Daarnaast is de onderlinge verhou
ding van de belastingvrije bedragen 
van de verschillende tariefgroepen 
arbitrair bepaald. Tevens is de pro
gressie aanzienlijk groter dan op 
grond van de "theorie" van het even
redig genotsoffer aannemelijk te ma
ken is. Wat dit laatste betreft, is 
er in ons belastingstelsel een herver
delend element vervat. Politici kun
nen zich niet alleen beroepen op het 
draagkrachtbeginsel als uitgangspunt 
van het huidige systeem. Zij dienen 
ook te wijzen op het herverdelingsbe- 
ginsel, dat tot uiting komt in de gro
te progressie (tot maximaal twee
ënzeventig procent).
Bij een liberale discussie over een 
rechtvaardige verdeling van de belas
tingdruk moeten deze beginselen 
goed worden onderscheiden. In de 
navolgende paragraaf zal ik aan de 
hand van de ontwerp-resolutie "Dur
ven kiezen voor een liberaal belas
tingstelsel" het belang van dit onder
scheid trachten te verduidelijken.

Draagkracht, herverdeling en profijt 
in de JOVD belastingresolutie.

In de ontwerp-resolutie zijn een vijf
tal rechtsbeginselen van belastingen 
genoemd (gelijkheids-, herverdelings- 
, draagkracht-, individualiserings- 
en profijtbeginsel). Ik zal ingaan op 
de drie in dit artikel behandelde be
ginselen.
Het draagkrachtbeginsel en het ver- 
delingsbeginsel worden in de ontwerp
resolutie naast elkaar gehanteerd. 
Dit lijkt een tegenspraak, daar het 
laatste beginsel welvaartsverhouding- 
en wenst te veranderen, terwijl het 
draagkrachtbeginsel hierop geen in
breuk wenst te maken. Toch sluit 
het een het ander niet uit.

Liberalen zien het marktmechanisme

als uitgangspunt van het functione
ren van de samenleving. Zij hebben 
derhalve vertrouwen in de rechtvaar
dige werking van de "markt". Zij 
beseffen echter ook dat de huidige 
markt imperfect is. Daarom accepte
ren zij een sturende overheid, gedra
gen door de burgers, die een corrige
rende werking heeft daar waar de 
markt faalt. Dit vertrouwen in de 
markt dient mijns inziens tot uiting 
te komen in hantering van het draag
krachtbeginsel als verdelingsbeginsel: 
in principe zal de markt de gewens
te inkomensverdeling genereren. Be
lastingheffing mag dan niet de rela
tieve welvaartsverhoudingen aantas
ten. Het vertrouwen van de liberalen 
in de marktwerking dient dan ook 
tot uiting te komen in een zo min 
mogelijke verstoring van de werking 
ervan. Belastingheffing volgens het 
draagkrachtbeginsel voldoet hieraan. 
Dit is dan ook de reden dat het 
draagkrachtbeginsel met als uitwer
king het evenredig nutsoffer in deze 
ontwerp-resolutie is opgenomen. Het 
inkomen wordt als maatstaf van 
draagkracht genomen. Vermogen sec 
is niet onder draagkracht begrepen 
daar vermogensaanwas en vermogens- 
inkomsten onder het in de resolutie 
gebruikte inkomensbegrip vallen.
Een verdere uitwerking van het be
grip draagkracht is te vinden in het 
gedifferentieerd basisinkomen: de
samenlevingsvorm wordt als draag
kracht bepalende factor aangemerkt, 
in verband met de economische 
schaalvoordelen ervan.

Zoals in de vorige paragraaf is be
schreven, impliceerde de theorie van 
het evenredig genotsoffer niet perse 
een progressief tarief. In de resolu
tie komt dit tot uitdrukking in het 
proportionele tarief van de inkomens
belasting ("de verschuldigde belasting 
wordt bepaald door een vast percen
tage van het belastbare inkomen te 
nemen"). De politieke keuze voor 
een tarief is een eigen interpretatie 
van de theorie van het evenredig 
genotsoffer, mede ingegeven door 
de huidige Nederlandse. practijk. In 
Nederland is door het stelsel van
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hoge marginale tarieven (maximaal 
tweeenzeventig procent), gecombi
neerd met vele aftrekposten en af- 
wentelingsmogelijkheden , de belas- 
tingdrukverdeling in werkelijkheid 
niet zoals de progressie zou doen 
vermoeden. De uiteindelijke belasting- 
drukverdeling benadert een verdeling 
zoals onder een proportioneel tarief- 
stelsel zou zijn geweest. Logisch 
lijkt dan ook de stap om het inge
wikkelde, verhullende huidige stelsel 
te vervangen door het in de ontwerp
resolutie gehanteerde stelsel. De 
drukverdeling zal practisch nauwe
lijks veranderen.

Dat de inkomensverdeling, zoals de 
markt deze genereert, niet altijd 
de gewenste is, moge duidelijk zijn. 
De overheid dient dan ook corrige
rend op te treden. Dit gebeurt op 
basis van het herverdelingsbeginsel: 
de relatieve welvaartsverhoudingen 
worden aangetast, hetgeen resulteert 
in een secundaire (gewenste) inko
mensverdeling. Naast het draag
krachtbeginsel komt dan ook het her
verdelingsbeginsel in de JOVD-resolu- 
tie voor. De herverdeling komt ech
ter niet tot uiting in een meer dan 
evenredig genotsoffer (dus hoge pro
gressieve tarieven), maar komt tot 
uiting in een voor ieder beschikbaar 
basisinkomen. Er vinden dus inko
mensoverdrachten plaats tussen indi
viduen. Deze hebben een herverde
lend effect. Zij tasten mijns inziens 
niet de relatieve welvaartsverhouding
en aan, zoals door de markt gegene
reerd. Iedere gulden zal naar een 
vast percentage belast worden. Een 
deel van deze belasting zal aange
wend worden voor het financieren 
van een basisinkomen voor een ieder. 
De hoogte van het inkomen is dus 
niet van invloed op de relatieve bij
drage in de financiering van het ba
sisinkomen. De relatieve welvaarts
verhoudingen zullen niet aangetast 
worden. Ook niet nu iedereen een 
basisinkomen krijgt. Bij bepaling van 
de draagkracht van een individu 
wordt het basisinkomen (zijnde de 
minimale levensstandaard) buiten be
schouwing gelaten.

Het herverdelingsbeginsel is dus niet 
strijdig met het draagkrachtbeginsel!

Tot slot nog enige opmerkingen over 
het profijtbeginsel. Op grond van 
het verdelingsaspect (verhoudingsge
wijze belastingbijdrage in het pro
fijt) alsmede op grond van het doel- 
matigheidsaspect (marktconforme be
kostiging van overheidsvoorzieningen) 
wordt in de JOVD ontwerp-resolutie 
gepleit voor de invoering van het 
profijtbeginsel. Uiteraard slechts 
daar waar het profijt vast te stellen 
is en individualiseerbaar is. Dit komt 
concreet tot uiting in de "benzine- 
heffing". Ik verwijs de lezer hiervoor 
naar de ontwerp-resolutie.

Conclusies.

De verdeling van de belastingdruk 
is een politieke keuze. Deze keuze 
kan gebaseerd zijn op theoretische 
beginselen, zoals draagkracht, herver
deling en profijt.
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Het draagkrachtbeginsel houdt in be
lastingheffing naar rato van de 
draagkracht van het individu. Achter
liggende gedachte is de handhaving 
van de door de markt gegenereerde 
relatieve inkomensverdeling (relatie
ve welvaartsverhoudingen). Bij het 
herverdelingsbeginsel zal de boven
staande inkomensverdeling verande
ren om te komen tot een gewenste 
inkomensverdeling. Dit kan een in
breuk zijn op het draagkrachtbegin
sel. Het profijtbeginsel tracht een 
band tussen een overheidsvoorziening 
en bekostiging ervan te scheppen.

Het draagkrachtbeginsel is bijzonder 
populair bij politici. Dit berust niet 
zozeer op de theoretische conceptie 
ervan, alswel op de mogelijke stem
men opleverende toepassing ervan.

Draagkracht en herverdeling worden 
vaak niet duidelijk onderscheiden. 
Onderscheid is noodzakelijk, omdat 
de achterliggende gedachten verschil
len.

In de JOVD ontwerp-resolutie "Dur
ven kiezen voor een liberaal belas
tingstelsel" is getracht bovengenoem
de beginselen in een liberaal perspec
tief te plaatsen. Op een mijns in
ziens theoretisch verdedigbare ma
nier zijn zowel het draagkrachtbegin
sel als het herverdelingsbeginsel 
naast elkaar gehanteerd:
- het draagkrachtbeginsel als resul
tante van een rechtvaardige belas- 
tingdrukverdeling en het vertrouwen 
van liberalen in de marktwerking,
- het herverdelingsbeginsel als resul
tante van een rechtvaardige inko
mensverdeling en het besef dat de 
markt niet perfect is.
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Contouren van consensus
Tijdens een studiedag van de Atlanti
sche Commissie in het najaar van 
1985 heeft oud-minister van Defen
sie, mr. J. de Ruiter, de openingszet 
gedaan in een discussie over consen
sus inzake het Nederlands veiligheids
beleid. Enkele maanden later heeft 
hij zijn stelling nader uitgewerkt tij
dens een lezing in het Haagse hotel 
Des Indes voor een gehoor van leden 
van het Nederlands Genootschap 
voor Internationale Zaken. Volgens 
een van zijn critici was hij hier als 
vos die de passie preekt. Had niet 
juist deze oud-minister tot blijvende 
verdeeldheid over het te voeren vei
ligheidsbeleid bijgedragen door het 
plaatsen van zijn handtekening onder 
de briefwisseling van het Nederlands 
kabinet met de regering van de Vere
nigde Staten inzake de plaatsing van 
kruisvluchtwapens op Nederlands 
grondgebied? Nee, sprak de oud-mi
nister, want het was de hoogste tijd 
de discussie over vrede en veiligheid 
niet langer te verengen tot een en
kel onderwerp. Bovendien hadden de 
bondgenoten er recht op dat Neder
land de consequenties van het be
sluit van 1 juni 1984 op zich zou 
nemen. De oud-minister pleitte er 
met andere woorden voor niet langer 
stil te staan bij het verleden, maar 
de blik op de toekomst te richten. 
Dat wordt in de loop van dit artikel 
ook gedaan, met in de epiloog een 
schets van een ver verwijderd toe
komstperspectief.

Het belang van consensus.

Wat moet onder consensus worden 
verstaan? In het Nederlands taalge
bruik wordt onder consensus een een
parig gevoelen of eenstemmigheid 
van meningen verstaan. Consensus 
kan het gevolg zijn van omstandighe
den die zo dwingend zijn dat bij de 
overgrote meerderheid van de bevol

king eenzelfde gevoel ontstaat. Denk 
bijvoorbeeld aan de stemming die 
zich van de Britse bevolking meester 
maakte toen de Falklandeilanden 
door Argentinië werden aangevallen. 
Van consensus was ook sprake toen 
Frankrijk, Groot-Brittannie, Neder
land, Belgie, Luxemburg, Italië en 
de Bondsrepubliek Duitsland op 27 
mei 1952 het verdrag tot oprichting 
van een Europese Defensie Gemeen
schap (EDG) ondertekenden. In 1954 
bleek echter de Franse Nationale 
Vergadering de opvattingen van de 
Franse regering niet te delen, waar
door ratificatie van de overeenkomst 
onmogelijk was. Veel Franse politici 
beschouwden de plannen voor de in
stelling van supra-nationaal gezag 
op defensieterrein als een inbreuk 
op de nationale soevereiniteit. Naar 
hun gevoel zou de EDG minder het 
gevolg zijn van consensus dan van 
een soort internationale samenzwe
ring tegen de Franse nationale identi
teit. Daarmee is het dilemma ge
schetst dat zich bij elke vorm van 
internationale samenwerking kan 
voordoen. De overeenstemming die 
door vertegenwoordigers van nationa
le regeringen wordt bereikt hoeft 
niet altijd volledig door elke betrok
ken volksvertegenwoordiging te wor
den gedeeld. Vandaar dat in de 
Tweede Kamer jarenlang geen be
sluit kon worden genomen over het 
Nederlands aandeel in de INF-moder- 
nisering. Ook is het mogelijk dat 
de regering en de volksvertegenwoor
diging van een land standpunten inne
men die niet door een duidelijke 
meerderheid van de bevolking wor
den gedeeld. We hebben dat bijvoor
beeld gezien bij de Deense positie 
ten aanzien van het besluit van de
cember 1985 tot hervorming van de 
Europese Gemeenschap (EG). Het 
is dus heel goed mogelijk dat een 
spanningsveld ontstaat tussen de con
sensus die tijdens internationale on-
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derhandelingen in Europees of Atlan
tisch verband haalbaar is en de con
sensus die in de binnenlandse poli
tiek van afzonderlijke staten is ont
staan.

Om consensus te bereiken zouden 
politieke partijen volgens oud-minis- 
ter De Ruiter een lijst met aan
dachtspunten moeten afwerken, zoals
- duidelijke uitspraken die de eigen 
ideeen omtrent veiligheid weergeven;
- een analyse van de dreiging en 
risico's waartegen Nederland zich 
zou moeten kunnen verdedigen;
- een beeld van de conventionele 
verdediging voor het geval in Europa 
een situatie ontstaat waarin de kern
wapens volledig zijn uitgebannen.
Voor het overige was het voorstel 
van de oud-minister geformuleerd 
in de vorm van stellingen, waarvan 
de spreker hoopte dat ze in brede 
kring zouden kunnen worden onder
schreven. Een daarvan was dat West- 
Europa alleen kan worden verdedigd 
met steun van de Verenigde Staten 
(VS) in het verband van de Noordat- 
lantische Verdragsorganisatie (NAVO). 
Inderdaad mag worden vastgesteld 
dat alle partijen die in de Nederland
se politiek een belangrijke rol spelen 
het Nederlands lidmaatschap aanvaar
den en tot uitgangspunt voor hun 
beleid maken. Veel interessanter dan 
deze constatering is de vraag of zij 
ook de noodzaak inzien van grotere 
Europese samenwerking binnen dat 
bondgenootschap. Ook dat blijkt het 
geval te zijn en daarom zullen hier
na enige redenen voor nauwere West- 
europese samenwerking voor het 
voetlicht worden gehaald, zonder dat 
deze nu specifiek aan het gedachten
goed van een bepaalde partij mogen 
worden toegeschreven.

Redenen voor nauwere Westeuropese 
samenwerking.

Omdat de meeste politieke partijen 
in meerdere of mindere mate kunnen 
instemmen met een grotere en meer 
herkenbare Westeuropese rol op vei
ligheidsgebied is het geboden zich

te realiseren dat deze Europese rol 
in de NAVO geen realiteit is, maar 
een entiteit die moet worden bevoch
ten. Daarmee schiet men weinig op 
als ten eeuwigen dage wordt stilge
staan bij de rol van de VS in de be- 
vrijding en de wederopbouw van 
West-Europa. Herdenken, zoals dat 
op 4 en 5 mei gebeurt, is goed. 
Maar Europese veiligheid is niet ge
baat bij herdenken alleen. De belang
en van West-Europa en de VS lopen 
weliswaar vaak parallel, maar zijn 
niet altijd identiek. In dat opzicht 
is er sedert de Tweede Wereldoorlog 
bovendien het een en ander veran
derd.

In de internationale betrekkingen 
zijn de VS en de Sovjet-Unie (SU) 
sedert de Tweede Wereldoorlog duide
lijk de twee hoofdrolspelers in een 
machtstrijd. In het belangenconflict 
spelen de Westeuropese landen mee 
als deel van de Westelijke wereld, 
waartoe zij om historische, economi
sche, ideologische en politieke rede
nen behoren. Dat neemt niet weg 
dat er naast overeenkomsten ook 
belangrijke verschillen zijn te consta
teren. Terwijl West-Europa direct 
grenst aan de SU, worden de Westeu
ropese landen van de VS gescheiden 
door een plas water van ruim zesdui
zend kilometer breedte. Wie daar
door in West-Europa een grotere be
zorgdheid over de Sovjetdreiging zou 
verwachten dan in de VS, komt vaak 
bedrogen uit. De nabijheid van West- 
Europa tot de SU doet de Westeuro- 
peanen juist uitermate bezorgd zijn 
omtrent de mogelijke gevolgen van 
een eventuele oorlog. Terwijl de A - 
merikanen nog onderscheid kunnen 
maken tussen het Europees "theater" 
en het eigen grondgebied, is voor 
veel Europeanen hun land het poten
tiële slagveld.

De invloed van de genoemde geogra
fische factor wordt nog versterkt 
doorhistorische ervaringen. Terwijl 
de afgelopen zeventig jaar zich in 
Europa twee wereldoorlogen hebben 
afgespeeld, is Noord-Amerika sinds 
het einde van de Amerikaanse bur-
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geroorlog in 1865 vrij van oorlogshan
delingen geweest. Aan de isolationis
tische traditie in de Amerikaanse 
buitenlandse politiek is met de aan
val op Pearl Harbor weliswaar een 
einde gekomen, maar de traumati
sche ervaring in Vietnam heeft ten- 
denzen in de richting van unilatera- 
lisme versterkt. De vrijheid van 
West-Europa is weliswaar een Ameri
kaans belang, maar dit feit is niet 
het enige dat telt voor de VS.

In ideologisch opzicht is er naast 
een Oost-Westtegenstelling ook duide
lijk sprake van een niet altijd con
flictloze West-Westverhouding. Nogal 
wat Westeuropeanen beschouwen be
paalde marxistische idealen ais een 
bron van inspiratie, hoewel zij de 
uitwerking ervan in het Sovjetsocia- 
lisme verafschuwen. De uitgaven 
voor sociale zekerheid nemen in de 
Westeuropese begrotingen dan ook 
een veel belangrijker plaats in dan 
in de VS. Bij politieke ontwikkeling
en elders op de wereld hebben Euro
peanen ook veel meer oog voor loka
le en nationale krachten dan de VS, 
die meer geneigd zijn gebeurtenissen 
te interpreteren als een succes voor 
de buitenlandse politiek van de VS, 
dan wel van de SU.

Economie en handel geven natuurlijk 
steeds meer aanleiding tot wrijving. 
De VS en de EG beschuldigen elkaar 
over en weer van protectionistische 
practijken. Denk bijvoorbeeld aan 
de export van stalen buizen uit Euro
pa en Italiaanse deegwaren naar de 
VS. Politiek ernstiger vormen nemen 
conflicten aan als het gaat om eco
nomische sancties bij spanningen in 
de Oost-Westverhouding, zoals tij
dens de gebeurtenissen in Polen gedu
rende de jaren i 981 en 1982 en 
meer recent bij de reactie op terro
ristische aanslagen, die aan Libië 
werden toegeschreven. En natuurlijk 
zijn er binnen de NAVO discussies 
over de groeipercentages van de de
fensiebegrotingen, "burden sharing" 
en de "two-way-street", die alle een 
belangrijke economische component 
hebben.

Tot zover is op een negatieve wijze 
de noodzaak tot meer Europese sa
menwerking aan de orde gesteld 
door er namelijk op te wijzen dat 
samenwerking in Atlantisch verband 
niet altijd probleemloos verloopt. 
Daarmee mag niet gezegd zijn dat 
het in Europees verband dus wel 
goed moet gaan. Atlantici stellen 
dan ook vaak de vraag of de kleine 
broertjes en zusjes (de Westeuropese 
landen) niet vechtend door de kamer 
rollen op het moment dat grote 
broer VS het pand (de NAVO) ver
laat. Maar hoe reeel is die vraag? 
Trekken de VS zich uit de wereldpo
litiek terug wanneer de Westeurope
se landen eenstemmig en daadkrach
tig voor hun gezamenlijke belangen 
opkomen? Dat is hoogstonwaarschijn- 
lijk zolang de Westeuropese samen
werking en integratie mede als een 
gevolg en dus als een succes van 
de Amerikaanse buitenlandse politiek 
worden beschouwd.

Een zekere verzelfstandiging van de 
Westeuropese positie op het gebied 
van vrede en veiligheid is niet in 
strijd met de belangen van het A t
lantisch bondgenootschap. Enerzijds 
maakt het bondgenootschap met de 
VS het mogelijk dat de Westeurope
se identiteit in de internationale be
trekkingen tot volwassenheid kan ko
men. Anderzijds is het bondgenoot
schap erbij gebaar als de Westeurope
anen zich beter bewust worden van 
hun eigen verantwoordelijkheid voor 
vrede en veiligheid. Om te beginnen 
hebben de Westeuropese landen voor 
zichzelf een aantal kaders en fora 
geschapen om gezamenlijk belangen 
beter en/of efficiënter te beharti
gen. Denk bijvoorbeeld aan de EG, 
de Eurogroep binnen de NAVO en 
de Independent European Program me 
Group (IEPG), die hierna uitgebreider 
aan de orde komen. Een tweede ont
wikkeling doet zich voor op het ge
bied van de wapenbeheersing, waar
bij de Westeuropeanen steeds duide
lijker het gevoel hebben gekregen 
dat de VS en de SU geen besluiten 
mogen nemen "over ons en zonder 
ons" De geschiedenis van de INF-pro-
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blematiek laat duidelijk zien dat de 
oplossingen voor de mondiale strate
gische vraagstukken (SALT-I en -II) 
nog geen einde betekenen aan proble
men op het niveau van de Eurostra- 
tegische wapens. Eerder lijkt het 
omgekeerde het geval te zijn: stabili
teit op mondiaal strategisch niveau 
leidt tot instabiliteit in de regionale 
(Europese) krachtsverhoudingen.

Hoewel tot op heden alleen de VS 
en de SU over Eurostrategische wa
pens hebben onderhandeld, ziet het 
er voor de toekomst niet naar uit 
dat de Franse en Britse kernmachten 
buiten beschouwing zullen blijven. 
De Britten hebben hun nucleaire af- 
schrikkingsmacht min of meer ont
leend aan die van de VS. Maar de 
Fransen hebben in de jaren welbe
wust voor een eigen weg gekozen. 
Op hun pas zijn zij inmiddels zo ver 
gevorderd dat de "force de frappe" 
in de jaren negentig niet alleen naar 
Franse maatstaven, maar ook naar 
internationale criteria als een strate
gische kernmacht kan worden be
schouwd. De veelkoppige M-4 heeft 
een bereik van vierduizend tot zes
duizend kilometer en wordt vanaf 
een onderzeeboot afgevuurd. Niet 
voor niets heeft Gorbatsjov de stop
zetting van de modernisering van 
de Britse en Franse kernmachten 
uitdrukkelijk als onderdeel van zijn 
nucleaire ontwapeningsvoorstellen
genoemd.

Hoe imposant de Franse prestaties 
ook mogen zijn, het totaal vernieti
gend vermogen van de "force de dis- 
suasion" is vele malen geringer dan 
dat van elk der nucleaire grootmach
ten. Wat Frankrijk betreft zal dat 
zo blijven, tenzij de VS en de SU 
het eens worden over aanzienlijke 
reducties van hun atoomarsenalen. 
Dan is men in Parijs misschien be
reid over voorstellen tot bevriezing 
en reductie te praten. Dan telt 
Frankrijk weer mee bij de internatio
nale onderhandelingen tussen wereld- 
mogendheden. Tegen deze achter
grond zijn aanzienlijke wapenreduc- 
ties door de VS en de SU in tweeer-

lei opzicht een Frans belang. In de 
eerste plaats betekent het een aan
zienlijke vermindering van de Sovjet- 
dreiging en ten tweede leidt dat au
tomatisch tot een stijging van de 
militaire betekenis van het Franse 
nucleaire zwaard.

De belangrijkste militaire ontwikke
lingen van de afgelopen decennia 
kunnen in een vijftal punten worden 
samengevat.
1. De geweldige stijging van het mi
litair vermogen van de SU heeft, 
in combinatie met de resultaten van 
wapenbeheersingsoverleg geleid tot 
pariteit (gelijkwaardigheid) van de 
VS en de SU op het terrein van de 
strategische wapens.
2. Naast de afschrikkingsmacht van 
offensieve nucleaire wapens van de 
VS en de SU is door Frankrijk een 
nucleair zwaard ontwikkeld om een 
potentiële agressor te ontmoedigen 
tot een aanval over te gaan. Ook 
Groot-Brittannie beschikt over een 
nucleaire capaciteit.
3. De overmacht van het Warchau- 
pact op het terrein van de conventio
nele en de chemische krachtsverhou
dingen is bepaald niet verminderd, 
noch door een aanzienlijke verster
king van de Westelijke defensie, 
noch door opvallende resultaten van 
wapenbeheersingsoverleg. In West- 
Europa bestaat er weinig behoefte 
het Oostblok in aantallen conventio
nele en chemische wapens in te ha
len en voorbij te streven. De lidsta
ten van de NAVO streven ernaar 
de kansen voor verbetering van de 
kwaliteit van wapens en het onder
zoek naar en de ontwikkeling van 
nieuwe wapensystemen dan ook opti
maal te benutten.
4. Onder invloed van de ruimtevaart 
is een technologisch proces van accu- 
ratisering en miniaturisering tot 
stand gekomen. Daaarbij smelten on
derzoek en ontwikkeling in de civie
le en militaire sfeer geleidelijk aan 
samen. Een modern Westers land kan 
geavanceerd technologisch onderzoek 
moeilijk afwijzen met het argument 
dat dit de wapenwedloop stimuleert. 
Het zou betekenen dat een krans-
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slagader van het economisch leven 
verkalkt en afsterft. Wel kunnen zo
genaamde Emerging Technologies (ET 
) ertoe bijdragen dat kernwapens een 
minder belangrijke plaats in het mili- 
tair-strategisch denken gaan innemen.
5. De meest recente ontwikkeling 
op militair terrein is het Strategisch 
Defensie Initiatief van de Amerikaan
se president Reagan, beter bekend 
als SDI of ook wel "Star Wars" ge
noemd. SDI is voor het moment (nog 
) niet meer dan het doen van onder
zoek naar de mogelijkheden verdedi
gingsmaatregelen te treffen tegen 
ballistische projectielen die het ei
gen grondgebied bedreigen. Op de 
vraag of het allemaal haalbaar, tech
nisch mogelijk en betaalbaar is, kan 
nog geen antwoord worden gegeven. 
Als het antwoord op deze vraag o- 
ver een aantal jaren een bevestigend 
'ja' oplevert, betekent dat een gelei
delijke overgang van een strategie 
waarin het accent ligt op de moge
lijkheid van nucleaire vergelding en 
de "extended deterrence" naar een 
die de nadruk legt op het vermogen 
tot effectieve verdediging. Dat bete
kent welhaast vanzelf een toename 
van de eigen Westeuropese verant
woordelijkheid voor vrede en veilig
heid in dit deel van de wereld.

Kaders voor Europese samenwerking.

Nog afgezien van SDI en de verande
ringen in de bondgenootschappelijke 
strategie die er het gevolg van kun
nen zijn, zijn er voor de Westeurope
se landen tenminste nog twee zorg
wekkende ontwikkelingen. Een speelt 
zich af op het gebied van het over
leg tot beheersing, beperking en re
ductie van nucleaire wapens. Een 
geringere betekenis van kernwapens 
leidt tot een grotere rol voor de 
conventionele bewapening. De West- 
europeanen hebben weinig redenen 
om daar echt gelukkig mee te zijn. 
In de derde plaats heeft het Ameri
kaanse Congres eind 1985 een wet 
op het evenwicht van de federale 
begroting aangenomen, die dus gren
zen stelt aan de Amerikaanse defen

sie-uitgaven, inclusief de gelden die 
ten goede komen aan de verdediging 
van West-Europa.

De kaders die de Westeuropese land
en ter beschikking staan om vorm 
en inhoud te geven aan vrede en 
veiligheid in dit deel van de wereld 
zijn welhaast van ouder oorsprong 
dan het Atlantisch bondgenootschap. 
Op 4 maart 1947 sloten Frankrijk 
en Groot-Brittannie het Verdrag van 
Duinkerken om zich van eikaars 
steun te verzekeren voor het geval 
een opleving van Duitse agressie 
dreigde. De staatsgreep in Praag van 
februari 1948 maakte echter aanne
melijk dat het gevaar niet zozeer 
school in Duit revanchisme alswel 
in de gecombineerde dreiging van 
een communistische staatsgreep en 
de aanwezigheid van het Rode Leger 
in het hart van Europa. Om aan die 
dreiging het hoofd te bieden beslo
ten de drie Benelux-staten (Belgie, 
Nederland en Luxemburg) tot het 
sluiten van een verdrag tot economi
sche, sociale en culturele samenwer
king en collectieve verdediging met 
de beide mogendheden van het Ver
drag van Duinkerken. Deze zoge
naamde Westerse Unie kwam op 17 
maart 1948 bij het Verdrag van Brus
sel tot stand. In 1954 traden Italië 
en de Bondsrepubliek Duitsland toe. 
Sindsdien is de organisatie bekend 
als de Westeuropese Unie (WEU).
Het Westeuropees Unieverdrag kent 
in artikel V een verdergaande bij- 
standsverplichting dan het Atlantisch 
Pact van 4 april 1949. Hoewel in 
artikel 5 van het NAVO-verdrag 
staat dat een aanval op een of meer 
lidstaten binne het verdragsgebied 
zal worden beschouwd als een aanval 
tegen allen, staat het het bondge
nootschap vrij "op te treden op de 
wijze die zij nodig oordeelt -met 
inbegrip van het gebruik van gewa
pende macht-". Indien in Europa een 
van de lidstaten van de WEU wordt 
aangevallen zullen de andere landen 
echter "de aangevallen partij alle 
mogelijke militaire en andere hulp 
en bijstand verlenen". Veel verder 
dan deze fraaie formulering is men
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in Europees verband niet gekomen, 
omdat de opzet van een geïntegreer
de militaire organisatie is uitgeble
ven. De NAVO daarentegen is een 
internationale organisatie die juist 
dankzij die geïntegreerde militaire 
structuur het best in staat is de A - 
merikaanse en Europese veiligheidsbe
langen binnen het verdragsgebied te 
behartigen.

Zoals gezegd bestonden er bij het 
begin van de jaren vijftig plannen 
voor een Europese Defensie Gemeen
schap, die echter stuk liepen op de 
onwil van het Franse parlement het 
daartoe bestemde verdrag te ratifice
ren. Sedertdien heeft de Europese 
samenwerking zich lange tijd tot het 
economisch vlak beperkt, wat met 
de oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap (EEG) in 1957 
tot uiting kwam. In 1973 werd naast 
deze gemeenschap de Europese Poli
tieke Samenwerking opgezet door 
de landen die bij de EEG waren aan
gesloten. In de EPS werd gestreefd 
naar een zekere coördinatie van het 
buitenlands beleid van de lidstaten; 
aanvankelijk bieef het veiligheidsbe
leid daarvan geheel uitgesloten. Aan 
het einde van de jaren zeventig kon
den politieke en economische aspec
ten van de veiligheid aan de orde 
worden gesteld, maar militaire zaken 
beschouwt men in de Eg officieel 
nog steeds als een aangelegenheid 
die alleen in de NAVO aan de orde 
mag worden gesteld.

Binnen de NAVO fungeert de Euro- 
groep als een informele groepering 
van ministers van Defensie van de 
Europese lidstaten, minus Frankrijk 
en Ijsland. De groep werd in 1948 
opgericht om tegemoet te komen 
aan de in vele landen bestaande 
wens tot hechtere Europese samen
werking te komen. Frankrijk wenste 
van dit gremium geen deel uit te 
maken, omdat het juist twee jaar 
vantevoren had besloten de geïnte
greerde militaire structuur van de 
NAVO te verlaten. Bij welke gelegen
heid het NAVO-hoofdkwartier van 
Parijs naar Brussel werd verplaatst.

Naast de uitoefening van de functie 
van forum voor een gedachtenwisse
ling over politieke en strategische 
kwesties, probeert de Eurogroep de 
doeltreffendheid van de Europese 
bijdrage aan de NAVO te verhogen 
door een beter op elkaar afstemmen 
van de defensie-inspanning en door 
een optimaal gebruik van de beschik
bare middelen. Tot dat laatste werd 
een belangrijke bijdrage geleverd 
door het Europees Programma voor 
Defensieverbetering uit de jaren 
1970-1075. Een belangrijk deel van 
de werkzaamheden van de Eurogroep 
speelt zich af in gespecialiseerde 
subgroepen die zich met onderdelen 
van de defensieproblematiek bezig
houden, zoals Eurocom (verbindings- 
systemen), Eurolog (logistiek), Euro- 
med (militair-geneeskundige diensten) 
en Eurolongterm (ontwikkeling en 
harmonisatie van tactische concep
ten). Niet onbelangrijk is ook de in
spanning om het publiek in de VS 
voor te lichten over het Europees 
aandeel in de bondgenootschappelijke 
defensie.

Als laatste in de rij van Europese 
organisaties voor samenwerking op 
defensiegebied moet de Independent 
European Program me Group (IEPG) 
worden genoemd. Deze werd in 1976 
opgericht, omdat de leden van de 
Eurogroep behoefte hadden aan een 
forum waarvan Frankrijk deel zou 
kunnen uitmaken. Dit forum houdt 
zich bezig met onderzoek en ontwik
keling ter bevordering van de intero
perabiliteit en de standaardisatie van 
defensiematerieel, een gezonde tech
nologische basis voor de Europese 
defensie-industrie en een daadwerke
lijk tweerichtingsverkeer ("two-way- 
street") in de defensiesamenwerking 
tussen de VS en West-Europa. Onder 
voorzitterschap van de Nederlandse 
staatssecretaris voor Defensie, Van 
Houwelingen, heeft het werk van 
de IEPG in de jaren 1984-1986 een 
belangrijke impuls gekregen. Het po
litiek belang dat tegenwoordig wordt 
gehecht aan Europese samenwerking 
bij de productie van defensiemateri
eel bleek onlangs nog uit de zoge-
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naamde Westlandaffaire in Groot- 
Brittannie. Dit leidde tot het aftre
den van de pro-Europese minister 
van Defensie Hesseltine en de over
name van de helikopter fabriek West- 
land door het Amerikaanse Sikorski- 
concern. Hoewel de afloop voor de 
Europese samenwerking niet erg ge
lukkig was, mogen Europeanen moed 
putten uit het feit dat een kwestie 
als deze enkele jaren geleden geen 
politiek issue zou zijn geweest en 
dat nu wel degelijk het geval bleek 
te zijn.

Epiloog.

In het begin van deze bijdrage is 
het begrip consensus besproken en 
het standpunt ingenomen dat een 
meer Europese invulling van het vei
ligheidsbeleid een bijdrage kan zijn 
tot het herwinnen van consensus
voor hec Nederlands beleid. Vervol
gens is aangegeven om welke rede
nen nauwere Westeuropese samenwer
king noodzakelijk is in het licht van 
internationaal-politieke en militaire 
verhoudingen en ontwikkelingen. In 
de paragraaf hiervoor zijn de belang
rijkste kaders voor de samenwerking 
uiterst beknopt geschetst. Het is nu
tijd voor een (gewaagd?) toekomst
perspectief.

Einddoel van het proces van Europe
se samenwerking en integratie zou 
een Europese zuil in de NAVO moe
ten zijn. De segmenten van deze
pilaar liggen op dit moment nog ver
spreid over de werkvloer. De zuil 
moet worden opgetrokken op een 
brede basis van maatschappelijke con
sensus. Overeenstemming tussen de 
staatshoofden en regeringsleiders in 
de Europese Raad is op korte ter
mijn hoogst onwaarschijnlijk en op 
de lange duur ook onvoldoende. De 
consensus moet worden gevonden on
der de bevolking van de lidstaten 
van de Europese Gemeenschap.

Na het voorgaande is voor liberaal- 
democraten de volgende vraag inter
essant. Hoe representatief is de be

sluitvorming in de Europese en A t
lantische Raden voor wat onder de 
bevolking leeft? Zouden de besluiten 
die daar tot stand komen niet moe
ten worden voorgelegd aan een di
rect gekozen volksvertegenwoordi
ging? Nee, kan men zeggen, het 
gaat hier om internationale organisa
ties waarvan het beleid moet worden 
beoordeeld in de nationale parlemen
ten. Als men daar niet akkoord gaat 
moeten de volksvertegenwoordigers 
hun minister van Buitenlandse Zaken 
naar huis sturen. Maar hoe zit dat 
in West-Europa dan met het Euro
pees Parlement, dat in 1979 en 1984 
door middel van directe verkiezingen 
werd gekozen. Dit orgaan mag wel 
spreken over buitenlands beleid en 
veiligheid, maar heeft geen formele 
bevoegdheden op dat terrein. Men 
zou dus kunnen opmerken dat de Ge
meenschap en het bondgenootschap 
wel organisaties van democratische 
staten zijn, maar dat de EG en de 
NAVO zelf per definitie geen demo
cratieën zijn.

Het gevaar van de stelling in de 
laatste zin van de voorgaande alinea 
is dat deze misverstanden in de 
hand werkt. Het is op korte en mid
dellange termijn een illusie om aan 
een Atlantische democratie te den
ken. Aan het democratisch gehalte 
van de besluitvorming op Europees 
niveau kan echter wel degelijk wor
den gewerkt. Daartoe kan en moet 
de minister van Buitenlandse Zaken 
van het land dat de EG voorzit zijn 
overleg met het Europees Parlement 
(EP) intensiveren, opdat de direct 
gekozen volksvertegenwoordiging op 
Europees niveau haar stem kan laten 
horen.



Stromingen binnen liberalisme
In de vorige nummers van LEF schre
ven de heren Marco P. Swart en mr. 
J.H.C. van Zanen twee artikelen 
over het Nederlandse liberalisme. 
Beiden maken in hun artikelen onder
scheid tussen twee stromingen bin
nen het liberalisme en schijnen in 
hun artikelen het liberalisme gelijk 
te stellen aan de VVD.
Ik wil mij in dit artikel voornamelijk 
beperken tot het artikel van Van 
Zanen, getiteld "Stromingen binnen 
de VVD". Net zoals Van Zanen wil 
ik de conclusie van Swart onder
schrijven: "Meer dan ooit is de toe
komst aan het liberale gedachten
goed". De hieruit volgende centrale 
stelling van Swart is dan ook dat 
(ook) een principieel liberale benade
ring 'de kiezers' zal bewegen libe
raal te denken en vervolgens te 
stemmen. Idealisme in het algemeen 
en liberaal idealisme in het bijzon
der hoeft niet strijdig te zijn met 
het kunnen uitoefenen van macht. 
Door constant de liberale ideologie 
uit te dragen kan wellicht een bijdra
ge worden geleverd aan het tot ont
wikkeling komen van een liberaal 
geestelijk klimaat. Het afwijzen door 
Van Zanen van de dichotomie tussen 
macht (populisme/Vanrielisme) en 
idealen (principes/Geertsemanie) als 
basis van het onderscheid tussen stro
mingen binnen het liberalisme, deel 
ik niet in die mate. Meer moeite 
heb ik met het onderscheid dat Van 
Zanen maakt binnen het liberalisme 
en de beperking tot de VVD.

Kritiek op de door Van Zanen onder
scheidde hoofdstromingen.

De VVD erkent in haar Liberaal Ma
nifest (1) dat Nederland aanzienlijk 
meer liberalen telt dan de leden en 
de kiezers van de VVD. Deze erken
ning wil ik van harte onderschrijven. 
Alleen al daarom ben ik van mening

dat een artikel over toekomst en 
stromingen van het liberalisme zich 
niet mag beperken tot de VVD. In 
mijn artikel zal ik dan ook proberen 
aan te geven wat mijns inziens de 
hoofdstromingen zijn binnen het Ne
derlandse liberalisme en de VVD.

Van Zanen onderscheidt drie stro
mingen, zonder onoverbrugbaar grote 
verschillen, die vloeiend in elkaar 
overlopen en die elkaar gedeeltelijk 
overlappen. Dit zijn de sociaal-libera- 
le stroming, de vrij-liberale stroming 
en een conservatief-liberale stroming. 
Dat de stromingen in elkaar overlo
pen, althans vervloeien, kan ik onder
schrijven. Sterker nog, een liberaal 
kan met betrekking tot het ene on
derwerp tot de ene stroming behoren 
en met betrekking tot het andere 
onderwerp tot een andere stroming 
behoren.
De terminologie van Van Zanen vind 
ik erg ongelukkig. In West-Duitsland 
wordt het sociaal-liberalisme (Sozial- 
liberalismus) met name gebruikt als 
tegenvoeter van het economisch-libe- 
ralisme (Wirtschaftsliberalismus). Van 
Zanen gebruikt verder in zijn artikel 
dit onderscheid niet. Ik geef dan ook 
de voorkeur aan de term vrijzinnig- 
democratie als Nederlandse aandui
ding van het progressief-liberalisme. 
Een term die sinds 1901 de progres
sieve stroming binnen het Nederland
se liberalisme heeft aangeduid. Al 
voor de vorming van de Vrijzinnig 
Democratische Bond in 1901 werd 
binnen de Liberale Unie deze term 
gebruikt. Eventueel is de aanduiding 
progressief-liberalisme te gebruiken. 
De tweede term waar ik veel moei
te mee heb, is de term vrij-liberaal 
als aanduiding voor een tussenstro- 
ming. De term vrij-liberaal was bin
nen het Nederlandse liberalisme de 
aanduiding die de conservatief-libera- 
len zichzelf gaven. Wil men een tus- 
senstroming onderscheiden dan is de
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term gematigd-liberaal meer op zijn 
plaats. Ik wil echter deze tussenstro- 
ming niet onderscheiden, gezien bo
venstaande opmerkingen over het 
vloeiend verlopen van de stromingen. 
Het onderscheid vrijzinnig-democra- 
tie of progressief-liberalisme versus 
conservatief-liberalisme is een bruik
baar onderscheid binnen het Neder
landse liberalisme. Het is ook een 
onderscheid dat binnen het internatio
naal liberalisme gehanteerd wordt. 
Daar wordt vaak de term radicaal 
gebruikt voor het progressief-libera
lisme. Vaak noemden progressieve 
afsplitsingen van liberale partijen 
zich radicaal. Voorbeelden hiervan 
zijn: de Franse radicaux; de hoofd
stroming binnen het Franse liberalis
me, waar de conservatief-liberale 
stroming uitstierf (2), de Zwitserse 
radicaux-democrats of Freisinnig-de- 
mokraten; de oorspronkelijk progres- 
sief-liberalen. Voor 1901 kende ook 
Nederland een partij die zich de Ra
dicale Bond noemde.

Stromingen binnen het Nederlandse 
liberalisme.

Als onderscheid binnen het Neder
landse liberalisme dus bruikbaar, als 
onderscheid binnen de VVD echter 
niet, althans niet voldoende. Naast 
vrijzinnig-democraten of progressief- 
liberalen en conservatief-liberalen 
kan men mijns inziens nog twee stro
mingen onderscheiden. Sinds de jaren 
zestig kunnen we een groei van de 
VVD constateren ten koste van de 
christen-democratische partijen. Dit 
leidde tot een instroom van conserva
tieven. Dientengevolge kunnen we 
een conservatieve stroming onder
scheiden, met name onder de stem
mers, minder onder de partijleden. 
Deze stroming is anders van karak
ter dan de conservatief-liberale stro
ming. De verschillen uiten zich met 
name op immateriële zaken.
Daarnaast is vanuit de Verenigde 
Staten het libertarisme opgekomen. 
Met name in de Vlaamse liberale 
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 
heeft deze stroming veel invloed.

Ook in de VVD zijn libertaristische 
tendensen waar te nemen. Ik wil het 
libertarisme als vierde stroming bin
nen de VVD aanwijzen, met de aan
tekening dat de aanhangers hiervan 
het minst duidelijk aan te wijzen 
zijn.
Samenvattend kun je de volgende 
stromingen onderscheiden in het Ne
derlandse liberalisme: progressief-libe- 
ralisme/vrijzinnig-democratie en con
servatief-liberalisme. In de VVD: pro
gressief-liberalisme/ vrijzinnig-demo- 
cratie, conservatief-liberalisme, con
servatisme en libertarisme.

De moeilijke positie van vrijzinnig- 
democraten.

Sinds de oprichting van de VVD 
heeft de conservatief-liberale stro
ming een duidelijke meerderheid. Dit 
leidde in 1962 tot de oprichting van 
het Liberaal Democratisch Centrum 
en dit was in 1966 een van de oorza
ken voor de oprichting van D66. De 
conservatief-liberalen zijn duidelijk 
verenigd in de VVD en hebben geen 
alternatief voor de VVD.
De vrijzinnig-democraten hebben een 
veel moeilijker positie. De hierboven 
geciteerde opmerking uit het Libe
raal Manifest geldt met name voor 
hen. De vrijzinnig-democraten zijn 
over drie partijen verdeeld en sinds 
kort wellicht over een vierde partij. 
Vrijzinnig-democraten zijn niet al
leen in de VVD actief, maar ook 
in D66 en de PvdA. Hoewel de 
PvdA het resultaat is van de fusie 
van de Sociaal Democratische Arbei
ders Partij met de Vrijzinnig Demo
cratische Bond en enige andere groe
peringen, is de vrijzinnig-democrati- 
sche invloed gering en door het soci
alisme ondergesneeuwd. D66 daaren
tegen kent een sterke vrijzinnig-de- 
mocratische stroming, naast de prag
matische non-ideologische stroming 
rond partijleider Van Mierlo. De vrij- 
zinnig-democratische invloed in D66 
uit zich onder meer in de formule
ring van uitgangspunten in het be
leidsprogramma 1977-1981 (3): Vrij
heid (formeel en materieel), Gelijk-
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waardigheid, Solidariteit (geen macht 
zonder controle), Internationale ge
richtheid en Toekomstgerichtheid. 
Waarlijk liberale uitgangspunten. 
Voor D66 geldt mijns inziens 'libe
raal zijn, zonder je liberaal te noe
men'.
De nieuwe Liberaal Democratische 
Partij is te nieuw en te klein om 
al duidelijk beoordeeld te kunnen 
worden.

Een andere conclusie.

Terugkerend naar de VVD moet ik 
tot een andere conclusie komen dan 
Van Zanen en Swart. Swart spreekt 
van een ''traditionele balans" die de 
bijna spreekwoordelijke rust in de 
VVD garandeert. Van Zanen spreekt 
zich duidelijk positief uit over de 
eensgezindheid in de VVD, die on
danks het kunnen onderscheiden van 
stromingen binnen de VVD, heerst. 
Van Zanen geeft als oorzaken aan: 
de liberale levenshouding, die een 
zekere mate van tolerantie en ver
draagzaamheid veronderstelt; de libe
rale stijl en partij-politieke cultuur, 
die in bepaalde opzichten loyaal ge
drag inhouden; en omdat niet steeds 
dezelfde stroming de boventoon 
voert. In zijn optiek smeden twee 
van de drie stromingen (een per on
derwerp verschillende) meerderheid 
voor een bepaalde koers. Deze laat
ste analyse wil ik betwijfelen. Deze 
meerderheid wordt steeds vaker ge
vormd door de conservatief-liberalen 
met de conservatieven. Bepaalde inci
denten in deze regeringsperiode ge
ven aan dat een van de stromingen 
vrijwel niet tot de meerderheid be
hoort, en wel de vrijzinnig-democrati- 
sche stroming. De wetgeving om
trent de euthanasie geeft dit duide
lijk aan. Een oorspronkelijk stand
punt, gedragen door progressief- en 
conservatief-liberalen, wordt inge
ruild voor een behoudende opstelling, 
het niet willen opkomen voor imma
teriële waarden. Een ander incident 
is wellicht nog duidelijker, de affai
re rond de P.C. Hooftprijs. Het 
stemgedrag van drie Kamerleden

werd afgestraft met lagere plaatsen 
op de kandidatenlijst.
Met Swart en Van Zanen ben ik van 
mening dat eensgezindheid binnen 
de VVD nastrevenswaardig is. Die 
eensgezindheid is echter niet heilig. 
Zoals Van Zanen stelt moeten princi
piële discussies gevoerd kunnen wor
den. Richt men het streven op het 
bundelen van het liberale denken, 
zoals de VVD dat formuleert in het 
Liberaal Manifest, dan zal men ook 
ruimte moeten geven aan die libera
le stromingen, die in de minderheid 
zijn. Incidenteel afwijkend stemge
drag kan daar de consequentie van 
zijn, als men niet tot een compro
mis heeft kunnen komen. Met name 
op dit punt is de VVD de laatste 
tijd ernstig tekort geschoten.

Kiezen voor een koerswijziging of 
een breuk.

De VVD biedt naast aan liberalen 
ook onderdak aan conservatieven. 
Het conservatisme en het liberalisme 
zijn echter tegenstrijdige politieke 
stromingen. Door naast aan liberalen 
onderdak te verlenen aan conservatie
ven, verwatert men het liberale ge
halte van de partij. Het verenigen 
van alle liberalen in een partij is 
moeilijk, het verenigen van alle libe
ralen samen met conservatieven in 
een partij is nog moeilijker en tot 
mislukken gedoemd. Zolang men hier
naar streeft bevordert men de ver
deeldheid van de liberalen, doordat 
een deel van de liberalen, de vrijzin- 
nig-democraten, samenwerking in een 
partijverband met conservatieven af
wijst.
De laatste jaren heeft het CDA zich 
steeds meer ontwikkeld tot een con
servatieve partij en beweegt zich 
daarmee op dat deel van de kiezers
markt, dat de VVD ook aanspreekt. 
De verschillen tussen een conserva
tief CDA en de VVD die tracht con
servatieven en liberalen te bundelen, 
zijn niet groot en worden steeds klei
ner. Zeker als de VVD die punten 
waar een principieel verschil bestaat 
inlevert in ruil voor continuering van
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de coalitie. Het afnemen van de ver
schillen maakt de VVD minder aan
trekkelijk voor de kiezer.
De dichotomie van Swart is hier 
goed bruikbaar. Het Vanrielisme 
houdt de keuze in voor samenwer
king tussen conservatief-liberalen 
en conservatieven. Geertsemanie is 
de samenwerking tussen progressief 
liberalen en conservatief-liberalen, 
met de bereidheid verlies van in
vloed te aanvaarden. Deze bereid
heid is echter niet het streven. Stre
ven voor Geertsemanisten kan ook 
zijn met behoud van zoveel invloed 
een zo principieel mogelijk liberale 
partij te zijn. Hierbij is de aanteke
ning van Swart nodig dat zo veel 
mogelijk invloed niet identiek is aan 
zo veel mogelijk zetels.

De VVD zal mijns inziens hieruit 
consequentie moeten trekken en haar 
koers moeten wijzigen. Zij zal zich 
als een liberale partij moeten opstel
len en geen ruimte meer moeten 
verlenen aan de conservatieve stro
ming. Als een partij, die ruimte 
geeft aan conservatief-liberale en 
vrijzinnig-democratische ideeen en 
daardoor aantrekkelijk is voor beide 
stromingen. Als een partij, die dan 
'relatief eensgezind' het centrum 
van de Nederlandse politiek kan vero
veren, als een alternatief voor de 
conservatieve- en sociaal-democrati- 
sche politieke gedachten. De thema's 
die Swart aangeeft voor de VVD in 
de toekomst kan ik in grote lijnen 
onderschrijven: afbreking van de
macht van de bureaucratie, beter 
gesteld: het onder democratische con
trole brengen van elke machtspositie, 
meer vrijheid voor de burger en 
meer rationalisme in de politiek. 
Daaraan zou ik willen toevoegen de 
verdere democratisering van de sa
menleving.

Blijft de VVD echter de huidige 
koers volgen, dan voorzie ik een 
groeiende kloof tussen vrijzinnig-de- 
mocraten enerzijds en conservatief- 
liberalen anderzijds, uiteindelijk lei
dend tot een definitieve breuk tus
sen vrijzinnig-democraten en de VVD.

Daarmee is ook het experiment 
'VVD als partij voor alle liberalen' 
mislukt. De vraag of we daar blij 
mee moeten zijn, laat ik aan de le
zer over.

(1) Liberaal Manifest, 1981, bladzij
de 45.

(2) Sinds kort noemen de erfgenamen 
van de Franse conservatieven, de 
republiekeinen, zich de liberalen, 
waarbij liberalisme staat voor staats
onthouding. De Franse term liberalis
me is dan ook niet vertaalbaar met 
liberalisme in de Nederlandse zin. 
De aanduiding centrum-liberaal voor 
de Franse UDF is mijns inziens dan 
ook niet terecht.

(3) Beleidsprogramma 1977-1981, ver
sie juni 1980, bladzijden 6 en 7.



mr. J.H.C. van Zanen 35

Much ado about nothing new ....
Begin april heeft de Groningse Com
missaris der Koningin H.J.L. Vonhoff 
in het gebouw van de Eerste Kamer, 
als oud-vcorzitter van de commissie 
Hoofdstructuur Rijksdienst, het eer
ste exemplaar van het boek 'Vanaf 
de top gezien, visies van de politie
ke elite' in ontvangst genomen. Het 
boek is geschreven door prof. dr. 
A. Hoogerwerf, hoogleraar aan de 
afdeling Bestuurskunde van de Tech
nische Hogeschool Twente.
Niet zonder reden is het eerste 
exemplaar aan de heer Vonhoff aan
geboden. Immers, de naar hem ge
noemde commissie en het boek van 
Hoogerwerf raken voor een groot 
deel hetzelfde onderwerp: de proble
matische aspecten van het functione
ren van het politieke systeem en 
het openbaar bestuur.

Wat en waarom geschreven?

Hoogerwerf noemt zelf als doel van 
het boek het geven van inzicht "in 
de hoofdlijnen van problemen rond 
het openbaar bestuur en rftogelijke 
oplossingen voor die problemen" ( 
bladzijde 9). Twee bladzijden verder 
schrijft hij: "Dit boek gaat over de 
politiek-bestuurlijke kaart van Neder
land, vanaf de top gezien. Het geeft 
een beeld van opvattingen van top
functionarissen over het politieke 
en bestuurlijke domein waarin zij 
werken". En bijna aan het eind van 
het boek: "Het geheel komt neer
op een aanzet tot een ziektenleer 
en een verzameling geneeswijzen 
voor het openbaar bestuur zoals le
den van de politiek-bestuurlijke elite 
die zien" (bladzijde 336). Mijn indruk 
is dat het beschrijven van het -naar 
ik veronderstel- alom bekende ziekte
beeld, beter is gelukt dan het aange
ven van een mogelijke (en nieuwe?) 
geneeswijze. Ik kom hier op terug.

De interviews.
Rode draad in het verhaal zijn inter
views die Hoogerwerf zelf heeft ge
houden met zevenenvijftig leden van 
de politiek-bestuurlijke elite van Ne
derland. Om precies te zijn onder
werpt hij zes ministers, zes staats
secretarissen, vijf secretarissen-gene- 
raal, veertien directeuren-generaal, 
twaalf "vooraanstaande" parlementa
riërs en veertien "toonaangevende" 
adviseurs en andere bekleders van 
hoge ambten aan zijn vragenvuur. 
Geinterviewden wordt gevraagd twee 
uur voor het gesprek uit te trekken.

Open vragen.

Het systeem van open vragen is ge
hanteerd. Het laatste opdat -in de 
woorden van Hoogerwerf- de "gein
terviewden naar eigen inzicht en in 
eigen bewoordingen kan antwoorden 
en niet in het keurslijf van door de 
onderzoeker bedachte antwoordmoge
lijkheden en formuleringen wordt ge
perst" (bladzijde 23). Ik denk dat 
dit een zeer goed uitgangspunt is. 
Een verdedigbare keuze. Het biedt 
de ruimte voor variatie aan antwoor
den. Of het de uitwerking niet zoda
nig bemoeilijkt -hoe verschillende 
antwoorden op verschillende vragen 
te vergelijken- dat eigenlijk geen 
samenhangend verhaal kan worden 
gegeven; laat staan conclusies kun
nen worden getrokken; is voor mij 
een open vraag. Ik denk dat het 
hem aardig is gelukt om tot een e- 
nigszins overzichtelijke samenhang 
te komen. AI is er soms sprake van 
een aaneenrijging van citaten.

Anonimiteit.

Het boek -rijkelijk met citaten uit 
de interviews besprenkeld- geeft een
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soms openhartige en ontboezemende 
kijk in de politieke keuken. Een voor
beeld: "Ik heb nou twintig bewindslie
den gehad. Daar waren er twee bij 
die ik ronduit belachelijk vond .... 
In de ministerraad .... wordt hij on
middellijk geoormerkt als de nitwit 
...." (bladzijden 167/168). Vandaar 
(?) dat Hoogerwerf bij de uitwerking 
van de interviews voor anonimiteit 
kiest. Hij geeft twee redenen. In 
de eerste plaats vreest hij dat men 
de interviews zou hebben geweigerd 
wanneer de anonimiteit niet was ge
garandeerd. En in de tweede plaats 
zouden zo "meer openhartige en be
trouwbare antwoorden" (zie hierbo
ven bijvoorbeeld) worden gegeven 
(bladzijde 28). Een te respecteren 
keuze: A. het geheel wordt er aan
trekkelijker) door en B. mensen die 
hun 'waarheid' en plein public vertel
len krijgen de wind van voren. Uit 
het recente verleden herinner ik mij 
bijvoorbeeld een interview van WVC- 
minister Brinkman met Vrij Neder
land ("Binnenhof een grote coterie") 
(1). Hij heeft het geweten.
Van een van de geïnterviewden (amb
tenaar, PvdA) mocht ik vernemen 
dat Hoogerwerf het gesprek met 
hem correct had weergegeven. Dat 
blijkt dus in orde.

Vraagstelling en indeling.

Bij de vraagstelling hebben voor Hoo
gerwerf een aantal zaken centraal 
gestaan. In de eerste plaats drie as
pecten van het overheidsbeleid: doel
treffendheid, doelmatigheid en legimi- 
teit. Voorts vier onderdelen van het 
beleidsproces (beleidsvoorbereiding, 
beleidsbepaling, beleidsuitvoering en 
beleidsevaluatie), waaruit eerder ge
noemde aspecten van het overheids
beleid gedeeltelijk kunnen worden 
verklaard. Op hun beurt worden de 
onderdelen van het beleidsproces me
de bepaald door de opvattingen, in
formatie, macht en conflicten of 
coördinatie van de personen en orga
nisaties die in de onderdelen een 
rol spelen.
Het boek telt twaalf hoofdstukken.

Het heeft een riant notenapparaat, 
dat tevens goed kan dienen als over
zicht van de meest relevante litera
tuur. Handig is dat Hoogerwerf 
steeds de hoofdstukken begint met 
een kort overzicht van de Nederland
se bestuurskundige- en politicologi
sche literatuur. De antwoorden van 
de geïnterviewden worden in een 
slotparagraafje steeds met de eerder 
genoemde literatuur vergeleken.

Het aanzien van de politiek: Neder
land een laagland.

Het eerste hoofdstuk heeft een in
leidend karakter. Toch zet Hooger
werf de toon aan van het boek door 
te beginnen met het geven van een 
beeld van de opvattingen van de ge
ïnterviewden over het aanzien van 
de politiek in het algemeen. Het is 
een terugkerend thema: kritiek op
het functioneren bij een laag aan
zien van het openbaar bestuur. 
Vraag die bij mij opkomt is wat er 
nu eerst was: het slechte functione
ren, de kritiek of het geringe aan
zien? Het boek blijft het antwoord 
op deze vraag schuldig.
Vanaf de top gezien is het politiek- 
bestuurlijke landschap van Nederland 
letterlijk en figuurlijk een "laagland" 
(bladzijde 12). Politiek en parlement 
staan in een laag aanzien. Volgens 
een PvdA Kamerlid heeft dit met 
de "koopliedentraditie" te maken. 
"Niemand mag meer zijn dan de an
dere". "Het Nederland van de kleine 
man" (bladzijde i3). Ministers -en 
vooral oud-ministers- staan in Neder
land niet echt hoog aangeschreven. 
"Alle oud-premiers zijn, ik wil niet 
zeggen tot de bedelstaf gebracht, 
maar eigenlijk gemaltraiteerd", aldus 
een oud-bewindspersoon van de PvdA 
(bladzijde 14). De opmerkingen over 
de "nazorg van bewindslieden" van 
een CDA ambtenaar (bladzijde 171) 
wijzen in dezelfde richting. Ik ben 
het in dit verband eens met het plei
dooi van H.A. van Wijnen om een 
eind te maken aan "de armzalige 
staat" van oud-minister(s)-president- 
en (2).
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De constatering van het geringe aan
zien is geen nieuw feit. Nederlan
ders vertolken al tijden lang snel 
het doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al- 
gek-genoeg-gevoel. Maar is dat de 
enige grond voor het geringe aanzien 
van de politiek in het algemeen en 
parlement en ministers in het bijzon
der? Neen. Zou niet een gebrek aan 
kwaliteit ("de politiek als tweede
rangs carrière") een grond voor het 
geringe aanzien kunnen zijn? Enfin, 
het zijn oude koeien uit een nog ou
dere sloot.
Hoogerwerf gaat niet verder dan te 
"vermoeden" dat de burgers bij het 
beoordelen van het openbaar bestuur 
letten op de doelgerichtheid, de in
formatie, de machtsverdeling en de 
samenwerking in het openbaar be
stuur. "En aan de hand daarvan nog
al eens tot een negatief oordeel o- 
ver politiek en bestuur komen" (blad
zijde 16). Ik denk dat hij verder had 
kunnen gaan. Het zou geen nieuwe 
-laat staan revolutionaire- vaststel
ling zijn.

Problemen en openbaar bestuur.

Hoofdstuk twee geeft een analyse 
van de opvattingen van de politiek- 
bestuurlijke elite over de aard van 
de eventuele crisis en de problemen 
in het openbaar bestuur. Voor mij 
is in de eerste plaats veelbetekenend 
dat driekwart van de ondervraagden 
niet van een crisis in het openbaar 
bestuur wil spreken. Begrijpelijk en 
terecht denk ik. Begrijpelijk: er zijn 
altijd problemen geweest; tot zover 
geen nieuws. Terecht: zo rot gaat
het nu bestuurlijk in Nederland ook 
weer niet. Men moet elkaar niet 
naar een crisis toeschrijven.
Toch blijkt dat steeds bijna de helft 
van de geinterviewden te kennen 
geeft als probleem te zien: 1. de
om vang van de overheid (de te hoge 
ambities van de overheid), 2. een 
tekort aan doeltreffendheid en doel
matigheid van de overheid, 3. een 
tekort aan steun van de burgers 
voor het overheidsbeleid en 4. een 
tekort aan coördinatie en taakverde

ling van en binnen de overheid (" 
IBZMA"-complex: iedereen bemoeit
zich met alles).
Al is er geen crisis, toch zijn er 
-blijkbaar- gigantische problemen. 
Dat staat vast. Maar stond dat al 
niet vast?
Voor Hoogerwerf is een en ander 
reden om op bladzijde 4 te kennen 
te geven dat hij van een crisis in 
de zin van een "ernstige stoornis" 
in het openbaar bestuur zou willen 
spreken. Het is overigens een van 
de weinige plaatsen waar Hooger
werf tussendoor een eigen taxatie 
van de problemen geeft. Ik vind dat 
jammer.

Doeltreffendheid.

In de hoofdstukken drie, vier en vijf 
wordt dieper ingegaan op de eerder 
genoemde problemen rond respectie
velijk het tekort aan doeltreffend
heid, doelmatigheid en steun van de 
bevolking voor het overheidsbeleid. 
Slechts zeven procent van de onder
vraagden vindt dat de doeleinden 
van het overheidsbeleid op zijn of 
haar terrein voldoende worden be
reikt. Dat is nogal wat. Bij het ge
constateerde tekort aan doeltreffend
heid is opvallend dat aanhangers van 
het CDA minder vaak dan supporters 
van PvdA en VVD vinden dat de 
doeleinden van het overheidsbeleid 
onvoldoende worden bereikt (blad
zijde 59). Zou dat iets te maken kun
nen hebben met de onzichtbare 
macht van het CDA? (3)

Doelmatigheid.

Over de doelmatigheid in het open
baar bestuur blijken de ondervraag
den een nog negatiever beeld te heb
ben dan over het bereiken van de 
doeleinden van overheidsbeleid. Als 
redenen worden vooral aangevoerd:
1. het tekort aan informatie over 
de kosten en baten, 2. een te hoog 
niveau van ambitie (denk aan de " 
half serieus bedoelde wet van Parkin- 
son .... dat ambtenaren hun eigen
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promotie trachten te bevorderen 
door middel van uitbreiding van het 
aantal personeelsleden dat aan hen 
ondergeschikt is" (bladzijde 84). Tref
fend vind ik het citaat op bladzijde 
95 waar het te hoge ambitieniveau 
als oorzaak van ondoelmatigheid 
wordt besproken: "Ik heb het meege
maakt dat ik een geweldige twist 
kreeg met de minister, omdat ik als 
afdelingschef mijn begroting niet vol
doende verhoogde, terwijl ik dat 
echt niet nodig had" (ambtenaar, 
VVD). En 3. een te weinig bewust 
streven naar doelmatigheid en een 
zwak kostenbesef.
Het gebrek aan doelmatigheid is niet 
echt nieuw. De parlementaire enque- 
te over de opkomst en ondergang 
van het RSV-concern, waarbij ƒ 2,6 
miljard aan belastingcenten op het 
spel stond, gaf reeds eerder te den
ken ("met een overgave die aan de 
speeltafel niet zou hebben misstaan, 
werden in korte tijd honderden mil
joenen aan defensiegeld aan RSV toe- 
vertrcuwd".) En dan noem ik niet 
eens de rapporten van de algemene 
Rekenkamer over Nederhorst en de 
Oosterschelde. Ondoelmatigheid is 
naar mijn mening alleen maar op 
te lossen als politici daar belang bij 
krijgen. Zolang zij er geen belang( 
stelling) voor hebben ("omdat hun 
achterban voortdurend om meer uit
gaven roept", bladzijde 96) zal geen 
kruid tegen het ondoelmatigheidson- 
kruid zijn gewassen.
Bij de wegen naar meer doelmatig
heid wordt door een adviseur (partij
loos) het rijksinkoopbureau een 
"prachtig voorbeeld van hoe het niet 
moet" genoemd (bladzijde 106. Is 
dit als een voorbode van het gestel
de in het concept-regeerakkoord (dat 
is de privatisering van het rijksin
koopbureau) aan te duiden? In dit 
verband lijkt de "opschudding" die 
volgens prof. J.J. Vis zou zijn ont
staan over deze passage, lichtelijk 
overdreven (5).
Integendeel. Andermaal leek het be
wijs te worden geleverd dat dit 
soort operaties alleen bij een kabi
netsformatie mogelijk zijn. Iets der
gelijks gold voor de opheffing van

het VOMIL-ministerie| in de kabinets
formatie van 1982 (("alleen dan is 
de politiek en niet het ambtelijk ap
paraat aan de macht1', bladzijde 265).

Steun bevolking voor overheidsbeleid.

Ook de steun vanuit de bevolking 
voor overheidsbeleid -de politieke 
legimiteit (definitie Hoogerwerf: "de 
overtuiging dat bestaande machtsver
deling en het beleid gerechtvaardigd 
zijn", bladzijde 111)- is volgens de 
topfunctionarissen onvoldoende.
Als mogelijkheid tot verbetering hier
van noemt tweederde een betere 
voorlichting. Nauwelijks een baanbre
kende suggestie. Een PvdA Kamerlid 
kwalificeert het zelfs als "de groot
ste kullaria die ik tegenwoordig 
weer regelmatig hoor" (bladzijde 
127). Naar de mening van Hooger
werf kan de steun van de kiezers 
aan de gezagdragers onder meer wor
den afgelezen "uit het percentage 
geldige stemmen op de partijen die 
na ' de verkiezingen aan het kabinet 
deelnemen" (bladzijde 110). Ik denk 
dat je het (nog) beter kunt aflezen 
uit het aantal stemmen op de gezag
dragende partijen tot op dat moment 
(denk aan de winst van Den Uyl in 
1977 en de winst van Lubbers in 
1986).

Waarden van de democratie.

In het zesde hoofdstuk staan de poli
tieke democratie (waarom niet ge
woon parlementaire democratie?) en 
de verdeling van invloed op het over
heidsbeleid centraal. De topfunctio
narissen zien de politieke democratie 
als een weg om de idealen vrijheid, 
gelijkheid en saamhorigheid te hel
pen verwerkelijken. Hoogerwerf 
geeft het verschil in visies (is demo
cratie een weg naar vrijheid, naar 
gelijkheid of naar saamhorigheid?) 
goed aan. Daarnaast wordt een even
wichtige besluitvorming ("democratie 
is de beste grondvoorwaarde voor 
een redelijke samenleving", bladzijde 
140) als positief resultaat van de
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politieke democratie beschouwd.
Als schaduwzijden van de politieke 
democratie worden genoemd de uitga
ven verhogende werking van de de
mocratie en het feit dat democratie 
voor "tijdsbesparing" niet is uitgevon
den (Wibaut!). De verdeeldheid en 
het incidentalisme ("Ieder voelt nu 
de wind van de partij in zijn nek 
hangen. Dus moet men vragen stel
len over waarom de lantaarnpaal gis
teren niet brandde", bladzijde 145). 
De heiligverklaring van het regeerak
koord, de "dalende gemiddelde kwali
teit van de parlementariërs", "te wei
nig circulatie van de elite" en het 
toenemende simplisme ("Ik ben als 
de dood voor een toenemende vera
merikanisering van de politieke demo
cratie, waardoor het om personen 
gaat, om de vraag of mensen leuk 
voor de chrysanten zitten, en niet 
meer om de inhoud van het beleid", 
bladzijde 146).

Staatsrechtelijke hervormingen: oude
wijn in oude zakken.
Als de elite gevraagd wordt naar 
door hen wenselijk geachte verande
ringen in de Nederlandse parlemen
taire democratie, komen niet veel 
nieuwe ideeen naar boven. Terugkeer 
naar dualisme vindt pleitbezorgers 
(maar kan dat eigenlijk wel?), een 
andere of helemaal geen rol voor 
de Eerste Kamer ("de Eerste Kamer 
kan je rustig opdoeken", ambtenaar 
VVD, foei!, bladzijde 151) en het 
invoeren van een kiesdrempel worden 
genoemd. Het is niet eens nieuwe 
wijn voor in de oude zakken. De eni
ge, althans voor mij, nieuwe sugges
tie is die om alle partijen eenzelfde 
aantal zetels in het parlement te 
geven (bijvoorbeeld tien) en evenveel 
spreektijd en ondersteuning, maar 
een aan het aantal kiezers evenre
dig aantal stemmen. Of deze veran
dering wenselijk is waag ik te betwij
felen; het is een originele gedachte.

Beinvloeders overheidsbeleid.

Volgens de geïnterviewden hebben

georganiseerde groepen (het witte 
jassencircuit", American Chamber 
of Commerce" en de vierde macht 
die ministers ziet als "ships that 
pass in the night") een grotere in
vloed op het overheidsbeleid dan 
niet georganiseerden (denk aan uitke
ringsgerechtigden). Geen verrassende 
constatering.

Rekrutering elite.

Hoofdstuk zeven belicht ondermeer 
de rekrutering van de elite. Men 
klaagt over het tekort aan kwaliteit 
(regio- en sectorspecialisten in de 
Tweede Kamer en leden met een 
geringe maatschappelijke ervaring), 
de te grote of juist te geringe rekru
tering uit het politieke circuit en 
het te lage inkomen. Saillant: "Een 
te laag inkomen van bewindspersonen 
vinden vooral VVD-aanhangers een 
probleem" (bladzijde 166). De kwali
teit van Kamerleden is aan een 
merkwaardige paradox onderhevig. 
"De gemiddelde kwaliteit van een 
fractie is hoger naarmate een partij 
meer stemmen verliest" (bladzijde 
173). Een -naar ik vrees- juiste cons
tatering.

Beleidsvoorbereiding.

De hoofdstukken acht, negen en tien 
behandelen de vier onderdelen van 
het beleidsproces, respectievelijk de 
beleidsvoorbereiding, de beleidsbepa
ling en de beleidsuitvoering- en eva
luatie.
Bij de beleidsvoorbereiding worden 
vooral als probleem gezien de kwali
teit van de informatie, de verkoke
ring en de (on)duidelijkheid van de 
opdrachten tot advisering. Als ge
woonlijk wordt een ruimere bestaf- 
fing van het parlement als weg naar 
verbetering genoemd (niet alleen in 
de beleidsvoorbereidende, maar ook 
in de beleidsbepalende fase). Geluk
kig heb ik kunnen lezen dat meerde
ren met mij van mening zijn dat 
dat nauwelijks een oplossing biedt 
(dit kan "bij de huidige cultuur lei



den tot meer aandacht voor kom
ma's", bladzijde 149; "nog meer onbe
nullige Kamervragen", bladzijde 216 
en "meer staf .... meer detaillisme", 
bladzijde 246).

Beleidsbepaling.

De besluitvorming in de ministerraad 
is volgens driekwart van de onder
vraagden problematisch, voor twee
ënnegentig procent van de onder
vraagden levert die van het parle
ment prolemen op. De beleidsbepa
lende fase in het beleidsproces 
wordt volgens hen vooral geblok
keerd door: 1. een te geringe aan
dacht voor de hoofdlijnen. Hoe kan 
het anders als in 1984 1.333 moties 
en 2.050 amendementen worden inge
diend en 1.228 vragen worden ge
steld (zie bladzijde 221)? 2. Een
slechte coördinatie en 3. de haast 
minimale belangstelling van ministers 
en parlement voor de uitvoering van 
hun eigen besluiten (de regeringscom
missaris voor de reorganisatie van 
de rijksdienst, H.D. Tjeenk Willink 
wijst hier al in zijn jaarbericht van 
mei 1985 op).

The human factor.

Personen en toevalligheden spelen 
bij de besluitvorming blijkbaar nog 
steeds een grote rol. Het volgende 
citaat getuigt hiervan. "Ik heb wel 
met Fons van der Stee, met wie ik 
goed overweg kon, onder een borrel 
letterlijk handjeklap gedaan om enke
le honderden miljoenen guldens. 
"Driehonderd miljoen!" Nee, vijftig!" 
En toen kwamen wij uit op honderd- 
vijftig. Serieus", oud-bewindspersoon 
PvdA (bladzijde 231).

ker dan het institutionaliseren van 
beleidsevaluatie door horizonwetge- 
ving. Zolang het parlement een " 
doorgeefluik voor belangengroepen" 
(bladzijde 270) -verderop in het boek 
wordt de overheid aangeduid als "ver- 
eveningskantoor voor belangengroe
pen" (bladzijde 306)- blijft, verandert 
er niets. "De interesse ervoor ont
breekt vanwege de ingebouwde sco
ringsdrift" (bladzijde 272). Politieke 
mechanismen zijn slechts met poli
tieke mechanismen (bestrijdingsmid
delen) te bestrijden.

Conservatief CDA?

Ontbrekende beleidsevaluatie.

Het door de elite geconstateerde 
gebrek aan evaluatie van het beleid 
is alleen op te lossen door het voor 
politici aantrekkelijker te maken het 
beleid te evalueren. Dit is belangrij-

Het een na laatste hoofdstuk behan
delt onder de titel 'visies op de toe
komst' de beginselen vrijheid, gelijk
heid en solidariteit en de perspectie
ven voor het beleid op lange ter
mijn. Het is interessant te constate
ren dat onder de topfunctionarissen 
de aanhangers van de PvdA en VVD
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de drie beginselen vrijheid, gelijkheid 
en saamhorigheid vaker als goede 
uitgangspunten voor het beleid op 
de lange termijn aanvaarden dan aan
hangers van het CDA. Hoogerwerf 
durft zelfs de stelling aar" dat het 
CDA in termen van deze drie begin
selen "zich als de meest behoudende 
partij profileert" (bladzijde 283). De 
beginselen gelijkheid en solidariteit 
vinden niettemin wat meer steun 
bij PvdA'ers dan bij VVD'ers en het 
vrijheidsbeginsel omgekeerd wat 
meer steun bij VVD'ers dan bij PvdA- 
ers.

Toekomstvisies: een PvdA-VVD-kabi-
net en herzuiling?

De elite verwacht als toekomstige 
veranderingen in de Nederlandse po
litiek en het openbaar bestuur dat 
de burger (nog) kritischer en mondi
ger zal worden, een kleinere (rijkso
verheid en minder regels. Als posi
tief effect hiervan wordt beschouwd 
dat de slagvaardigheid en betaalbaar
heid van het overheidsapparaat zal 
toenemen. Als negatief effect ver
wacht ruim driekwart van de onder
vraagden dat de zwakke groepen in 
de samenleving in de knel zullen ra
ken. Een niet licht te veronachtza
men effect, overigens!
Opmerkelijk is dat tweeentwincig 
procent van de PvdA-aanhangers en 
dertien procent van de VVD-aanhang- 
ers onder de topfunctionarissen in 
de toekomst een PvdA-VVD-kabinet 
tot stand zien komen. "Een kabinet 
PvdA-VVD zou er in 1986 of 1990 
best een kunnen komen .... in een 
bepaalde noodsituatie" (bladzijde 133) 
. "De verwachting van een kabinet 
met PvdA en VVD staat niet los van 
de verwachting van een verdere af
brokkeling van het CDA" (bladzijde 
300). Na 21 mei jongstleden zullen 
degenen die dit hebben gezegd zich 
nog wel eens achter de oren krabben 
denk ik zo.
Niet onvermeld wil ik laten dat som
migen als toekomstige verandering 
in het openbaar bestuur verwachten 
dat er met name in het onderwijs

een "herzuiling" (bladzijde 301) zal 
plaatsvinden.

Bestuurstheorieen.

Tenslotte behandelt het laatste en 
twaalfde hoofdstuk de bestuurstheo
rieen van de elite. In de definitie 
van Hoogerwerf is een bestuurstheo- 
rie "het geheel van opvattingen van 
een lid van de politieke- of bestuur
lijke elite over het openbaar bestuur 
" (bladzijden 18 en 313). Hoogerwerf 
concludeert op bladzijde 327 dat er 
bij de aanhangers van PvdA, CDA 
en VVD wel van "varianten ten op
zichte van de algemene bestuurstheo- 
rie sprake is, maar dat het te ver 
zou gaan om van drie eigen bestuurs
theorieen te spreken".

Visie Hoogerwerf.

Op zich vind ik het meest interes
sante deel van het boek het moment 
dat Hoogerwerf zelf aan het woord 
komt (12.6 'Nabeschouwing') en -he
laas heel in het kort-zijn visie op 
het Nederlandse openbaar bestuur 
geeft. Het is mijns inziens als 'ge
neeswijze' iets te summier. Hooger
werf geeft tien uitgangspunten voor 
het openbaar bestuur:
1. het beginsel van vrijheid. De over
heid moet "die taken inkrimpen die 
niet op bescherming van zwakken 
zijn gericht".
2. Het gelijkheidsbeginsel. Volgens 
Hoogerwerf is de politieke macht 
slechts formeel gelijk verdeeld. Mate
rieel ligt het anders "doordat een 
duidelijk verband tussen de verkie
zingsuitslag en de kabinetsformatie 
ontbreekt, het centrum van de poli
tieke macht bij het kabinet en de 
leiding van de regeringsfracties in 
het parlement berust en ook georga
niseerde belangengroepen veel politie
ke macht hebben". Verbetering is 
volgens Hoogerwerf te bereiken door 
"vergroting van de invloed van de 
kiezers op de kabinetsformatie" -hoe 
zegt Hoogerwerf er helaas niet bij- 
, "invoering van een corrigerend wet-
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gevingsreferendum, een meer evenre
dige deelname van alle grote partij
en aan het kabinet en een vergrote 
invloed van het parlement".
3. Het beginsel van de solidariteit.
4. Het beginsel van de politieke legi
timiteit.
5. Het beginsel van de politieke de
mocratie. Uitbreiding van de politie
ke democratie is volgens Hoogerwerf 
onder meer mogelijk door "verster
king van het parlement (via concen
tratie op zijn hoofdfuncties van me
dewetgeving en controle, herstel van 
het dualisme tussen regering en par
lement, verhoging van de gemiddel
de kwaliteit van de Kamerleden en 
een betere bestaffing)". Van nieuwe 
opvattingen van Hoogerwerf in deze 
is geen sprake. Voor de aardigheid 
heb ik er zijn openbare les van 3 
mei 1968, bij de aanvaarding van 
het ambt van lector in de politicolo
gie in de Faculteit der Sociale We
tenschappen aan de Vrije Universi- 
teit te Amsterdam, op nagelezen. 
Ook toen al sprak Hoogerwerf van 
het parlement "als dorre tak van 
een boom die steeds dikker wordt". 
En ook toen al pleitte hij voor "een 
zeer aanzienlijke uitbreiding van de 
parlementaire staf" (6).
6. Het beginsel van de rationaliteit.
7. Het beginsel van de adequate in
formatie.
8. en 9. De beginselen van taakver
deling en coördinatie.
10. Het beginsel van de evenwichti
ge verandering. "Mijn algemene 
beeld is dat de oplossingen voor pro
blemen in het openbaar bestuur ze
ker niet alleen via veranderingen 
in structuren moeten worden nage
streefd, maar voor een belangrijk 
deel ook via veranderingen van de 
politieke en bestuurlijke cultuur". 
Deze slotopmerking is niet zonder 
belang. Ik zal zeggen waarom.

Slotbeschouwing: ziektenleer ontbeert 
geneeswijze.

De kring is rond. Hoogerwerf geeft 
met dit boek een lezenswaardig ziek
tebeeld van het Nederlandse open

baar bestuur. In de samenvatting op 
de bladzijden 312 en 313 luidt de 
(zelf)kritiek van de elite: "De minis
ters en staatssecretarissen hebben 
niet altijd voldoende kwaliteit en 
worden teveel uit het politieke cir
cuit gerekruteerd. De besluitvorming 
in de ministerraad lijdt onder een 
tekort aan coördinatie, te weinig 
aandacht voor hoofdlijnen, de zwak
ke positie van de staatssecretarissen, 
een tekort aan relevante informatie 
en te weinig aandacht voor de uit
voering van besluiten. Ook de Kamer
leden hebben niet altijd voldoende 
kwaliteit. Onder hen bevinden zich 
teveel regio- en sectorspecialisten 
en te weinig mensen met voldoende 
maatschappelijke ervaring. De be
sluitvorming in het parlement gaat 
mank aan een tekort aan aandacht 
voor hoofdlijnen, te weinig relevante 
informatie, te weinig ondersteuning 
van de leden en te weinig coördina
tie. De topambtenaren van de depar
tementen worden teveel intern gere
kruteerd en bovendien wordt daarbij 
niet voldoende gelet op kennis van 
het management en van het vakge
bied. De werkwijze van de departe
menten is te bureaucratisch, te cen
tralistisch en te verkokerd. De poli
tieke partijen zorgen, nog steeds vol
gens geïnterviewde topfiguren, onvol
doende voor een evenwichtige keus 
van kandidaten voor de posities van 
minister, staatssecretaris en Kamer
lid. De dagbladpers en vooral de te
levisie dragen ertoe bij dat de poli
tiek teveel op de waan van de dag 
wordt afgestemd en te oppervlakkig 
wordt. De adviesorganen zijn te ver
brokkeld en nogal eens te traag. De 
georganiseerde belangengroepen heb
ben teveel invloed op het overheids
beleid. Te weinig invloed daarente
gen hebben de burgers in het alge
meen, de niet-georganiseerden, de 
uitkeringsgerechtigden en het parle
ment".
Het nog eens op een rij zetten van 
de problemen van het openbaar be
stuur -vanuit de specifieke optiek 
van de politieke en bestuurlijke elite- 
kan op zich als zinvol worden be
schouwd. Echter: het betreft vooral



(al) oude problemen en (nog) oude 
(re?) oplossingen, die nauwelijks de 
ware aard van de problematiek ra
ken. Hoogerwerf geeft dit ook zelf 
toe in zijn slotopmerking: de in fei
te ongrijpbare en sfinxachtige poli
tieke en bestuurlijke 'cultuur' is nog 
weerbarstiger .... Dat maakt de aan
zet tot een ziektenleer en de verza
meling geneeswijzen voor mij much 
ado about nothing new.
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Intro
Reeds jarenlang wordt gepraat ovei 
de mogelijkheden om een P v d A -V V D -  
kabinet tot stand te brengen. Het 
discussiëren heeft nog niet echt tot 
serieuze pogingen geleid om een re
gering van PvdA- en VVD-bewindsper- 
sonen te laten ontstaan. Natuurlijk 
spelen hierbij ideologische en pro
grammatische verschillen een rol. 
De diverse opvattingen over bijvoor
beeld het veiligheids- en sociaal-eco- 
nomische beleid mogen zeker niet 
worden weggepoetst. Beide partijen 
zouden, zoals gebruikelijk, consessies 
moeten doen.
Naast de verschillen zijn er duidelij
ke overeenkomsten. Hierbij kan ge
dacht worden aan: het hebben van
de wortels in de Verlichting en de 
Franse Revolutie, het vooruitgangs
denken en het streven naar emanci
patie (waarbij de overheid een actie
ve rol dient te vervullen).

Het valt niet langer vol te houden 
dat ideologische en programmatische 
verschillen onoverkomenlijke obsta
kels zijn. De uiteenlopende opvatting
en zijn er, maar lijken ook opgebla
zen te worden om electorale, strate
gische en publicitaire redenen. Ont
daan van alle schmink lijkt een sa
menwerking tussen PvdA en VVD 
een kwestie van oprecht willen en 
wederzijds vertrouwen. Waar de wil 
tot overbrugging aanwezig is, kunnen 
de PvdA en de VVD elkaar vinden 
op zakelijke gronden. Het record aan
tal nieuwe colleges van burgemees
ter en wethouders, die na de verkie
zingen voor de gemeenteraden van 
dit jaar zijn gevormd, mogen illus
tratief zijn!
Over deze vormen van samenwerking 
is in gebundelde vorm weinig gepubli
ceerd. Dit is een gemis, aangeziem 
belangwekkende en politiek interes
sante ervaringen hierdoor onderbe
licht blijven. Mede om dit "gat in
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Samenvattingen
de markt" te verkleinen, staat het 
voor U liggende themanummer in 
het teken van "Socialistisch-liberale 
samenwerking in de practijk". Met 
dit nummer levert de redactie een 
bijdrage aan ten eerste de discussie 
over het komen tot een nuchtere 
uitwisselbaarheid van de drie grote 
politieke partijen op zakelijke grond
en. En ten tweede laat dit nummer 
lezen dat PvdA en VVD, onder be
paalde voorwaarden, met verenigde 
krachten goed samen kunnen werken.
Bekend is dat de samenwerking tus
sen PvdA en VVD programmatische 
verschillen kent, die zijn gebaseerd 
op hoe de samenleving nu en in de 
toekomst zich het beste verder kan 
ontwikkelen. Verder bestaan er ver
schillen in de politieke cultuur, die 
(wellicht gevoed door vooroordelen) 
het functioneren van het gezonde 
verstand kunnen belemmeren.
Al deze verschillen zijn niet zomaar 
uit de lucht komen vallen. Vandaar 
dat begonnen wordt met een histori
sche schets van de landelijke ontwik
kelingen in de verhouding tussen libe
ralen en socialisten. Duidelijk wordt 
aangegeven wat de redenen waren 
voor het slaan op de polarisatietrom. 
Tevens wordt ingegaan op de invloe
den die de verkettering (gehad??) 
heeft en waarom de wederzijds uitge
sproken banvloeken zijn opgeheven. 
Vervolgens komt er een reeks boeien
de artikelen, die de samenwerking 
op locaal en provinciaal niveau tus
sen PvdA en VVD tot onderwerp heb
ben. Hierbij zijn de hoofdlijnen: poli
tieke ontwikkelingen naar de samen
werking toe, hoe knelpunten werden 
en worden opgelost en conclusies. 
Tot slot worden lijnen doorgetrokken 
naar de landelijke politiek en een 
blik in de toekomst geworpen, waar
mee de cirkel van dit nummer rond 
is.
Ada den Ottelander.

Voerman gaat nader in op de verhou
ding tussen liberalisme en socialis
me. Via ontwikkelingen in de negen
tiende eeuw worden lijnen doorge
trokken tot het heden. Begin jaren 
vijftig zou de strijd tussen de PvdA 
en de VVD om het politieke midden 
losbarsten. De verkettering had tot 
doel een doorbraak in het politieke 
midden te verwezenlijken. Dit kwam 
pas door het ontzuilingsproces en 
de deconfessionalisering op gang. De 
polarisatie zou niet aan de gang blij
ven. De motieven hiervoor worden 
aangegeven.

De Boer en Bond beschrijven een 
opmerkelijke situatie in Edam-Volen- 
dam. De coalitie van Volendam '80, 
de PvdA en de VVD kwam niet tot 
stand op basis van ideologische of 
alleen programmatische redenen, 
maar op grond van het heersende 
klimaat, welke werd beheerst door 
het CDA. De samenwerking gaat 
goed en wordt onderbouwd door ver
schillende factoren.

Buursink stelt dat veel politici een 
samenwerking tussen PvdA en VVD 
weleens zouden wensen, maar dat 
weinigen het realiseren. Is het angst 
of laten we ons steeds opnieuw door 
de sterke middenpositie van het 
CDA uit elkaar spelen, vraagt hij 
zich af. Buursink beschrijft een En- 
schedese practijkervaring en wat er 
aan vooraf ging.

Swart geeft vanuit de "No Nonsense"- 
invalshoek een schetsmatig overzicht 
van de samenwerking tussen PvdA 
en VVD in Enschede, welke niet al
tijd in een idyllische eensgezindheid 
verloopt. Waar nodig is men bereid 
en in staat om nuchter een synthese 
te bereiken. Vervolgens houdt Swart 
een aantal veel gehoorde opvatting 
over de PvdA-VVD-samenwerking kri
tisch tegen het licht.



Bordewijk schetst ontwikkelingen in 
de Leidse politiek. Beginnend met 
frustraties naar aanleiding van een 
afspiegelingscollege, komt hij via 
woelige tijden met een links college 
uit bij de samenwerking met de 
VVD. Dit gesloten "verstandshuwe
lijk" bleek een bloeiperiode op te 
leveren. Tot slot projecteert Borde
wijk zijn ervaringen op de landelijke 
politiek.

Kuijers schrijft dat een college van 
PvdA en VVD goed paste in de poli
tieke folklore van Leiden. De oproer 
die in ledenvergaderingen van beide 
partijen volgde, zou later niet meer 
terug keren. Kuijers concludeert: 
"een uiterst vruchtbare samenwer
king enerzijds qua output, maar ook 
wat betreft het slechten van weder
zijdse vooroordelen".

Van der Sluijs geeft de verrassende 
totstandkoming van het PvdA-VVD- 
D66-college in Utrecht in 1982 
weer. Na een krampachtige start 
bleven problemen niet uit. PvdA en 
VVD waren zodanig met elkaar be
zig, dat ze niet zijn toegekomen aan 
het voeren van een echte dialoog 
over onderwerpen die zich lenen 
voor een gezamenlijk te ontwikkelen 
perspectief.

Kokshoorn stipt een aantal voorval
len aan, die min of meer exempla
risch voor de samenwerking in U- 
trecht kunnen worden genoemd. Van 
de eerste krachtproef belandt hij 
bij het gebruik van de fractie-voor- 
zitters als stormram. Geen rozegeur 
en maneschijn dus. Kokshoorn schets 
vervolgens de inhoudelijke lijn waar
langs de samenwerking gestalte 
heeft gekregen en krijgt.

Vos schrijft dat de huidige links-libe- 
rale samenwerking in de provincie 
Groningen slechts te begrijpen is van
uit een historie. Hierbij speelt het 
(slechte (?) spel van de spelers een 
grotere rol dan programmatische ver
schillen. Het CDA overspeelt steeds 
zijn hand en de PvdA en de VVD 
staan qua politieke cultuur dichter

bij elkaar.

Balje stelt dat in de provincie Gro
ningen de vraag niet aan de orde 
is of met of zonder de PvdA het 
college zal worden gevormd. Beschre
ven wordt het soms bizarre voorspel 
tot de vorming en werking van het 
PvdA-VVD-D66-college. Op grond 
van de opgedane inzichten meent 
Balje dat een goed fundament is ge
legd voor een constructieve samen
werking in een volgende periode.

Stoel gaat nader in op de vraag of sa 
menwerking tussen liberalen en socia
listen mogelijk en wenselijk is. Dit 
gebeurt aan de hand van een be
schrijving van de redenen waarom 
dit tot nu toe niet gelukt is, de be
ginselen en ideologie, de globale 
standpunten van de PvdA en de VVD 
op probleemgebieden die geschikt 
zijn voor overbrugging en tenslotte 
de argumenten voor een samenwer
king. De conclusie wordt getrokken 
dat samenwerking mogelijk is.
Van der Hek behandelt twee thema's 
die volgens hem de kans op samen
werking tussen VVD en PvdA zullen 
bepalen. Het eerste thema betreft 
de verzorgingsstaat, waarbij Van der 
Hek een beroep doet op de VVD de 
mensen geen verhaaltjes op de lip
pen te leggen. Het tweede thema 
betreft de economische orde, waarbij 
hij pleit voor een evenwaardige be
handeling van de maatschappelijk 
wenselijke oriëntatie van het beleid, 
naast het commerciële en sociale 
aspect.
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Van erfdelers naar voordeurdelers?
'Liberte, Egalite et Fraternite.' Dit 
uit de Franse Revolutie stammende 
motto bezorgde in gecomprimeerde 
vorm het orgaan van de Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie 
zijn enigszins uitdagende titel.
Tevens vormt het een van de inspira
tiebronnen van de VVD. In het Libe
raal Manifest, dat in 1981 werd vast
gesteld en waarin de VVD haar be
ginselen nader uitwerkt, werden deze 
principes als volgt in meer eigentijd
se bewoordingen vertaald: "Vrijheid
gekoppeld aan verantwoordelijkheid 
en in het besef van broederschap. 
Dat sluit in: verdraagzaamheid en
sociale gelijkwaardigheid".
Op de trits van revolutionaire idea
len rust echter geen liberaal monopo
lie. Ook de PvdA beroept zich er 
in haar van 1977 daterende beginsel
program op. De democratisch-socialis- 
ten stellen zich hierin ten doel "de 
maatschappelijke voorwaarden te ont
wikkelen voor een samenleving waar
in vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
zichtbaar worden".

Dat zowel liberalen als socialisten 
zich door het revolutionaire adagium 
van 1789 hebben laten inspireren be
hoeft geen verwondering te wekken 
wanneer men de genetische oor
sprong van deze ideologieën in ogen
schouw neemt. Beide stromingen, 
die in Nederland zeker na de Twee
de Wereldoorlog als eikaars tegenpo
len worden beschouwd, ontspringen 
immers aan het achttiende eeuwse 
vooruitgangsgeloof, dat uitging van 
de maakbaarheid van de samenleving 
langs de wetten der rede. Niet met 
behulp van de goddelijke openbaring 
of de historische traditie, maar op 
de grondslag van het wetenschappe
lijke rationalisme kan de toekomsti
ge maatschappij worden opgetrokken. 
Uiteraard beheerden liberalen en so
cialisten het erfgoed van de Verlich
ting en de Franse Revolutie elk op

eigen wijze.
Het klassieke liberalisme dat het 
eerstgeboorterecht had, stelde de 
vrijheid als hoogste goed op de voor
grond. De staat diende in de aller
eerste plaats de mensenrechten en 
de rechtsgelijkheid te garanderen, 
om zo de vrije ontplooiing van het 
individu mogelijk te maken. Het alge
meen belang was het meest gebaat 
bij het vrije spel der maatschappelij
ke krachten; de staat behoorde zich 
verder dan ook uiterst terughoudend 
op te stellen.
Het socialisme daarentegen, in zeke
re zin door het liberalisme verwekt, 
legde later de grootste nadruk op 
de maatschappelijke gelijkheid. De 
staat zou zich moeten mengen in 
de maatschappelijke ontwikkelingen 
en deze in de gewenste richting moe
ten sturen. In dit overheidsingrijpen 
zagen socialisten een positieve ge
meenschapstaak.

In het onderstaande zal worden inge
gaan op de verhouding tussen libera
lisme en socialisme in Nederland. 
Uiteraard was de relatie tussen bei
de politieke stromingen in de histo
rische werkelijkheid aanzienlijk ge
compliceerder dan de hierboven op 
basis van ideaaltypen beschreven te
genstelling wellicht doet vermoeden. 
In de practijk vertoonden zij allerlei 
schakeringen en variaties. Hoewel 
het socialisme voor een deel ont
stond als een reactie op het libera
lisme, waren de verschillen tussen 
beide stromingen in Nederland aan 
het einde van de negentiende eeuw 
nog niet zo groot, mede door toe
doen van de confessionelen. Socialis
ten en liberalen stonden immers 
links van de religieuze scheidslijn 
die toendertijd het politieke bestel 
verdeeld hield, tegenover de zich 
ter rechterzijde bevindende confessio
nelen.
Later, toen de sociaal-economische
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scheidslijn belangrijker werd, verwis
selden liberalen en confessionelen 
van plaats. In de sociaal-economi- 
sche dimensies kwamen de liberalen 
nu rechts te staan, tegenover de so
cialisten die de linkerzijde bleven 
bezetten. De confessionelen namen 
voortaan een middenpositie in, van 
waaruit zij met links of met rechts 
konden samenwerken. Deze situatie 
vormt het uitgangspunt voor de peri
ode na de Tweede Wereldoorlog, 
waarop uitgebreid zal worden inge
gaan. In de strijd om het politieke 
midden kwam de polarisatie tussen 
PvdA en VVD op gang.

Opkomst van het liberalisme.

Toen in 1848 de door Thorbecke ont
worpen grondwet werd aanvaard, kon 
het liberalisme in Nederland niet 
bogen op een uitgebreide staat van 
dienst. Pas vanaf de jaren dertig 
van de vorige eeuw vond het libera
lisme voornamelijk onder intellectue
len, enige weerklank. De constitutie 
werd meer afgedwongen door de 
vrees van koning Willem II dat de 
revolutionaire woelingen in Frankrijk 
en Midden-Europa zich ook in Neder
land zouden voordoen, dan door een 
sterke liberale oppositie. Niettemin 
verankerde de grondwet het primaat 
van het parlement in het politieke 
bestel en vestigde deze de invloed 
van de gegoede burgerij op de poli
tiek.
Ook op economisch terrein ging er 
een nieuwe wind waaien. Overeen
komstig de doctrine van het 'laissez- 
faire' werd de vrijhandel en de onbe
lemmerde werking van het marktme
chanisme bevorderd. De nachtwaker
staat deed zijn intrede, waarin de 
overheid slechts zorg draagt voor 
de handhaving van de rechtsorde en 
de totstandkoming van het algemeen 
welzijn overlaat aan het vrije spel 
der maatschappelijke krachten.
Tegen de opvatting dat zoveel moge
lijk aan de "maatschappelijke waak
zaamheid" moest worden overgelaten 
rees na 1870 in liberale kring in toe
nemende mate verzet. Voortrekker

hierbij was Van Houten, een voor
stander van staatsinmenging. In 1874 
werd op zijn initiatief het verbod 
op kinderarbeid ingevoerd, dat het 
begin van de sociale wetgeving in 
luidde. Door de sociale kwestie en 
het probleem van het kiesrecht viel
de liberale stroming aan het eind 
van de negentiende eeuw uiteen. De 
behoudende vleugel stond huiverig 
tegenover overheidsingrijpen en wilde 
het kiesrecht slechts langzaam uit
breiden. De vooruitstrevende richting 
van jonge of radicale liberalen, die
zich in 1901 in de Vrijzinnig Demo
cratische Bond (VDB) zou organise
ren, bepleitte staatsbemoeienis om 
het lot van de arbeider te verlich
ten. Ook was zij voorstander van 
spoedige invoering van het algemeen 
kiesrecht. In het kabinet-Pierson (
1897-1901) kregen de radicalen enige 
gelegenheid de daad bij het woord 
te voegen. Volgens de historicus 
Kossmann was het radicale liberalis
me in Nederland toen "zelden etatis- 
tischer .. en .. produktiever".

Opkomst van het socialisme.

Aan het eind van de negentiende 
eeuw stond het liberalisme in Neder
land op zijn hoogtepunt. Tegelijk wa
ren er echter al tekenen die duidden 
op een kentering. Het leek erop, 
met een variatie op Marx, dat het 
liberalisme zijn eigen doodgravers 
voortbracht en het slachtoffer werd 
van de krachten die het zelf had 
helpen oproepen. Zo kwam de voor
naamste opponent, het socialisme, 
voort uit de door het liberalisme 
toegejuichte en bevorderde industria
lisatie. Mede door het aanvankelijk 
uitblijven van overheidsbemoeienis 
kon de sociale kwestie scherpere vor
men aannemen en het socialisme 
wortel schieten. In 1894 werd de 
Sociaal Democratische Arbeiderspar
tij (SDAP) opgericht, die streefde 
naar een socialistische maatschappij 
gegrondvest op het gemeenschappe
lijk bezit van de productiemiddelen. 
Door het proces van partijvorming 
en verzuiling, dat aan het einde van



de negentiende eeuw inzette, raak
ten de liberalen in de verdrukking. 
De confessionele en socialistische 
emancipatiebewegingen kregen gestal
te in massa-organisaties. Mede door 
hun ideologisch bepaalde aversie van 
hechte organisaties konden de libera
len hier weinig tegenover stellen. 
Hetzelfde gold in feite bij het ver- 
zuilingsproces. Aanvankelijk domi
neerde de religieuze scheidslijn, of
wel de antithese. In de godsdienstige 
dimensie stonden de confessionelen 
rechts, de liberalen en socialisten, 
als "paganisten" (heidenen) op een 
hoop geveegd, links.
Naast deze godsdienstige scheiding 
werd met de opkomst van het socia
lisme de sociaal-economische scheids
lijn belangrijker. Beoordeeld naar 
hun klassekarakter kwamen de behou
dende liberalen nu rechts te staan, 
de socialisten links. Tussen hen in 
bevonden zich de confessionele partij
en en de VDB. Op basis van deze 
breukvlakken verrezen de zuilen, 
waarin bevolkingsgroepen die dezelf
de levensbeschouwing aanhingen 
hecht werden georganiseerd. Vooral 
omdat zij door hun maatschappelijke 
posities de noodzaak van organisaties 
lange tijd onderschatten, slaagden 
de liberalen er niet in hun achterban 
op vergelijkbare wijze aan zich te 
binden.

De genadeklap voor de liberalen leek 
na 1917 te zijn gekomen. Onder lei
ding van de laatste liberale rege
ringsleider, Cort van der Linden, 
werd het algemeen mannenkiesrecht 
ingevoerd. De gevolgen voor de libe
ralen waren desastreus; hun rijen 
werden ongeveer gehalveerd. De soci- 
aal-democraten, maar vooral de con
fessionelen profiteerden van de kies- 
rechtuitbreiding.

Voorzichtige samenwerking.

Tussen SDAP en VDB, die de radica
le stroming binnen het Nederlandse 
liberalisme vertegenwoordigde, be
stonden rond 1900 enige overeen
komsten ten aanzien van de invoe

ring van het algemeen kiesrecht en 
de noodzaak tot hervormingen. Bin
nen de SDAP, die zich had uitgespro
ken voor de parlementaire weg naar 
het socialisme, werd de revolutionai
re gezindheid langzamerhand naar 
de achtergrond gedrongen door de 
reformistische, hervormingsgezinde 
strategie. De VDB wees de socialisti
sche conceptie van de klassenstrijd 
onvoorwaardelijk af. De vrijzinnig- 
democraten deelden echter geenszins 
de behoudend liberale afkeer van 
staatsinmenging. "Tegen de revolutie 
de sociale hervorming" zou later hun 
motto worden.
De toenadering tussen VDB en SDAP 
werd bevorderd door de antithese 
van Kuyper en het tot 1917 vigeren
de districtenstelsel, dat meermaals 
tot het sluiten van stembusakkoorden 
noopte. Na de verkiezingen van 
1913, waarin niet-confessioneel 
'links' een meerderheid behaalde, 
werd de SDAP zelfs uitgenodigd deel 
te nemen aan een regering van libe
rale signatuur. Een buitengewoon par
tijcongres wees het aanbod van de 
hand.

Interbellum.

Na de Eerste Wereldoorlog beklijfden 
de tegenstellingen binnen het libera
le kamp. Enkele min of meer behou
dende liberale groeperingen verenig
den zich in 1921 in de Vrijheidsbond, 
die later ook Liberale Staatspartij 
(LSP) werd genoemd. Na verloop van 
tijd schoof de LSP in de richting 
van de confessionele partijen op. De 
historicus Bosmans signaleert in dit 
verband een "ontluikende christelijk- 
liberale synthese". De confessionele 
partijen gingen enige sociaal-economi
sche beginselen naar behoudend libe
rale snit overnemen: de LSP zocht 
op haar beurt toevlucht tot confessi
onele conservatieve waarden als orde 
en gezag. Van een overmaat aan 
staatsinmenging, ook met betrekking 
tot sociale zorg, moest de LSP wei
nig hebben. In dit opzicht verweet 
zij de VDB te zeer tegen de SDAP 
aan te schurken. Pas na de vernieti-



gende verkiezingen van 1937 zou de 
LSP meer oog krijgen voor sociale 
hervormingen.
Door de economische crisis die Ne
derland in de jaren dertig teisterde 
werd de sociaal-economische scheids
lijn tussen links en rechts scherper. 
Aan de voorkeur die de VDB in de 
voorafgaande decennia voor de SDAP 
had gekoesterd kwam een einde toen 
vrijzinnig-democraten in 1933 toetra
den tot het kabinet-Colijn.
De SDAP, voorstander van planmatig 
overheidsingrijpen in het economi
sche leven, bestreed de bezuinigings- 
politiek van deze regering op felle 
wijze. Tegelijk bekende zij zich on
dubbelzinnig tot het democratische 
bestel, toen zijn in 1937 een aantal 
marxistische leerstellingen met be
trekking tot de klassenstrijd over
boord zette.
Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog werd de SDAP vanwege 
de dreigende internationale situatie 
in het kabinet gehaald; samen met 
de VDB, maar zonder de inmiddels 
afgehaakte LSP. Voor het eerst in 
de parlementaire geschiedenis werk
ten ministers van liberale en socialis
tische origine samen.

Doorbraak mislukte.

Na de bevrijding leefde bij velen 
de hoop dat het in de oorlog gegroei
de saamhorigheidsbesef zou kunnen 
leiden tot doorbreking van het ver
zuilde politieke bestel.
De SDAP die al voor de oorlog po
gingen had ondernomen om buiten 
de arbeidersklasse aanhang te verwer
ven, zette na 1945 deze inspanning 
voort. De VDB, die voor 1940 met 
de SDAP had samengewerkt tegen 
het opkomende rechts-extremisme, 
sloot zich bij dit streven naar ver
nieuwing aan. Met enkele andere 
groeperingen richtten zij in 1946 de 
Partij van de Arbeid op. Ook de vrij- 
zinnig-democratische voorman Oud 
trad tot de nieuwe partij toe, zij 
het schoorvoetend. Hij stond uiterst 
argwanend tegenover de sociaal-de- 
mocratische trekken die de PvdA

vertoonde, zoals bijvoorbeeld in haar 
beginselprogram, waarin planmatige 
ordening van de economie en sociali
satie van de belangrijkste productie
middelen werd voorgestaan.
Al snel bleek dat van de gehoopte 
doorbraak in de politieke verhouding
en weinig terecht zou komen. De 
voor de PvdA uiterst teleurstellend 
verlopen verkiezingen van 1946 toon
den de taaiheid van de verzuilde 
structuren aan.
Oude partijen keerden weer terug 
op het politieke toneel, sommige on
der een andere naam. Een van hen 
was de Partij van de Vrijheid (PvdV) 
, in feite de voortzetting van de 
in de versukkeling geraakte LSP. De 
aanleiding om de zieltogende LSP 
nieuw leven in te blazen school in 
de doorbraakpoging die zou leiden 
tot de oprichting van de PvdA. De 
behoudende liberalen wilden tegengas 
kunnen geven aan de hergroepering 
aan de linkerzijde van de politiek. 
In 1947 kregen zij versterking van 
een groep vrijzinnig-democraten rond 
Oud, die niet kon aarden in de PvdA 
, waarna een jaar later de VVD 
werd opgericht. Afgezien van de vrij- 
zinnig-democratische PvdA-leden had
den de behoudende en radicale vleu
gel van het liberalisme elkaar uitein
delijk weer gevonden.

staat er achter de Partij van de Vrijheid?

Het Liberalistisch-kapitalistisch systeem brengt:

VERNIETIGING VAN DE MIDDENSTAND 
CRISIS - WERKLOOSHEID - HONGER
Het Democratisch Socialisme brengt redding!
De Partij van de Arbeid vecht voor het gehele volk

De Partij van de Arbeid
AAN DE MACHT!

KIEST KOOS VORRINKLIJST 1
(Affiche: Tegenpropaganda door de
PvdA tijdens de verkiezingscampagne 
van 1946, DNPP, affichecollectie.)



Evenals de PvdV vermeed ook de 
VVD aanvankelijk de term liberalis
me, volgens Oud "om gevoeligheden 
te sparen en misverstanden te voor
komen". In het beginselprogram 
stond de vrijheid centraal, verbonden 
met eigen verantwoordelijkheid, ver
draagzaamheid en sociale rechtvaar
digheid. De staat diende terughou
dendheid te betrachten, maar kreeg 
op sociaal-economisch gebied wel 
een corrigerende taak toegewezen. 
Het 'laissez-faire' werd door de VVD 
afgewezen, maar ook de staatsal- 
macht. Dat de VVD niets van het 
socialisme moest hebben, werd door 
mede-oprichter Stikker nog eens on
derstreept. Volgens hem omvatte de 
VVD allen, ".. die het economisch 
leven niet willen zien verstarren in 
een keurslijf van socialistische dog
matiek, die uiteindelijk in het staats- 
absolutisme moet eindigen".

Liberaal-socialistische antithese.

Na de verkiezingen van 1948 waren 
PvdA en VVD toch enige jaren geza
menlijk in de regering vertegenwoor
digd. Vanwege de kwestie Indie en 
de wederopbouw werd geprobeerd 
een zo breed mogelijk kabinet samen 
te stellen. Van een ontluikende lief
de tussen beide partijen was echter 
geenszins sprake. De liberalen waren 
de PvdA door de KVP opgedrongen; 
de VVD nam zitting in de hoop paal 
en perk te kunnen stellen aan de 
ongebreidelde staatsinmenging die 
de socialisten voorstonden.
In 1952, nadat het Indonesische pro
bleem geregeld was, verliet de VVD 
de regering. Teleurgesteld over het 
gebrek aan wezenlijke invloed be
dankte Oud ervoor, nog langer als 
gevelversiering te dienen en koos 
voor de oppositie. Vanaf dat moment 
kwam het verwijderingsproces tussen 
liberalen en socialisten na de Twee
de Wereldoorlog in een stroomver
snelling, een proces dat door de his
toricus Maas wordt verklaard uit 
"beider partij-politieke behoefte aan 
profilering door polarisatie". De op 
gang gekomen wederzijdse verkette

ring was niet zozeer aan het adres 
van de betrokken partijen gericht, 
als wel bedoeld voor het confessione
le midden. Door de onderlinge tegen
stellingen aan te scherpen hoopten 
PvdA en VVD progressieve dan wel 
behoudende kiezers uit de confessio
nele zuil te lokken en zodoende als
nog een 'doorbraak' te verwezenlij
ken.

Vanuit de oppositiebanken bestookte 
Oud de regering Drees met een he
vig anti-socialistisch spervuur, met 
de kennelijke bedoeling de confessio
nele kiezer die weinig op had met 
de samenwerking met de PvdA, te 
paaien.
Uitgangspunt van de oppositieleider 
was de tegenstelling tussen PvdA 
en VVD op economisch terrein. Waar 
liberalen vertrouwen op de positieve 
v/erking van het principe van het 
particuliere eigendom, wenst de soci
alist bevordering van de collectieve 
bezitsvorming onder auspiciën van 
de staat. Op de lange termijn zal 
dit staatssocialisme van de PvdA 
tot "staatsslavernij" leiden, zo meen
de Oud, die hiermee refereerde aan 
het toendertijd opgang makende boek 
'Road to serfdom' van de uit Oosten
rijk afkomstige behoudende liberaal 
Hayek. De KVP werd verweten hier
tegen onvoldoende tegenwicht te bie
den en slechts als bijwagen van 
Drees te fungeren. Oud poogde ARP 
en CHU uit het regeringskamp te 
lokken, door hen uit te nodigen een 
"derde macht" te vormen tegenover 
roomsen en roden. Gedrieen zouden 
zij dan de albedillende staat kunnen 
bestrijden.
De verkettering van de PvdA bereik
te in 1959 tijdens de verkiezingscam
pagne een hoogtepunt, toen Oud de 
socialisten van eventuele regeringssa
menwerking uitsloot. Met een schuin 
oog naar de behoudende confessione
le kiezer stelde het verkiezingspro- 
gram van de VVD: "Wie verandering 
wil, zal dus zorg hebben te dragen, 
dat de VVD aanzienlijk versterkt uit 
de stembus komt".
De PvdA poogde bij het progressieve 
deel van het confessionele electoraat
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in de gunst te komen. Netelige of 
beladen kwesties als bijvoorbeeld In
donesië werden in ideologisch op
zicht niet op de spits gedreven. Met 
de sociaal-economische verworvenhe
den die onder Drees tot stand waren 
gekomen, kon de PvdA zich daaren
tegen met minder moeite naar de 
confessionele kiezers toe profileren.

Socialistisch-liberale antithese.

In 1959 vond er in de regering een 
wisseling van de wacht plaats. De 
strategie van Oud had de VVD bij 
de verkiezingen tv/ee zetels winst 
opgeleverd. Binnen de PvdA, die zelf 
twee zetels verloor, werd met schrik 
geconstateerd dat vele confessione
len op de liberalen hadden gestemd, 
waarmee de VVD een soort "rechtse 
doorbraakpartij" zou zijn geworden. 
De PvdA werd bij de vorming van 
de nieuwe regering uitgerangeerd. 
De confessionele partijen achtten 
de wederopbouw van het land na de 
Tweede Wereldoorlog al lang voor 
voltooid en verlangden een terugtred 
van de overheid uit de economische 
sfeer, terwijl de PvdA, geinspireerd 
door 'sociaal-liberalen' als Keynes 
en Beveridge, de economische groei 
meer wilde aanwenden voor de verde
re uitbouw van de collectieve sec
tor.
Voorlopig waren de rollen omge
draaid: afgezien van het kortstondige 
rooms-rode intermezzo onder Cals 
bevond de PvdA zich tot 1973 in 
de oppositie en de VVD in de rege
ring. In deze periode zouden de soci
alisten de liberale regeringspartij 
onder schot nemen. De VVD werd 
afgeschilderd als een conservatieve 
ondernemerspartij, waarvan de arbei
ders weinig goeds hadden te verwach
ten. Vervolgens werd de VVD door 
de PvdA uitgesloten van regeringssa
menwerking.

Met het breed uitmeten van de ver
schillen op het sociaal-economische 
vlak, vergelijkbaar met Oud's manier 
van oppositie voeren, sloeg de PvdA 
na 1959 de plank enigszins mis. In

de periode van hoogconjunctuur die 
Nederland in de jaren zestig door
maakte, raakte de sociaal-economi
sche scheidslijn tussen de partijen 
op de achtergrond. De PvdA kon 
zich daardoor op dit vlak moeilijker 
onderscheiden, temeer omdat de gro
te mate van ideologische flexibiliteit 
en inschikkelijkheid die de VVD ver
toonde de socialisten bij voorbaat 
de wind uit de zeilen nam. De libe
ralen, die al eerder hadden inge
stemd met de invoering van sociale 
wetten als bijvoorbeeld de AOW, ac
cepteerden in die tijd het beginsel 
van de verzorgingsstaat, zoals de 
sociaal-democratie voor de oorlog 
het van huis uit liberale politieke 
systeem had aanvaard. De VVD werk
te actief en loyaal mee aan de op
bouw van de verzorgingsstaat, waar
voor de PvdA en de confessionelen 
onder Drees het voorbereidende werk 
hadden gedaan.

Ontzuiling.

Tot in de jaren zestig bleven de poli
tieke verhoudingen in Nederland ta
melijk stabiel. De pogingen van de 
PvdA en VVD om door het aanzet
ten van de onderlinge verschillen 
in te breken in het confessionele 
kamp leken niet al te succesvol. 
Met uitzondering van de verkiezing
en van 1959 behaalde de VVD tot 
1971 hooguit zo'n tien procent van 
de stemmen; de PvdA schommelde 
afgezien van een piek in 1956 zo 
tussen de vierentwintig a dertig pro
cent. Deze uitschieters van VVD en 
PvdA bleken echter niet meer dan 
kortstondige terreinwinst, die bij de 
volgende verkiezingen weer teniet 
werden gedaan.
Het ontzuilings- en deconfessionalise- 
ringsproces dat in de jaren zestig 
inzette, bracht hierin verandering. 
Het politieke bestel verloor zijn co
hesie getuige de opkomst van nieuwe 
partijen als onder meer de Boeren
partij, Democraten '66 en Democra- 
ten-Socialisten '70. Grote groepen 
kiezers raakten op drift. Vooral de 
confessionele partijen raakten aan



zienlijke delen van hun achterban 
kwijt. PvdA en VVD, die zich sinds 
jaar en dag als eikaars tegenpolen 
profileerden, leken nu eindelijk van 
het uiteenvallen van de confessionele 
zuilen te zullen profiteren. Toch 
moesten zij in eerste instantie de 
winst delen met enige nieuwkomers, 
die zich tussen de twee kemphanen 
wisten te nestelen. Het liberale D66 
(ook wel het naoorlogse pendant van 
de VDB genoemd), dat toenadering 
zocht tot de PvdA en het meer be
houdende gezelschap DS'70, dat zelfs 
enige tijd met de VVD in een kabi
net zitting had, bleken aanvankelijk 
geduchte concurrenten in de stem- 
menjacht op de ontheemde confessio
nele kiezer.
Uiteindelijk zou de VVD het meest 
profijt trekken van de deconfessiona
lisering en ontzuiling, en uitgroeien 
tot een volkspartij. Onder de behen
dige leiding van Wiegel raakte de 
VVD het image enigszins kwijt van 
een partij "van en voor vesten en 
gouden horlogekettingen dragende 
en sigaren rokende conservatieven". 
Anders dan de PvdA slaagde de VVD 
er tot 1986 in deze winst te consoli
deren.
Dat de liberalen in vergelijking met 
de socialisten als de grote winnaars 
uit de strijd om de zwevende kiezer 
uit de bus kwam, had de PvdA 
voor een deel aan zichzelf te wij
ten. Door het radicaliseringsproces 
dat de PvdA dankzij het optreden 
van Nieuw Links doormaakte, prees 
zij zichzelf min of meer bij het poli
tieke midden uit de markt. In over
eenstemming met de door Nieuw 
Links aangemoedigde polarisatie-stra- 
tegie streefde de PvdA naar progres
sieve machtsvorming. De socialisten 
zouden zich tot diep in de jaren ze
ventig aan deze strategie blijven 
vastklampen. Op de practische uit
werking ervan werd evenwel gevari
eerd. In 1971 presenteerde de PvdA 
samen met D66 en de PPR een scha
duwkabinet dat tot inzet van de ver
kiezingen werd gemaakt, een jaar 
later gevolgd door het onaantastbaar 
verklaarde regeerakkoord Keerpunt 
1972.

In 1977 kwam de polarisatie in een 
wat afgezwakte vorm tot uiting in 
de meerderheidsstrategie, die de 
PvdA in een nieuw kabinet met het 
CDA van een dominerende positie 
moest verzekeren. Om de verkiezing
en te winnen bleek deze strategie 
tamelijk effectief, maar als leidraad 
voor een succesvolle kabinetsforma
tie faalde zij. Ondanks een enorme 
zetelwinst moest de PvdA haar 
plaats in het kabinet afstaan aan 
de VVD.

Wellicht vanuit de overtuiging dat 
van een radicale PvdA geen enkel 
gevaar meer viel te duchten, hief 
de VVD in 1972 de blokkade ten aan
zien van de socialisten op. Geduren
de het kabinet-Den Uyl (1973-1977) 
hield de VVD het vuurtje van de po
larisatie wel brandende. Zij werd 
hiertoe uitgedaagd door de socialist 
Van Thijn, die verklaarde dat de 
PvdA in haar streven de maatschap
pelijke ongelijkheid op te heffen on
getwijfeld "de heer Wiegel en zijn 
prestatiemaatschappij" zou tegenko
men. Voor de VVD was het uiterst 
lucratief om de uitdaging aan te ne
men, mede omdat de sociaal-econo- 
mische kloof in de Nederlandse poli
tiek als gevolg van de inzettende 
economische crisis weer aan diepte 
won. Scherp bekritiseerde de VVD 
het "potverteren" van de regering 
Den Uyl, de nivellering en de "ver
slechtering van het ondernemerskli
maat".

Liberaal-socialistische parlementaire 
meerderheid.
De verkiezingen van 1977 bezorgden 
liberalen en socialisten gezamenlijk 
voor de eerste keer na de invoering 
van het nieuwe kiesstelsel van 1917 
een parlementaire meerderheid. Van 
regeringssamenwerking kon echter 
geen sprake zijn; daarvoor lagen de 
standpunten te ver uiteen. Nadat 
de PvdA zichzelf eenmaal buitenspel 
had gezet, kon de VVD in uiterst 
korte tijd met het CDA tot een ak
koord komen
Behoudens het tussenspel van Van
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Agt en Den Uyl in 1981-1982 re
geert de VVD sinds 1977 nog altijd 
met het CDA.
Hoewel de economische crisis nog 
voortduurt en de VVD met de nodige 
voortvarendheid bezig is het mes 
te zetten in de door de PvdA zo 
gekoesterde collectieve sector, lijkt 
aan de polarisatie tussen liberalen 
en socialisten langzamerhand een 
einde te komen. Nog in 1979 werd 
de VVD door het partijbestuur van 
de PvdA nadrukkelijk uitgesloten, 
omdat deze "conservatieve" partij 
belangen verdedigde als "kapitalisme, 
hebzucht, de verdediging van de be
voorrechte positie van de maatschap
pelijk gearriveerden, de macht van 
de multinationale ondernemingen, 
de macht van weinigen over velen, 
enzovoorts". Geheel volgens de geves
tigde traditie moest volgens het par
tijbestuur de deur naar de VVD ge
sloten blijven, omdat de socialisten 
anders aan wervende kracht onder 
de CDA-achterban zou inboeten. De 
PvdA voerde dienovereenkomstig een 
keiharde oppositie tegen de regering 
Van Agt-Wiegel. Maar na het echec 
van het kortstondige kabinet van 
Den Uyl en Van Agt draaide de 
PvdA bij. Op het partijcongres dat 
na het debacle volgde werd door de 
PvdA de blokkade van de VVD for
meel opgeheven. De meerderheids- 
strategie werd gereduceerd tot het 
streven de progressieve inbreng in 
een nieuw te vormen kabinet te ver
sterken.
In de liberale hoek konden al langer 
paciferende geluiden worden verno
men. Leidende personen als Rietkerk 
en Wiegel spraken zich uit voor de 
totstandkoming van zakelijke verhou
dingen met de PvdA, zonder evenwel 
over samenwerking te reppen. Uiter
aard bevond de VVD, na de electora
le successen en gezeten op het 
pluche van de kabinetszetels, zich 
in een comfortabele positie om toe
nadering te zoeken aan haar tegen
hanger.
Toen beide partijen in 1982 echter 
opnieuw een parlementaire meerder
heid haalden, ging de VVD tijdens 
de kabinetsformatie een inhoudelijke

confrontatie met de PvdA uit de 
weg. CDA en VVD hadden zich na
melijk voor de verkiezingen al aan 
elkaar verbonden, waarmee de con
fessionelen af zagen van hun gebruik, 
pas na de stembusuitslag hun voor
keur uit te spreken.

Toenadering?

De opheffing van de wederzijdse uit
gesproken banvloeken leidde aan het 
begin van de jaren tachtig tot enige 
toenadering tussen VVD en PvdA. 
De voornaamste drijfveer hierachter 
is de gemeenschappelijk beleden af
keer van de sleutelpositie die het 
CDA en zijn confessionele voorgang
ers al sinds jaar en dag innemen. 
De machtspositie van het CDA kan 
eigenlijk alleen voortbestaan bij de 
gratie van het feit dat de grote par
tijen ter linker- en ter rechterzijde 
elkaar wederzijds uitsloten. Uit on
vrede over deze situatie troffen pro
minente liberalen en socialisten el
kaar samen met enkele leden van 
D66 vanaf het najaar van 1977 in 
het Haagse hotel Des Indes. Deze 
bijeenkomsten, die geen enkele offici
ële status bezitten, werden aanvanke
lijk gehouden op instigatie van de 
JOVD, die overigens al aan het be
gin van de jaren vijftig er bij de 
partijleiding van de VVD op aan
drong de mogelijkheid tot samenwer
king met de PvdA open te houden.

Pleitbezorgers van de socialistisch- 
liberale toenadering wijzen echter 
niet alleen op de gedeelde afkeer 
van het CDA. Naast dit negatieve 
motief herinneren zij aan de vrucht
bare samenwerking die er al enige 
tijd tussen PvdA en VVD bestaat 
op locaal en provinciaal niveau. Te
vens signaleren zij een grote mate 
van overeenstemming op het gebied 
van de geestelijke vrijheid, de norm
en en zeden, kortom de immateriële 
zaken. Sommigen trekken deze eens
gezindheid door naar het sociaal-eco- 
nomisch terrein en beweren dat het 
verschil tussen PvdA en VVD een 
kwestie van een percent meer of



minder is geworden. Enkele liberalen 
denken zelfs hardop dat na de ge
ruchtmakende studie 'De illusie van 
de democratische staat' van Kalma, 
medewerker van het wetenschappe
lijk bureau van de PvdA, de twijfel 
aan de verzorgingsstaat binnen de 
sociaal-democratie algemeen is ge
worden. Binnen de PvdA zijn stem
men te vernemen dat gezien de ge
ringe verschillen tussen VVD en 
CDA het lood om oud ijzer is met 
welke partij men samenwerkt.

Of liberalen en socialisten op korte 
termijn de salontafel van Des Indes 
zullen verruilen voor de regeringsta
fel in de Tweede Kamer is nog 
maar zeer de vraag.
In de eerste plaats lijkt de weerzin 
tegen het CDA vooral binnen de 
PvdA te leven; in liberale kring is 
deze in ieder geval nog geenszins 
gemeengoed. Nog dit jaar immers 
sprak de VVD zich onverholen uit 
voor continuering van het regerings
beleid met het CDA. Het CDA be
antwoordde al voor de verkiezingen 
deze liefdesuiting met een nogal in
nige omhelzing die de VVD, gezien 
het liberale verlies, enige ademnood 
bezorgd moet hebben. Dit postume 
eerbetoon van het CDA aan de ooit 
door Nieuw Links geinitieerde polari- 
satiestrategie bezorgde de PvdA ove
rigens de kater van de "overwinnings- 
nederlaag".
Verder zijn in de sociaal-economi- 
sche sfeer de verschillen tussen VVD 
en PvdA nog steeds aanzienlijk. De 
kritiek van Kalma op de staat als 
sturingsmechanisme wordt lang niet 
door de gehele partijtop van de 
PvdA gedeeld. Den Uyl bijvoorbeeld 
ziet in de huidige hoge werkloosheid 
alle aanleiding om tot meer over- 
heidsplanning over te gaan. Het " 
meer markt, minder overheid", waar
mee de VVD de verzorgingsstaat om 
wil vormen tot waarborgstaat, hoeft 
dan ook zeker niet op een warm ont
haal van socialistische zijde te reke
nen. Een meerderheid binnen de VVD 
moet daarentegen weinig hebben van 
de actieve overheidsbestrijding van 
de werkloosheid, zoals de lotgevallen

rond het interne partijrapport van 
de commissie-Polak onlangs bewees. 
Tenslotte is ook de belangrijkste 
troef van degenen die samenwerking 
op korte termijn niet uitsluiten, de 
immateriële zaken, bij nader inzicht 
minder sterk. Met betrekking tot 
een aantal delicate zaken zoals abor
tus en euthanasie moet de VVD be
hoedzaam opereren om het van con
fessionele zijde overgekomen -nog 
wel godsdienstige- deel van haar ach
terban niet van zich te laten ver
vreemden. In dit opzicht wreekt zich 
de succesvolle 'doorbraak' van de 
VVD. Daarnaast gaapt er een diepe 
kloof op andere geestelijke terreinen 
zoals bijvoorbeeld de medezeggen
schap en de middenschool, als ook 
op het gebied van het veiligheidsbe
leid. Bij al deze verschillen tussen 
PvdA en VVD steekt de enige duide
lijke overeenkomst, de afwijzing van 
de politieke januskop der confessione
len, enigszins schril af. Het is dan 
ook niet aannemelijk dat liberalen 
en socialisten, ondanks hun gedeelde 
erfenis en de kortstondige periodes 
van regeringssamenwerking vlak voor 
en na de Tweede Wereldoorlog, op 
korte termijn opnieuw de voordeur 
van het Catshuis zullen delen.
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Samenwerking in Edam-Volendam
Hierbij geven wij gehoor aan het 
verzoek van de redactie van LEF 
een uiteenzetting te verzorgen over 
de ervaringen met de socialistisch- 
liberale samenwerking in onze ge
meente.
Hoewel wij door de redactie apart 
benaderd zijn, hebben wij toch ge
meend onze gezichtspunten in een 
en hetzelfde artikel naar voren te 
moeten brengen, daar onze ervaring
en en de beleving daarvan op crucia
le punten sterke gelijkenissen verto
nen. De redenen daarvoor moge uit 
het vervolg blijken.

Identiteit.

Eerst in het kort iets over de identi
teit van de gemeente Edam-Volen
dam. Per 1 januari 1986 waren er 
vierentwintigduizend honderdachten- 
vijftig inwoners, verdeeld over de 
beide kommen Edam (zevenduizend 
honderdvierenveertig inwoners) en 
Volendam (zeventienduizendveertien 
inwoners). De gemeente, gesitueerd 
in het Waterlandse en de op een na 
grootste in dit gebied, participeert 
met nog tien gemeenten in het In
tergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Waterland.

De raad telt negentien raadszetels 
en is momenteel verdeeld over ze
ven zetels voor het CDA, vier ze
tels voor Volendam 1980 (VD '80), 
drie zetels voor Gemeentebelangen, 
twee zetels voor de PvdA, twee ze
tels voor de VVD en een zetel voor 
de fractie-Bond (een afsplitsing van 
VD'80).
Het college van burgemeester en 
wethouders bestaat naast de burge
meester uit vier wethouders (een 
van VD'80, een van Gemeentebelang
en, een van de PvdA en een van 
de VVD).
Vooraf dient nog opgemerkt te wor

den dat diepgaande ideologische on
derbouwingen naar onze mening ach
terwege kunnen blijven daar vraag
stukken, die daar bij voorkeur aan
leiding toe zouden kunnen vormen, 
op gemeentelijk niveau niet spelen. 
Wij denken hierbij aan onderwerpen 
als bewapening en sociaal-economi- 
sche politiek. Ook de dualistische 
saus van 's lands regering ontbreekt 
binnen de gemeentelijke bestuursorga
nen.

Samenwerking van 1982 tot heden.

Al ver voor de verkiezingen van 
1982 was het voor onze partijen dui
delijk dat, wanneer we aan de al 
sinds jaar en dag bestaande coalitie, 
waarop de KVP en later het CDA 
haar stempel drukte, een einde wilde 
maken -en dat wilden we-, andere 
partijen dan die tot dan toe de coali
tie vormden elkaar politiek moesten 
vinden. Niet op louter ideologische 
gronden bepaalt, niet alleen op 
grond van partijprogramma's, maar 
zuiver op grond van het heersende 
klimaat bij onze beide partijen. Een 
klimaat dat beheerst werd door de 
wil tot collegevorming, voortkomen
de uit de overtuiging over voldoende 
capaciteiten en daadkracht te be
schikken om een deskundige bijdrage 
aan het dagelijks bestuur te kunnen 
leveren.

De uitslag van de verkiezingen van 
1982 bood hiertoe een kans die met 
beide handen werd aangegrepen. Na 
deze verkiezingen kwam het CDA 
met een zetel minder terug in de 
raad (zeven), de VD'80 kwam met 
zes zetels in de raad. Binnen deze 
laatste partij leefden dezelfde gevoe
lens als bij de PvdA en de VVD, die 
elk twee zetels behaalden. De drie 
partijen die klaar stonden tot colle
gevorming over te gaan kwamen dus



met tien zetels in de raad. De coali
tiepartijen tot dan toe met negen. 
De rol en de positie, waarin PvdA 
en VVD door het CDA was gedrong
en, werd doorslaggevend versterkt 
door de opkomst van VD'80. De af
spraak om een college te vormen 
met PvdA, VVD en VD'80 was snel 
gemaakt.

Eerst na de principe-afspraak te heb
ben gemaakt, hebben partijen zich 
gebogen over het beleidsprogramma 
1982-1986. Dit programma kwam vrij 
snel tot stand, waarmede toe heeft 
bijgedragen dat geen van de nieuwe 
coalitiepartners eerdere ervaringen 
hadden met programma-afspraken. 
Het programma bevatte ook zijn 
vrije kwesties als de privatisering 
en de verkoop van huurwoningen. 
Compromissen werden gesloten op 
het vlak van het sociaal cultureel 
werk.
De PvdA legt meer de nadruk op 
het sociaal cultureel werk dan de 
VVD.
De VVD op haar beurt opteert na
drukkelijk voor afstoting van over
heidstaken richting particuliere sec
tor. Voorwaarden voor de VVD hier
bij is dat geen ontslagen mogen val
len bij de gemeentelijke secretarie- 
afdelingen, diensten en bedrijven. 
De verkoop van huurwoningen vormt 
nog immer een struikelblok tussen 
beide partijen.
Met uitzondering van dit laatste 
punt zijn de college-voornemens voor 
de periode 1982-1986 gerealiseerd.

Ten aanzien van de psychologische 
factoren waarin onze beide partijen 
onmiskenbaar van elkaar verschillen, 
kan worden opgemerkt dat deze fac
toren vooral gezocht moeten worden 
in de verschillende werkwijzen van 
beide fracties en achterbannen.
Bij de PvdA worden de zaken veel 
formeler en procedureler benaderd, 
behandeld en afgewerkt dan dit bij 
de VVD het geval is.

Niettegenstaande het feit dat er ver
schillen in benadering en werkwijze 
binnen beide partijen bestaan en er

ook verschil van opvatting op het 
meer ideologische vlak zijn te be
speuren (privatisering, sociaal cultu
reel werk, verkoop van huurwoning
en), is de samenwerking tussen beide 
partijen in en buiten collegeverband 
goed te noemen. Naar onze mening 
zijn er drie belangrijke factoren die 
tot een goede samenwerking binnen 
onze constellatie bijdragen.

1. Politiek gezien bevindt de PvdA- 
wethouder zich rechts van het mid
den binnen de partij-politieke verhou
dingen van zijn partij en de VVD- 
wethouder bevindt zich in hetzelfde 
opzicht links van. het midden. Het 
zal duidelijk zijn dat het slaan van 
verbindingen tussen oevers van smal 
water vrij eenvoudig gaat. Met ande
re woorden de baileybrug werkt ef
fectief en is functioneel.

2. Persoonlijke factoren spelen even
eens geen onbelangrijke rol. Beide
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wethouders staan een oplossingsge
richte werkwijze voor, een eigen
schap die samenwerking gunstig kan 
beinvloeden.

3. Last but not least spelen ook lo
cale verhoudingen een niet onaanzien
lijke rol die ook hun invloed doen 
gelden op de verhoudingen binnen 
de beide partijen. Gesteld kan wor
den dat de diverse familieverhouding
en, die dwars door beide partijen 
heen lopen, in dit geval als een sa
menbindende factor zijn te beschou
wen.

Een opmerking terzijde die gemaakt 
zou kunnen worden is dat ondanks 
de vele mensen "van buiten" die in 
onze gemeente zijn komen wonen 
er eigenlijk geen personen van deze 
"nieuwe lichting" in de raad zijn ge
komen.
De ervaring elders heeft geleerd dat 
een raad met relatief veel of zelfs 
overwegend "mensen van buiten" ver
vreemdend kan werken op de politie
ke interesse van de autochtonen.

Een andere constatering binnen de 
factor locale verhoudingen is dat 
PvdA en VVD in Edam, relatief en 
absoluut gezien, over een groter 
electoraat beschikken dan in Volen
dam. Naast nadelen is er ook een 
niet onaanzienlijk voordeel. Beide 
partijen blijven wat meer buiten be
paalde verschillen van opvattingen 
die zich vooral binnen het Volendam- 
se gedeelte van de gemeente voor
doen. Hierover vliegen partijen als 
VD'80 en CDA elkaar geregeld in 
de haren, hetgeen de politieke ge
loofwaardigheid en persoonlijke ver
houdingen niet altijd ten goede ko
men. Binnen dit kader dieper op de
ze zaken in te gaan zou te ver voe
ren.

Politieke invloed en zetelverdeling.

De zetelverdeling in de raad tussen 
coalitie en oppositie in de periode 
1982-1986 verhielden zich als tien- 
negen. De coalitie: VD'80 zes zetels

en de PvdA en de VVD beide twee 
zetels. De oppositie: CDA zeven ze
tels en Gemeentebelangen twee ze
tels. Het gevolg was dat de politie
ke marges in de genoemde periode 
uiterst smal waren. De doorslagge
vende politieke invloed lag in handen 
van de beide niet in het college zit
ting hebbende raadsleden van PvdA 
en VVD.

Ondanks het beperkte zetelaantal 
zagen beide partijen relatief veel 
punten uit hun partijprogramma's 
gerealiseerd. Uit democratisch oog
punt weliswaar een precaire zaak, 
maar voor ons politiek gevoel voor 
gezonde eigenwaarde een welkome 
opsteker.

Na de verkiezingen van 1986 liggen 
de zaken er v/at anders bij, zoals 
reeds uit de inleiding is gebleken. 
De vroegere tien-negen verhouding



is nu elf-acht. De coalitie: vier
VD'80, drie Gemeentebelangen, twee 
PvdA en twee VVD. De oppositie: 
zeven CDA en een fractie-Bond. Dit 
betekent voor onze beide partijen 
dat een iets minder doorslaggevende 
rol is weggelegd.
Toch is er naar onze mening sinds 
de laatste verkiezingen veel tot 
stand gebracht, hoewel hier en daar 
uiteraard compromissen moesten wor
den gesloten.

Conclusie.

Het vorenstaande overziende, kunnen 
wij stellen dat samenwerking tussen 
PvdA en VVD zeer goed mogelijk 
is. Beide partijen hebben vanaf 1982 
tot heden veel ervaring opgedaan 
als partners binnen het dagelijks be
stuur van onze gemeente.

De PvdA-wethouder heeft de erva
ring opgedaan dat een directe en 
open houding naar de eigen achter
ban toe, het vertrouwen van die ach
terban in het college versterkt.

De VVD-wethouder heeft de ervaring 
dat een al te gedetailleerd opgesteld 
beleidsplan voor vier jaren in de 
practijk moeilijk is te realiseren. 
Prioriteiten kunnen onder druk der 
omstandigheden binnen twee maand
en veranderen.

Zetelverdeling van de gemeenteraad 
van Edam-Volendam sedert 1974.

1974 1976 1978 1982 1986

KVP 8 8

CDA 1* 1* 8 7 7

VVD 2 2 1 2 2

PvdA 4 2 2 2 2

GB** 2 3 2 3

vp*** 2 2 ) 5 )
) )
) )

p o **** 1 1 )
)

)
)

) )
LV*** 1 1 ) )** )
VD'80***

)
) 6 5

***

Totaal 19 19 19 19 19
Rest ons slechts te hopen dat deze 
bijdrage enig inzicht heeft verschaft 
in de socialistisch-liberale samenwer
king in Edam-Volendam.

* : KVP/Edam, ARP,CHU
** : Gemeentebelangen
*** : Volendammer Partij
**** ; Partij Onafhankelijken
***** : Lijst Veerman 
******; Volendam '80



Wens of werkelijkheid?
Enschede heeft in de zestiger en 
zeventiger jaren een halve mijnslui
ting te verduren gehad en dat is van 
grote invloed geweest op de plaatse
lijke politiek. In de textielindustrie 
gingen vele duizenden arbeidsplaats
en verloren en grote industrieterrei
nen in en rond het stadscentrum 
moesten een nieuwe bestemming krij
gen.

Vanaf 1974 de colleges in vogelvlucht

In de industriestad die Enschede van 
oudsher is geweest heeft de PvdA 
altijd een sterke positie gehad.
Tot 1974 werd Enschede bestuurd 
door een afspiegelingscollege van 
PvdA, VVD en delen van het huidige 
CDA.
In het begin van de zeventiger jaren 
klonk ook in Enschede de roep om 
politisering van het lokale bestuur. 
Dat leidde in 1974 tot een links pro- 
gramcollege van PvdA, PPR en CPN. 
Gezien de noodzaak om zowel aan 
de enorme sociale problematiek als 
aan de dringende herstructurering 
van de stadskern iets te doen een 
goede keus. Deze drie partijen kon
den zich goed vinden op een ambiti
eus en vooruitstrevend beleid. Uiter
aard was de PvdA-invloed groot, 
maar het belangrijkste was toch de 
eenstemmigheid over wat nodig was. 
Veel van wat heden ten dage in En
schede, in vergelijking met 1974, 
verbeterd is heeft zijn oorsprong in 
deze vier jaar gevonden. Toch was 
het niet allemaal koek en ei in deze 
jaren. Met name de dogmatische op
stelling van de CPN op bijvoorbeeld 
het tarievenbeleid en de toch krappe 
meerderheid van de college onder
steunende partijen in de raad, gaven 
binnen de fractie en de afdeling van 
de PvdA spanningen.
De verkiezingsuitslag van 1978 maak
te ook in de practijk voortzetting

van het linkse programcollege onmo
gelijk. De PvdA ging de onderhande- 
lingen in met de opdracht dat in 
elk geval een van de grote partijen 
in de oppositie zou moeten gaan om 
te zorgen voor een getalsmatig ster
ke tegenstander. De twee mogelijke 
coalitiegenoten vormden echter een 
front en de tijd begon, ook voor de 
PvdA, te dringen. Toen met D66 tot 
een accoord was gekomen ging de 
CDA-fractie door de bocht en liet 
de afspraak met de VVD vallen. Ook 
hier bleek een afspraak met het 
CDA de bekende scheet in het net
je. De VVD was uiteraard des dui
vels en hier werd mijns inziens de 
basis gelegd voor de huidige PvdA- 
VVD-coalitie.
De onderhandelingen verliepen zeer 
voorspoedig, want nu het CDA a had 
gezegd moest men ook b zeggen. 
Ondanks de woede, ook bij de leden 
van het CDA (een prominent fractie
lid vertrok al spoedig) gaf de moge
lijkheid het pluche te bezetten de 
doorslag. Het college van PvdA, 
CDA en D66 was geboren.
Toch was er ook in de achterhoofd
en van vele PvdA'ers twijfel gezaaid 
over de betrouwbaarheid van dit 
CDA. Wat waren afspraken waard 
met deze club? Een nog steeds, ook 
landelijk gezien, interessante vraag! 
Maar goed, in de raadsperiode 1978- 
1982 moest Enschede uiteindelijk 
toch tot de conclusie komen dat de 
stad niet op eigen houtje de giganti
sche financiële gevolgen van alle 
problemen de baas kon.

Oppositionele VVD hamert op de fi
nanciën.

De VVD-fractie was in de oppositie 
en die oppositie richtte zich steeds 
nadrukkelijker op het financiële be
leid. Tot 1979 werd de noodzaak van 
het gevoerde beleid ook door de niet



aan het college deelnemende partijen 
in grote lijnen onderschreven.
In 1979 en 1980 werd met name op 
aangeven van de VVD-fractie de fi
nanciële positie van de gemeente 
het item. PvdA, CDA en D66 wilden 
nog zo veel mogelijk van het noodza
kelijke en voorgenomen beleid uitvoe
ren. De kritiek van de VVD-fractie, 
die hoofdzakelijk betrekking had op 
financiën, maakte de VVD niet popu
lair. Toegegeven moest worden dat 
het voorgestelde weliswaar niet in 
ons beleid paste, maar wel zakelijk 
en consequent was.
Enfin, de rest van de geschiedenis 
was dat de financiële problemen zo 
groot waren dat Enschede een aan
vullende uitkering uit het gemeente
fonds moest aanvragen (artikel 12 
status). Ons inziens waren er dusda
nig verstorende factoren in ons in
komsten- en uitgavenpatroon dat dit 
verzoek op z'n plaats was. De VVD- 
fractie was echter van mening dat 
de problemen het gevolg waren van 
eigen financieel beleid en de fractie 
verklaarde zich tegen de aanvraag. 
Saillant detail was dat een VVD-wet- 
houder van financiën al in 1969 een 
poging in die richting had willen 
doen. De VVD-fractie, onder invloed 
van de financiële specialist, was zo 
overtuigd van haar eigen gelijk dat 
men er van uit ging dat er geen ar
tikel 12 status zou worden ver
leend.
In de zomer van 1981 presenteerde 
de VVD-fractie een bezuinigingsvoor
stel om achttien miljoen gulden te 
schrappen. Met dit voorstel kreeg 
men geen voet aan de grond, want 
de onderbouwing rammelde aan alle 
kanten. Men kon niet aangeven wat 
de gevolgen waren voor de perso
neelsomvang, wat aan inhoudelijke 
taken geschrapt moest worden; kort
om te simpel van opzet. Het tekort 
op onderwijs terug brengen tot aan 
de doeluitkering van het rijk is een 
aardige kreet, maar zonder binnen 
die paragraaf aan te geven waar is 
ongeloofwaardig.
Nadat het rijk na een diepgravend 
onderzoek de status van artikel 12 
had toegekend ging ook de VVD-frac

tie accoord met het te voeren be
leid. Naast de aanvullende uitkering 
moest er ook in de uitgaven fors 
gesneden worden en moesten de in
komsten opgetrokken worden tot het 
niveau voor artikel 12 gemeenten. 
De jaarlijkse strijd rond de bezuini- 
gingsinvulling gaf wel politieke tegen
stellingen te zien, maar de verhou
dingen tussen de collegepartijen en 
de grootste oppositiepartij raakten 
niet verstoord.

Op weg naar een PvdA-VVD-college.

In 1982 opnieuw verkiezingen voor 
de gemeenteraad. De PvdA-fractie 
verloor twee zetels en kwam met 
vijftien leden terug. CDA en VVD 
behaalden beiden tien zetels, het
geen een forse winst voor de VVD 
betekende.
Voorafgaand aan deze verkiezingen 
speelde in Enschede de discussie o



ver de nota alcohol en drugs. Met 
name het uit de criminele sfeer ha
len van het gebruik van soft drugs 
middels een getolereerd verkoopbe
leid lag gevoelig. De discussie hiero
ver vergde van alle betrokkenen een 
zakelijke instelling, want "goedkope 
kretologie" over dit onderwerp was 
ongewenst.
Vlak voor de verkiezingen meende 
het CDA-afdelingsbestuur dat de kie
zer maar eens even opgehitst moest 
worden tegen dit verderfelijke beleid 
van de raad. Uiteraard was de ver
ontwaardiging alom groot en de 
CDA-wethouders haastten zich af
stand te nemen van de gewraakte 
advertentie. Het bestuur van die 
club weigerde iets terug te nemen 
en hier lag de uiteindelijke breuk 
, uiteindelijke oorzaak van de breuk 
tussen PvdA en CDA.
De tweemansfractie van D66 blonk 
uit door onderlinge tegenstellingen 
tussen de twee leden, waarvan er 
een in het college zat. Om deze re
den was ze niet meer gewenst.
In de college-onderhandelingen bleek 
een compromistekst over het alcohol
en drugsbeleid tussen VVD en PvdA 
vrij gemakkelijk bereikbaar. Ook de 
uitgangspunten voor het te voeren 
financiële beleid werden met elkaar 
in overeenstemming gebracht. Door
dat in 1978 de CDA-fractie de VVD 
had laten vallen bestond er bij de 
VVD geen enkele bereidheid opnieuw 
gezamenlijk op te treden in de rich
ting van de PvdA.
Hoewel in grote lijnen met zowel 
CDA als VVD overeenstemming kon 
worden bereikt over een collegepro- 
gram bleek hier dat dan andere za
ken een rol gaan spelen. Met name 
het feit dat PvdA'ers en VVD'ers 
wederzijds waardering hadden voor 
eikaars zakelijke en consequente op
treden, alsmede de goede persoonlij
ke verhoudingen tussen verschillende 
fractieleden werd doorslaggevend. 
De opstelling van de CDA-fractie, 
die naar twee kanten toe de dichtst 
bijzijnde coalitiepartner speelde, 
bleek niet te werken. De PvdA-frac- 
tie koos voor een betrouwbare part
ner waarmee zakelijk verschillen kon

den worden geregeld.

De belangrijkste les uit de samenwer
king.

Ruim vier jaar later bleek de basis 
voor samenwerking nog steeds te 
bestaan. Weliswaar waren er de laat
ste jaren verschillen van opvatting, 
maar die beperkten zich voorname
lijk tot kernenergie, kernbewapening, 
subsidiering van bepaalde zaken die 
politiek gevoelig lagen, etcetera.
Een complicerende factor was wel 
het optreden van de VVD-fractievoor- 
zitter gedurende de laatste maanden. 
Hij meende een soort zetbaas voor 
zijn Haagse partijgenoten te moeten 
zijn en was nauwelijks bereid om, 
in die gevallen waar sprake was van 
onevenwichtig beleid, enige kritische 
woorden aan dat adres te uiten. In 
een coalitie tussen PvdA en VVD 
kan de ene partij geen extreme poli
tieke standpunten innemen zonder 
problemen. Het "oppositie voeren" 
van de fractieleider van een college
partij gaf ook binnen de VVD-fractie 
spanningen tussen de collegeleden 
en een deel van de fractie en de 
fractiechef met een ander deel van 
de fractie. Het voert te ver om dat 
als PvdA’er te beschrijven, maar in
teressant in het verband van dit arti
kel is natuurlijk toch de vraag in 
hoeverre oorzaken liggen in de aan
gegane coalitie of het gevolg waren 
van de persoonlijkheidsstructuur van 
de betreffende personen? Misschien 
geeft het artikel van collega Swart 
een antwoord.

Wat is nu, als ik tot een afronding 
kom, de belangrijkste les uit de En- 
schedese samenwerking? Mijn stel
ling is dat hoewel politieke tegenstel
lingen bestaan (en ook niet wegge
poetst moeten worden) samenwerking 
op basis van zakelijke overeenstem
ming mogelijk is. Daarvoor zijn no
dig:
- de wil tot samenwerken,
- goede persoonlijke contacten en
- het respecteren van eikaars politie
ke uitgangspunten en de bereidheid



om, waar nodig en mogelijk, compro
missen te zoeken.

Een hartekreet.

Tot nu toe wordt de politieke tegen
stander afgeschilderd als een soort 
karikatuur van de werkelijkheid. Als 
alle VVD'ers afgeschilderd worden 
als geldzakken is dat net zo'n on
juiste beeldvorming als het idee dat 
de PvdA bestaat uit baardige revolu
tionairen.
Er zitten in beide partijen erg goede 
bestuurders en het is voor de PvdA 
onverteerbaar dat haar streven om 
aan een regering deel te nemen 
wordt gezien als een soort revolutie. 
Het zou erg louterend zijn voor het 
CDA om landelijk eens niet in het 
centrum van de macht te zitten.

I



No Nonsense eigenlijk
De jaren vanaf 1982 worden nogal 
eens gekenschetst met het motto 
"No Nonsense". Het achterliggende 
idee is zo ongeveer dat de tijd van 
het koesteren van ideologische her
senspinsels en kostbare stokpaarden 
voorbij is en de periode is aangebro
ken waarin met harde hand en nuch
ter verstand orde op zaken wordt 
gesteld.
Het zal achteraf interessant zijn om 
vast te stellen in hoeverre de No 
Nonsense-vlag de lading heeft ge
dekt. Is er werkelijk sprake van het 
doorbreken van een grotere realiteits
zin of is er alleen maar een ver
schuiving naar andere hersenspinsels 
en nieuwe stokpaarden? No Nonsense 
of New Nonsense, de tijd zal het 
leren.

Nu No Nonsense echter onomstote
lijk in de mode is, lijkt het mij ge
past vanuit die invalshoek een bijdra
ge te leveren aan de discussie over 
samenwerking tussen VVD en PvdA. 
Dat gaat des te gemakkelijker nu 
ik de practische kanten van die sa
menwerking in Enschede sinds 1982 
van zeer nabij meemaak. Ik wil in 
dit artikel de Enschedese ervaringen 
aangrijpen als een zeer bescheiden 
case study waaruit toch wel interes
sante lessen zijn te trekken. Daarbij 
is het vooral mijn bedoeling om een 
aantal telkens maar weer herhaalde 
opvattingen over PvdA-VVD-samen- 
werking eens kritisch tegen het licht 
te houden en te toetsen of het hier
bij niet ook grotendeels gaat om her
senspinsels en stokpaarden die dit 
No Nonsensetijdperk niet behoren 
te overleven.
In het vervolg wordt eerst een 
schetsmatig overzicht gegeven van 
de Enschedese politieke geschiedenis 
vanuit de vroege jaren zeventig tot 
heden. Tegen deze achtergrond wil 
ik vervolgens op een aantal veelge
hoorde opvattingen over liberaal-soci-

alistische samenwerking ingaan.

Vanuit de textielcrisis naar de weder
opbouw.

Enschede is een grote stad (honderd- 
vijfenveertigduizend inwoners) en ken
merkt zich daarom door alle groot
stedelijke problemen, maar evengoed 
door alle voorzieningen en de sfeer 
die het leven in een stad zo leuk 
maken.
De economie van Enschede was 
meer dan een eeuw verbonden -of 
eigenlijk synoniem- met de textielin
dustrie, totdat die in minder dan 
tien jaar werd weggevaagd en een 
gapende leegte achterliet. Dit laat
ste moet niet alleen figuurlijk, maar 
zeker ook letterlijk worden opgevat. 
Doordat de textielindustrie in Ensche
de zo nauw met de ontwikkeling van 
de stad was verweven, waren woon
gebieden en fabrieken door en om 
elkaar heen gegroeid, zodat de ge
sloten fabrieken midden in de stad 
zelf lagen. Gelukkig heeft men niet 
bij de pakken neergezeten en wie 
vandaag de dag in Enschede komt 
zal die gaten niet gemakkelijk terug 
vinden omdat ze inmiddels zijn ver
vangen door woningen, bedrijven en 
instellingen.
Het centrum heeft een gedaantever
wisseling ondergaan en behoort nu 
tot de gezelligste binnensteden van 
Nederland. Dat wil niet zeggen dat 
de textielcrisis geen sporen heeft 
nagelaten. De weer gestaag toene
mende bedrijvigheid heeft nog niet 
het peil bereikt uit de hoogtijdagen 
van de textiel, zodat de werkloos
heidspercentages nog steeds bijna 
de helft boven het landelijk niveau 
liggen.
Ook de gemeentebegroting draagt 
nog steeds sporen van het verleden. 
Om de problemen te bestrijden heeft 
de gemeente in de loop der jaren



tientallen miljoenen uitgegeven, wat 
uiteindelijk leidde tot een gapend 
tekort op de begroting en vervolgens 
tot een van de meest ingrijpende 
bezuinigingsoperaties die in dit de
cennium door overheidsorganisaties 
in Nederland zijn uitgevoerd.

Politieke geschiedenis.

De politieke verhoudingen in de raad 
van Enschede worden overheerst 
door de PvdA (1). Vanaf 1974 heeft 
de PvdA de vorming van afspiege
lingscolleges afgewezen en gestreefd 
naar colleges van burgemeester en 
wethouders op smalle(re) basis. In 
1974 kwam zo geheel in overeen
stemming met de door Nieuw Links 
geintroduceerde opvatting van de 
progressieve machtsvorming een links 
college tot stand. Deze samenwer
king leverde de PvdA feitelijk uit 
aan de grillen van de CPN, omdat 
er zonder die partij geen linkse 
meerderheid gerealiseerd kon worden. 
Na vier jaar was het enthousiasme 
over deze strategie dan ook danig 
bekoeld, bovendien liep het met de 
beide klein linkse coalitiepartners 
slecht af in de verkiezingen van 
1978. Daarom werd de strategie aan
gepast: men bleef uitgaan van een
college op smalle basis, maar dit 
moest wel worden gesteund door een 
"werkbare meerderheid". Practisch 
betekende dat hetzij CDA, hetzij 
VVD welkom was in het college 
waarin in ieder geval drie PvdA- 
en een D66-wethouder een linkse 
meerderheid zouden vormen. Een van 
de drie grote partijen zou echter 
op voorhand tot de "oppositie" wor
den veroordeeld, want de PvdA zou 
niet samen met VVD en CDA een 
college vormen.
CDA en VVD, bezorgd tot in lengte 
van jaren uit elkaar te worden ge
speeld, spraken af dat zij slechts 
gezamenlijk tot een college zouden 
toetreden. 'Afspraken' wil in dit ge
val zeggen dat bij minstens tien ge
legenheden, zowel openbaar als on
derhands werd gesteld dat CDA en 
VVD elkaar niet in de steek zouden

laten, inclusief uitspraken van bestu
ren, fracties en ledenvergaderingen. 
Op 26 augustus wees de VVD een 
aanbod om met PvdA en D66 het 
college te vormen dan ook vastbera
den af. Op 1 september aanvaardde 
de CDA-fractie een vergelijkbaar 
aanbod wel, zodat Enschede van 
1978 tot 1982 door PvdA, D66 en 
CDA van een dagelijks bestuur werd 
voorzien.
Dat het sedertdien niet meer zo wil 
vlotten met de samenwerking tussen 
CDA en VVD in Enschede zal de 
lezer niet verbazen. Een schrale 
troost was dat het CDA zich tegeno
ver haar nieuwe partner al even wis
pelturig gedroeg.

De VVD stelde zich vier jaar lang 
scherp kritisch maar wel zakelijk 
op en slaagde erin de vinger op vele 
zere plekken te leggen. Vooral bij 
het financieel beleid werd gewaar
schuwd voor de dreigende gevolgen 
van het hoge uitgavenniveau, naar 
naderhand bleek terecht.
Een tweede controversiële ontwikke
ling in die jaren was het huisdealer- 
schap in een Enschedees jongerencen
trum. Naarmate dit meer publiciteit 
kreeg ging het CDA zich steeds 
sterker tegen dit fenomeen verzet
ten en schroomde tenslotte niet de 
PvdA in verkiezingstijd met redelijk 
onsmakelijke kretologie over dit on
derwerp te bestoken.
Deze verkiezingen brachten een enor
me overwinning voor de VVD, groter 
dan volgens de landelijke trends viel 
te verwachten. De VVD had ditmaal 
in haar programma wel een voorkeur 
voor een afspiegelingscollege opgeno
men, maar ook uitdrukkelijk gesteld 
naar eigen inzicht te handelen als 
dit niet haalbaar zou blijken.
De PvdA bleef vasthouden aan een 
"omvangrijke oppositie", maar koos 
niet zondermeer voor voortzetting 
van de bestaande samenwerking. De 
minder plezierige ervaringen met 
het CDA en een publicitaire vendet
ta binnen D66 maakten dat ook min
der voor de hand liggend. De onder- 
handelingen tussen VVD en PvdA ver
liepen bepaald niet wrijvingsloos,



maar men kon elkaar zo wel echt 
de nieren proeven en dit leverde uit
eindelijk over en weer meer onder
ling vertrouwen op. Toen met de 
VVD een zakelijke procedure-af- 
spraak over de behandeling van de 
huisdealerkwestie kon worden ge
maakt, kwamen CDA en D66 buiten
spel te staan en ontstond een colle
ge met vier PvdA- en twee VVD- 
wethouders.

Geen koehandel, wel gekruide discus
sies.

Er waren nogal wat voorspellingen 
dat een dergelijke samenwerking wel 
stuk zou lopen. Het tegendeel bleek 
waar. De periode 1982-1986 verliep 
met weinig incidenten en verschillen
de controversiële problemen werden 
in scherp maar redelijk overleg opge
lost. Meest opvallend waren de huis- 
dealer en de erfpacht, die bij VVD 
en respectievelijk PvdA niet alleen 
practisch, maar vooral ook principi
eel van groot belang waren. Het is 
karakteristiek voor de samenwerking 
dat in geen van beide gevallen werd 
geprobeerd het collegeprogramma 
als simpele vluchtweg te gebruiken. 
Beide problemen werden na een gron
dige en open discussie met een goed 
compromis opgelost, zonder koehan
del, touwtrekken of tijdrekken: beide 
partijen konden vertrouwen op de 
bereidheid van de ander een geza
menlijke oplossing te vinden, hoe 
groot de verschillen ook waren, 
maar beide partijen probeerden ook 
te goeder trouw tot zo'n oplossing 
te komen, zonder pogingen ten koste 
van elkaar te "scoren". Ook een gi
gantische bezuinigingsoperatie werd 
zonder aanvaringen gerealiseerd.

In die sfeer is het begrijpelijk dat 
in 1986, ondanks een absolute meer
derheid van de PvdA in de raad, 
toch de collegesamenwerking werd 
voortgezet in dezelfde vier-twee ver
houding.
De voorspelling van sommigen dat 
de PvdA in 1986 net als in 1974, 
1978 en 1982 wel weer tot partner

ruil zou overgaan had niet overtui
gender kunnen worden weerlegd.
Laat overigens tenslotte uit dit over
zicht niet de indruk ontstaan dat 
PvdA en VVD in Enschede in voort
durende idyllische eensgezindheid 
met elkaar verkeren. Er bestaan dui
delijke politieke verschillen die ze
ker ook niet onder de korenmaat 
blijven. De Enschedese VVD is niet 
linkser en de PvdA niet rechtser dan 
het landelijk gemiddelde, zodat ge
kruide discussies niet ontbreken. 
Waar nodig is men echter bereid en 
in staat om een synthese te berei
ken. No Nonsense in de practijk.

'Wijsheden' kritisch beschouwd.

Na deze schets van de achtergrond
en en het verloop van de samenwer
king van VVD en PvdA in Enschede, 
wil ik in het vervolg enkele vaak 
gedebiteerde wijsheden over samen
werking tussen die partijen in het 
algemeen kritisch beschouwen.

1. "Samenwerking tussen PvdA en 
VVD zou vooral zijn om een aantal 
immateriële problemen eens grondig 
aan te kunnen pakken."

Deze stelling die ook in de JOVD 
dikwijls wordt aangehaald, lijkt mij 
niet zinvol. Zowel landelijk en plaat
selijk blijken de meest dringende pro
blemen juist een zeer materieel ka
rakter te hebben. De stelling laat 
zich misschien zelf wel verklaren 
uit onvrede met die politieke reali
teit: langs de omweg van PvdA-VVD- 
samenwerking zouden -noodgedwong
en?- immateriële zaken hoger op 
de politieke agenda komen te prij
ken. Hetgeen voor degenen die daar
aan een hoge prioriteit toekennen 
erg aantrekkelijk is, omdat immate
riële zaken (euthanasie, ..) nu nog 
wel eens het slachtoffer worden van 
de prioriteit die aan (samenwerking 
inzake) materiele onderwerpen wordt 
gegeven. Dit is natuurlijk de omge
keerde wereld.
In een democratie worden sommige 
vraagstukken belangrijker gevonden



dan andere en partijen kunnen ook 
in dit opzicht niet straffeloos van 
de opvatting der kiezers afwijken. 
Overeenstemming op relatief minder 
belangrijke punten kan geen basis 
vormen voor regeringssamenwerking. 
Het aardige van de Enschedese prac- 
tijk is dat bij uitermate materiele 
onderwerpen (erfpacht, bezuinigingen, 
belastingen) samenwerking mogelijk 
blijkt. Ook bij sterk verschillende 
uitgangspunten is het mogelijk orn 
tot overeenstemming te komen in 
een goede discussie. Als er onover
brugbare verschillen zijn, dan is het 
vaak mogelijk het verschil zo te be
perken dat de uiteindelijke keuze 
ook voor de partij die niet z'n zin 
krijgt aanvaardbaar is. Het voordeel 
van deze wijze van besturen is dat 
er een vrij evenwichtig beleid ont
staat dat geen grote weerstanden 
meer oproept, omdat verschillende 
aspecten al bij de totstandkoming 
zijn meegewogen. Vooral voor PvdA 
en VVD, die beide structurele veran
deringen in de maatschappij tot 
stand willen brengen is dat een stra
tegisch belangrijk gegeven.
Structurele veranderingen zijn in de 
politiek een zaak van lange adem 
en consequent doorzetten. Een min
der omstreden programma dat langdu
rig kan worden voortgezet leidt 
meestal tot meer ingrijpende veran
deringen dan spectaculaire controver
siële plannen die worden gesmoord 
in de weerstand die ze zelf oproe
pen. Juist bij het sociaal-economisch 
beleid en bij het vredes- en veilig
heidsbeleid zou een combinatie VVD- 
PvdA heilzaam werk kunnen doen. 
Voorwaarde hiervoor is een goede 
dialoog in een No Nonsense sfeer, 
waarin ideologieën worden gebruikt 
om licht op de zaak te werpen en 
niet als oogkleppen.

2. "De principiële uitgangspunten van 
socialisme en liberalisme zijn zo te
gengesteld dat VVD en PvdA natuur
lijke tegenpolen zijn, het CDA is 
de natuurlijke bondgenoot van de 
VVD."

Deze stelling is een karakteristiek

voorbeeld van ideologie als oogklep. 
Natuurlijk zijn er scheidslijnen in 
de politiek te trekken, maar die wor
den meer bepaald door de actuali
teit dan door fundamentele princi
pes.
Het werkt even goed andersom: fun
damentele principes worden geconsta
teerd of benadrukt om scheidslijnen 
dikker aan te zetten of juist weg 
te poetsen. Alle partijen die zich 
democratisch noemen aanvaarden 
daarmee de publieke discussie als 
grondslag voor het beleid. Binnen 
die discussie kunnen partijen in een 
bepaald tijdvak eikaars tegenvoeters 
zijn, maar een verandering in de po
litieke agenda of de krachtsverhou
dingen kunnen de onderlinge verhou
dingen doen veranderen. Omdat een 
democratische partij open wil staan 
voor die veranderende discussie, zal 
ze ook haar verhouding met andere 
democratische partijen aan die dis
cussie ondergeschikt moeten maken. 
Als partijen eikaars natuurlijke bond
genoten zijn, dringt zich meteen de 
vraag op waarom zij dan niet fuse
ren. In dat opzicht was senator Van 
Riel ook consequent als hij een 
meer behoudende partij bepleitte 
waarin de VVD en de christen-demo- 
craten zouden moeten opgaan. Ikzelf 
hecht genoeg aan de verschillen tus
sen VVD en CDA om die weg onder 
geen beding op te willen. De keuze 
voor samenwerking met deze of ge
ne partij moet worden ingegeven 
door de overweging hoe je het 
meest van je programma kunt reali
seren.
In Enschede zijn er ontegenzeggelijk 
principiële verschillen tussen de par
tijen, maar van "natuurlijke" tegenpo
len en bondgenoten is geen sprake. 
De oorzaken voor de samenwerking 
zijn grotendeels pragmatisch van 
aard. Waarom zou dat landelijk an
ders moeten zijn?

3. "Samenwerking PvdA-VVD is op 
locaal niveau mogelijk, omdat de 
locale politiek in tegenstelling tot 
de landelijke, niet een aantal breek
punten kent die die samenwerking 
uitsluiten."



Het interessante van breekpunten 
in de Nederlandse politiek is dat het 
belang ervan aan buitenlanders vaak 
moeilijk is uit te leggen. In feite 
bestaat er in Nederland zowel natio
naal als locaal een vrij grote consen
sus en de politieke verschillen tussen 
de grote partijen spelen zich in fei
te tussen zeer smalle marges af. 
Als partijen niet met elkaar samen
werken zijn de "breekpunten" meest
al eerder het excuus dan de oor
zaak. Er is voor politieke partijen 
een vrij simpel eigenbelang om met 
zo min mogelijk andere partijen sa
men te werken: op die manier hoe
ven de voordelen van de regeer
macht niet met anderen te worden 
gedeeld, immers vele varkens maken 
de spoeling dun. Deze overweging 
klinkt wat Machiavellistisch en 
wordt daarom verpakt in verhande
lingen over het belang van een 
krachtige oppositie en onoplosbare 
breekpunten.

De rol van een krachtige oppositie 
is ontleend aan het Angelsaksische 
kiessysteem met een districtenstel
sel en (daardoor) twee partijen die 
afwisselend aan de macht zijn. In 
zo'n bestel kan het redelijk zijn om 
te kiezen voor enige tijd alle macht 
in plaats van altijd enige macht en 
vormt de verhouding meerderheid- 
minderheid een 'check and balance' 
op zich zelf.
In een meerpartijen bestel met even
redige vertegenwoordiging is opposi
tie een vrij troosteloze bezigheid: 
echt invloed uitoefenen is onmogelijk 
vanuit een minderheidspositie en de 
controlerende taak van een volksver
tegenwoordiging is evenmin zonder 
steun vanuit de meerderheid waar 
te maken. Belangrijke rem op het 
functioneren van de oppositie is het 
besef dat om de macht te verwer
ven men toch ooit met een deel van 
de regerende partijen in zee moet 
gaan.

Daarom wordt er misschien ook wel 
extra aandacht gegeven aan de " 
breekpunten" die het buitenspel zet
ten van een partij moeten rechtvaar

digen. Dit lijkt mij echter vaak thea
ter, dat werkelijke oorzaken moet 
verbloemen. De meeste zogenaamde 
breekpunten laten zich in een goede 
discussie heel wel oplossen. Belangrij- 
ker is het wederzijds vertrouwen van 
de discussiepartners, omdat dat in 
zekere zin de voorwaarde voor zo'n 
discussie vormt. Ontbreekt het ver
trouwen, dan vind je altijd wel een 
breekpunt. De enige reden waarom 
die breekpunten nationaal zoveel o- 
verheersender lijken dan plaatselijk 
ligt in de grote rol van de televisie, 
die theatrale elementen nog eens 
versterkt. Het aardige van het to
neel is dat de spelers in hun rol 
gaan geloven. Het jammere daarvan 
is dat op zichzelf reele geschilpunt
en mythische proporties aannemen. 
Enschedese ervaringen leren dat je 
dat met wederzijds vertrouwen en 
enige nuchterheid best kunt overwin
nen.

4. "Een belangrijke rol voor het tot- 
standbrengen van samenwerking tus
sen VVD en PvdA is weggelegd voor 
D66."
Deze opvatting is vooral binnen D66 
populair. In Enschede is de samen
werking tot stand gekomen zonder 
enige "hulp" van D66. Dit bewijst 
dat VVD en PvdA best direct zaken 
met elkaar kunnen doen. Vermoede
lijk zelfs beter. Een sfeer van ver
trouwen is tussen twee partners 
sneller geschapen, dan tussen drie. 
Als twee partijen elkaar niet ver
trouwen, zal een derde partij in dat 
krachtenveld de onzekerheid over 
de verhoudingen eerder nog vergro
ten, of door een keuze voor een van 
beide het conflict verscherpen. En 
als twee partijen het met elkaar af
kunnen is een derde overbodig .. .

5. "De VVD moet er in 19.. naar 
streven om eens met de PvdA te 
gaan regeren."

Een partij behoort te streven naar 
de uitvoering van haar programma. 
Samenwerking met andere partijen 
is aan dat streven ondergeschikt en



moet geen doel op zich zelf zijn. 
PvdA noch VVD heeft ooit vooruit
gaand aan raadsverkiezingen in En
schede gekozen voor samenwerking 
met de ander. Telkens is deze het 
resultaat geweest van zakelijke on- 
derhandelingen na de verkiezingen.
Een partij met zelfrespect weet wat 
zij waard is en hoeft zich dus niet 
op voorhand te verbinden aan een 
ander, alsof ze haar waarde eigenlijk 
daaraan ontkend. Netzomin hoeft 
een partij met zelfrespect zich bij- 
voorbaat al tegen een andere demo
cratische partij af te zetten alsof 
haar bestaan alleen door dat con
trast betekenis krijgt. Een partij be
hoort simpel voor haar beleidsopvat
tingen te staan. Dat nuchtere zelfbe
wustzijn is een noodzakelijke, maar 
ook een voldoende voorwaarde om 
samenwerkingsmogelijkheden te on
derzoeken.
Voor de toekomst zou dat zowel in 
Enschede als landelijk betekenen dat 
er drie grote partijen zijn die met 
elkaar in zee kunnen gaan. Als ook 
in dit opzicht No Nonsense practijk 
wordt zal na niet al te lange tijd 
ook de electorale vrees die sommige 
samenwerkingsmogelijkheden blok
keert kunnen verdwijnen. Want de 
vrees voor een sterk afwijzende reac
tie van de kiezers van VVD en PvdA 
op onderlinge samenwerking is vooral 
een weerspiegeling van jarenlange 
theatrale wederzijdse afwijzingen. 
In dat opzicht was het jammerlijk 
dat in de verkiezingscampagne eer
der dit jaar de VVD-top, ongetwij
feld gekweld door slechte peilingen, 
geen sterker argument voor de VVD 
in het veld wist te brengen dan de 
dreiging van een kabinet met de 
PvdA. Afgezien van de omstandig
heid dat zo'n griezelverhaal over 
het Rode Spook niet werkt, beperkt 
het de partij bovendien in haar sa
menwerkingsmogelijkheden en ver
zwakt het dus de onderhandelingspo
sitie.

Of er in 1990 een PvdA-VVD-kabinet 
komt weet ik niet, en evenmin of 
het PvdA-VVD-college in Enschede 
dan zijn derde editie zal beleven.

Dat is ook niet zo belangrijk. Het 
is belangrijk dat we geen mogelijkhe
den laten liggen om gemeentelijk 
of landelijk een grondig herstelbeleid 
te voeren. Sprookjes en spookverha
len passen daar niet bij. No Nonsen
se, dus eigenlijk!

(1)
Zetelverdeling van de gemeenteraad
van Enschede sedert 1974.

1974 1978 1982 1986

PvdA 16 17 15 20

CDA 11 13 10 10

VVD 6 5 9 6

D66 2 2 1

CPN 3 1 1 ) 1
)
)

PPR 2 1 )

GPV 1 1 1 1

Totaal 39 39 39 39
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Acht jaar samenwerking
Leiden kent sinds 1978 een college 
van burgemeester en wethouders 
waarin PvdA en VVD samenwerken. 
Dit jaar is het uitgebreid met een 
PSP'er, namens de PSP-PPR-CPN- 
combinatie Links Leiden.
Reeds vanaf 1974 is het CDA in de 
oppositie. Voor enig inzicht in de 
achtergrond hiervan is het verstandig 
terug te gaan tot de tweede helft 
van de jaren zestig, een levendige 
tijd, waarover de lezers van dit blad 
ongetwijfeld al veel hebben gehoord. 
Opa vertelt!

Frustratie van politieke verschillen.

In de zestiger jaren kende Leiden, 
zoals de meeste grote gemeenten, 
een afspiegelingscollege, waarin alle 
grote partijen naar evenredigheid 
vertegenwoordigd waren. Die situatie 
bestond al sinds mensenheugenis, zij 
het, dat hij in Leiden later was inge
treden dan elders.
Tot 1935 bleef de SDAP (Sociaal- 
Democratische Arbeiderspartij) bui
ten het college, omdat men van me
ning was daar slechts iets te kunnen 
bereiken wanneer men ten minste 
twee zetels bezette.

In de jaren zestig ontstond echter 
het gevoel, dat men als PvdA ook 
met twee wethouders onvoldoende 
kon bereiken. De behoefte om poli
tieke verschillen te etaleren werd 
groter, maar men werd hierin gefrus
treerd doordat men voortdurend ge
confronteerd werd met voorstellen 
waarover in het college van burge
meester en wethouders reeds over
eenstemming was bereikt. Het inne
men van een ander standpunt door 
de PvdA-fractie betekende dan een 
politiek conflict met de eigen wet
houders. Wie wel een eigen stand
punt kon innemen was de drie man 
sterke PSP-fractie, en daar werd

in de PvdA-fractie vaak met jaloe
zie naar gekeken.
Het gevolg was, dat er een politieke 
overeenkomst tot stand kwam waar
bij de PvdA, D66, PSP en PPR zich 
aaneensloten tot het PAK (Progres
sief Akkoord). Af gesproken werd, 
dat de PAK-partijen in 1970 niet 
aan een college zoudèn deelnemen, 
wanneer zij in het college niet over 
een meerderheid zouden beschikken. 
Niet iedereen in de PvdA was het 
daarmee eens: er scheidde zich een 
groep van vier raadsleden af, die 
als DS'70 (Democratisch-Sociaiisten 
1970) aan de gemeenteraadsverkie
zingen zou deelnemen.
Het lukte de PAK-partijen niet om 
bij de verkiezingen de meerderheid 
te behalen, en de andere partijen 
waren uiteraard niet bereid zonder 
dat aan het PAK de meerderheid 
in het college toe te staan. Zo be
landde het PAK in de oppositie en 
werd door de meerderheid van con
fessionele partijen, VVD en DS'70 
een college gevormd.
Omdat de ene DS'70'er niet toetrad, 
fungeerde het in feite als minder- 
heidscollege. Het college bestond 
merendeels uit oudere heren, die 
zich slecht staande konden houden 
tegen het verbale geweld van de 
jeugdige academici die het PAK do
mineerden. Zij werden bovendien nog
al eens in de steek gelaten door hun 
eigen fractie.

Samenwerking met klein links leidde 
tot scherpe reacties.

Het jaar 1974 gaf een politieke ver
schuiving te zien, waardoor wel een 
linkse meerderheid ontstond. PvdA 
en de gezamenlijke lijst van D66, 
PSP en PPR behaalden in totaal ne
gentien van de zevenendertig raads- 
zetels en konden daarmee alle wet- 
houderszetels claimen.



De daar op volgende periode, van 
1974 tot 1978, is waarschijnlijk de 
meest gepolariseerde geweest die 
de Leidse gemeentepolitiek gekend 
heeft.
Het nieuwe college streefde een 
scherpe wijziging van het beleid na, 
met name wat betreft de binnenstad 
en het verkeer. In plaats van kaalslag 
werd gekozen voor behoud van de 
Leidse karakteristiek, waarbij niet 
de stad werd aangepast aan het auto
verkeer, maar het autoverkeer zich 
aan de stad moest aanpassen. Het 
meest markant kwam dit tot uitdruk
king in het weer open graven van 
twee grachten die eerder gedempt 
waren.
Het nieuwe beleid leidde tot furieu
ze reacties vanuit de Leidse midden
stand, die gedeeld werden door de 
oppositie-fracties CDA en VVD. 
Toch was er een duidelijk verschil 
in toonzetting tussen beide partijen 
waarneembaar. Meer dan de VVD 
vocht het CDA principieel het recht 
aan van een meerderheid in de ge
meenteraad om alle wethouderszetels 
te claimen. Men deed zelfs vruchte
loze pogingen om de eigen fractie 
in de Tweede Kamer te winnen voor 
een wetswijziging die een meerder- 
heidscollege onmogelijk zou maken. 
Ook was bij de VVD op onderdelen 
meer begrip voor het nieuwe beleid 
te constateren. De VVD was ook 
minder geneigd zich op te stellen 
als spreekbuis van de winkeliers in 
de binnenstad.

Intussen leidde het optreden van het 
nieuwe college niet tot unaniem 
enthousiasme bij de leden van de 
PvdA. Het college opereerde ook 
niet altijd even gelukkig, wat ook 
geen wonder was, want niemand had 
voor die tijd wethouderservaring 'op
gedaan. Ook bleek niet elke wethou
der voor zijn taak berekend. Niet 
iedereen in de PvdA was blij mef: 
de macht die de gekozen samenwer
king aan klein links gegeven had. 
Bovendien trad halverwege dé rit 
de PSP uit de gezamenlijke fractie 
met D66 en PPR, zodat daarna in 
feite een minderheidscollege was ont

staan, zij het dat de PSP niet op 
de val van het college aanstuurde.
Er was dan ook in de PvdA een dui
delijke aarzeling of in 1978 op deze 
weg moest worden voortgegaan. Die 
aarzeling werd versterkt toen bij 
de verkiezingen de PvdA een zetel 
verloor. Er gingen stemmen op om 
het college te verbreden en daarbij 
werd eerder aan de VVD dan aan
het CDA gedacht.

Een moeizame tocht naar een PvdA- 
VVD-college.

Een zelfde gedachte kwam op in
D66. Dat ontwikkelde zich van een 
partij links van de PvdA, die samen
werkte met PPR en PSP, tot een
partij rechts van de PvdA. Om dit
te vertalen in een politieke strategie 
gaf men de voorkeur aan een colle
ge met PvdA en VVD, daarbij over 
het hoofd ziende dat in zo'n college 
D66 niet nodig was om aan een 
meerderheid in de raad te komen.

Het werd een drukke zomer. De 
PvdA-fractie koos in meerderheid 
voor een college samen met de 
VVD, maar werd teruggefloten door 
de ledenvergadering, die koos voor 
een college met klein links. Daaraan 
weigerde D66 mee te werken, zodat 
een week later de PvdA opnieuw 
vergaderde, nu met een aanzienlijk 
grotere opkomst. Die vergadering 
maakte onderhandelingen s met D66 
en VVD alsnog mogelijk. Die onder
handelingen leidden tot programmati
sche overeenstemming, maar niet 
over de zetelverdeling. In die fase 
kwam D66 alsnog buiten het college 
te staan, zodat . .VVD en PvdA over 
bleven. Voor andere combinaties was 
het intussen te* laat, . en. de wethou
ders (vier Van de PvdA en’ twee van 
de VVD bij een, yertyoudmg; -Van veer- 

i tien stlaat tót zeven iri dé' raad) wer
den gekozen. Véél PvdA-ledeh had
den het er moeilijk, mee.

Het PvdA-VVD-college uitgebreid 
met Links Leiden.



Dat gold minder voor de uitkomst 
van de college-onderhandelingen in 
1982, toen PvdA en VVD in dezelfde 
verhouding doorgingen in het college, 
hoewel de verhouding in raadszetels 
veranderd was in dertien staat tot 
tien. Bij deze verhouding kon echter 
de PvdA nog steeds de meerderheid 
in het college van burgemeester en 
wethouders claimen, wat bij een 
voor de VVD gunstiger verdeling van 
de wethouderszetels niet gekund had, 
gelet op de aanwezigheid van een 
VVD-burgemeester.

In 1986 ging de PvdA van dertien 
naar zestien zetels. Daarmee werd 
een links college weer een reele mo
gelijkheid. Om scherpe botsingen in 
de PvdA te vermijden tussen voor
standers hiervan en voorstanders van 
voortzetting van de samenwerking 
met de VVD, werd gekozen voor ge
lijktijdig onderhandelen met Links 
Leiden en VVD. Dit leidde uiteinde
lijk tot uitbreiding van het college 
met een vertegenwoordiger van 
Links Leiden.

Een bloeiperiode.

De periode 1978-1986 kan zonder 
meer voor Leiden als een bloeiperio
de worden aangemerkt. Tijdens het 
"verstandshuwelijk" van de PvdA en 
de VVD werd het nieuwe beleid in 
essentie gehandhaafd, maar hier en 
daar gingen de scherpe kantjes eraf. 
Daardoor konden zowel PvdA als 
VVD zich in het beleid herkennen 
en verwierf het beleid ook buiten 
het stadhuis meer steun. De positie
ve resultaten van het stadvernieu- 
wingsbeleid werden voor vriend en 
vijand zichtbaar. Hoewel Leiden ook 
zijn deel kreeg van de economische 
malaise, verbeterde de relatieve po
sitie. Kende de stad aan het begin 
van de zeventiger jaren een uitzon
derlijk hoge werkloosheid, nu is Lei
den een van de weinige grote steden 
waar de werkloosheid het landelijk 
gemiddelde niet te boven gaat, al 
is dat voor de slachtoffers uiteraard 
een schrale troost (men zie de publi

caties Steden Vergeleken van de Ver
eniging van Nederlandse Gemeenten).

In de gemeenteraad nam de polarisa
tie af. Het duidelijkste teken hier
van is dat sinds 1978 de omvang van 
de handelingen van de Leidse ge
meenteraad steeds is afgenomen. 
Over potentiële conflictsituaties 
vond steeds in een vroeg stadium 
politiek overleg tussen de collegepar
tijen plaats. Belangrijk hierbij was 
het wekelijkse Wethoudersoverleg 
met Fractievoorzitters (WOF), waar
in de wethouders met de fractievoor
zitters van de collegepartijen over
leg pleegden. Dit instituut was in 
1974 in het leven geroepen en werd 
in de nieuwe verhoudingen voortge
zet. Het kwam de slagvaardigheid 
zeer ten goede. Mede dankzij dit 
overleg kon aan subsidienten en aan 
particulieren die met de gemeente 
zaken wilden doen al in een vroeg 
stadium duidelijkheid geboden worden 
over politieke haalbaarheid van hun 
plannen.
Uiteraard betekende dat niet, dat 
men het altijd eens werd. Een aan
tal geschilpunten kon niet door on
derhandelen worden opgelost, zodat 
het college een verdeeld advies aan 
de gemeenteraad uitbracht, daarmee 
de beslissing latend bij de oppositie
partijen. Dit gebeurde onder andere 
ten aanzien van de grondpolitiek, 
waar de PvdA met steun van D66 
in hoofdzaak zijn zin kreeg (in prin
cipe alle grond in erfpacht) en met 
de sluitingstijden met de cafe's, 
waar de VVD met steun van CDA 
en D66 voor elkaar kreeg, dat in 
het weekend cafe's tot drie uur 
's nachts open kunnen blijven. De 
machtspositie die in dit soort situa
ties voor D66 ontstond, werd door 
geen van beide collegepartijen als 
plezierig ervaren.

Opmerkelijk is, dat in de vergade
ringen van burgemeester en wethou
ders en WOF weinig terug te vinden 
was van de landelijke tendensen, dat 
de VVD meer terughoudend is ten 
aanzien van het niveau van de col
lectieve uitgaven dan de PvdA. Zo



was het niet de VVD, maar de PvdA 
die eiste dat parkeergarages kosten
dekkend moeten zijn. Dit geschilpunt 
is uiteindelijk opgelost door toe te 
staan aan bouwers van parkeergara
ges hun kosten goed te maken door 
winkels op te nemen in het complex. 
Daarmee werd ingegaan tegen eerde
re beleidsvoornemens om het winkel- 
apparaat beperkt te houden. Als 
PvdA-wethouder van financiën is 
mijn ervaring, dat VVD-wethouders 
evenzeer geneigd zijn op hun vakge
bied naar maximalisatie van de uitga
ven te streven als PvdA-wethouders.

Falende oppositie van het CDA.

Hoewel de stabiele samenwerking 
tussen PvdA en VVD de stad zeer 
ten goede is gekomen, leidde deze 
wat tot frustratie bij de partijen 
die niet in het college vertegenwoor
digd waren. Die frustratie was het 
grootst bij het CDA.
In feite kent deze partij slechts een 
programmapunt, zoveel mogelijk func
ties voor de mensen die op zondag 
na de kerk samen koffie drinken. 
Juist daarin werd men gefrustreerd. 
Het lukte het CDA niet om opposi
tie te voeren op een manier die ook 
maar enigszins een relatie legde met 
de fundering van de partij. De be
zwaren van het CDA tegen maatre
gelen die het parkeren fysiek onmo
gelijk maken, werden door anderen 
wel in verband gebracht met Psalm 
25 vers 4 '"s Heren goedheid kent 
geen palen", maar zelf legde men 
dat verband niet. Men vermeed het 
zich te profileren als belangenbehar
tiger van het bijzonder onderwijs, 
al deden zich zeker gelegenheden 
voor waar dat gekund had. Daarmee 
zou men echter juist het bestaan 
-van het PvdA-VVD-college gelegiti
meerd hebben. Afwisselend probeerde 
men het college rechts en links in 
te halen. Rechts door de VVD te 
verwijten concessies aan de PvdA 
te doen, links door voorstellen van 
PSP en PPR te steunen die een kans 
maakten de instemming te krijgen 
van de linkervleugel van de PvdA,

omdat dat de enige mogelijkheid was 
het college een nederlaag te bezor
gen.

Het onvermogen van het CDA om 
het beleid van het college te bekriti
seren leidde ertoe, dat men zijn kri
tiek richtte op het bestaan ervan. 
Datgene waaraan het succes van het 
college te danken was, het slagvaar
dig en eendrachtig opereren door 
politiek overleg in een vroeg stadi
um van de besluitvorming, werd nu 
juist punt van kritiek, omdat het 
de oppositiepartijen te weinig ruimte 
gaf. Het kan ook niet worden ont
kend, dat de Leidse politiek minder 
levendig was geworden. Die kritiek 
werd krachtig overgenomen door de 
Leidse pers, die er ook meer plezier 
aan beleeft wanneer een ambitieus 
plan in de gemeenteraad wordt afge
stemd, dan wanneer de kaarten van 
tevoren geschud zijn.

De kritiek vond ook gehoor bij de 
achterban van de PvdA, waar een 
belangrijk gedeelte van de aanhang 
zich na de gemeenteraadsverkiezing
en van 1986 uitsprak voor een links 
college, dus zonder VVD, omdat men 
daar meer levendigheid in de poli
tiek van verwachtte. Daarbij kwam 
dat de inzet en deskundigheid waar
mee de nieuwe combinatie Links Lei
den oppositie gevoerd had, aanzien
lijk meer indruk maakte dan het 
CDA. Hiertegenover stond een ander 
deel van de PvdA dat door wilde 
gaan met de VVD. Bij wijze van 
compromis besloot men met de VVD 
en Links Leiden tegelijkertijd te on
derhandelen, wat uiteindelijk de uit
breiding van het college met een 
vertegenwoordiger van Links Leiden 
opleverde. Daarmee is het isolement 
van het CDA vergroot.
Het WOF komt nog incidenteel bij
een; of dat een verbetering is zal 
nog moeten blijken.

Projectie op de landelijke politiek: 
VVD verwart theorie en practijk.

Kan men de Leidse ervaringen nu
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ook op de landelijke politiek projec
teren? Ik denk dat een PvdA-VVD- 
kabinet een beleid zou kunnen voe
ren waar geen van beide partijen 
zich voor hoeft te schamen.
Natuurlijk zouden er over en weer 
concessies gedaan moeten worden. 
Voor de PvdA geldt, dat de meeste 
daarvan ook gedaan zouden moeten 
worden in een kabinet met CDA, 
terwijl op immateriële punten zoals 
euthanasie minder concessies behoe
ven te worden gedaan. Dat laatste 
geldt voor de VVD ook, maar de 
VVD staat op het gebied van defen
sie en sociaal-economisch beleid dui
delijk verder van de PvdA af dan 
het CDA. Toch denk ik, dat men 
daarbij in de VVD te veel geneigd 
is theorie en practijk te verwarren 
en zich blind staart op het verschil
in ideologische uitgangspunten.

Het is duidelijk dat de PvdA minder 
geneigd is dan de VVD zich erbij 
neer te leggen dat verschillende 
mensen in het leven verschillende 
kansen hebben. Daarom is de PvdA 
voor een actieve overheid en voor 
herverdeling van inkomens. Maar er 
zijn grenzen aan wat de overheid
vermag, en meer en meer onderkent 
men in de PvdA, dat die grenzen
op veel terreinen bereikt zijn. Men 
is ook bereid daar consequenties aan 
te verbinden. In dat laatste onder
scheid de PvdA zich van het CDA, 
en misschien zelfs wel van de VVD.

Het kabinet-Den Uyl voerde een be
wust expansionistisch beleid, maar 
gaf daarbij ook de grenzen aan (een 
procent operatie). Het was tijdens
het eerste kabinet-Van Agt dat en 
het financieringstekort en de werkge
legenheid gigantisch opliepen, al 
denkt Ruding dat Den Uyl toen mi
nister van Financiën was. Door. de 
gemeenten is de laatste tien jaar 
veel meer bezuinigd dan door het 
rijk, waarbij ook PvdA-wethouders 
hun aandeel geleverd hebben. Van 
de zeventien grote steden wordt in 
dertien de portefeuille financiën 
door een lid van de PvdA beheerd. 
In al die steden worden bezuinigings

operaties voorbereid.
Het was Van Thijn die als minister 
van Binnenlandse Zaken onderkende 
hoe de hele staatsmachine aan het 
vastlopen is en een regeringscommis
saris voor de reorganisatie van de 
rijksdienst aanstelde: het was zijn
VVD-opvolger die die commissaris 
degradeerde tot 's lands hoogst be
taalde publicist. Wanneer de VVD 
streeft naar minder overheidsinter
ventie, dan zou de PvdA een betere 
bondgenoot kunnen zijn dan het 
CDA, maar wel een bondgenoot bij 
wie dat streven gebaseerd is op een 
duidelijke prioriteitsstelling, waarbij 
het erom gaat dat de overblijvende 
overheidstaken des te beter vervuld 
kunnen worden.

Afweging van electorale risico's en 
eigen discriminatie.

Zowel voor PvdA als voor VVD



brengt regeringssamenwerking electo
rale risico's met zich mee.
Plaatselijke coalitievorming is wat 
dat betreft gemakkelijker, omdat 
ook bij gemeenteraadsverkiezingen 
kiezers zich meer laten leiden door 
de landspolitiek dan door wat er in 
de gemeente gebeurt. Voor wethou
ders is dat soms frustrerend, maar 
soms ook een geruststelling.

Landelijk zou samenwerking van 
PvdA en VVD ertoe kunnen leiden 
dat PvdA-kiezers verdwijnen naar 
klein links of niet meer gaan stem
men, en dat VVD-kiezers zich tot 
het CDA bekeren, ook buiten kerke- 
lijken. Als dat gebeurt, is dat voor 
geen van beide partijen plezierig. 
Men zou zich echter moeten realise
ren, dat daar tegenover staat dat 
het over en weer elkaar uitsluiten 
van PvdA en VVD het CDA een niet 
te rechtvaardigen machtspositie 
geeft. Het betekent dat de kans om 
minister te worden voor de leden 
van PvdA en VVD kleiner is dan 
voor leden van het CDA, en dat bui
ten kerkdijken in feite zich zelf 
discrimineren, door zich te verdelen 
over twee partijen die elkaar voor 
samenwerking uitsluiten. Daar moet 
een eind aan komen.

Bijlage: zetelverdeling van de ge-
meenteraad van 1Leiden sedert 1974.

1974 1978 1982 1986

PvdA 15 14 13 16

CDA 9 11 9 8

VVD 7 7 10 8

CPN 1 1 1

PSP ) 
)

2 2

)
D66 ) 

)
4 3 2 2

)
PPR ) 1 1

SGP/GPV 1

LL 3

LWG* 1

SP 1 1

Totaal 37 39 39 39

* LWG: Leiden Weer Gezellig.
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Schande!
Schande! Dat riepen de ledenvergade
ringen van de VVD en de PvdA in 
1978 toen beide fracties besloten 
hadden om gezamenlijk het college 
van burgemeester en wethouders 
voor de komende periode, te vormen. 
Oproer in beide afdelingen, grote 
stukken in de krant, kortom niets 
nieuws in Leiden. Niets nieuws om
dat de periode 1970-1978 wordt ge
kenmerkt door grote polarisatie en 
daaruit voortvloeiende bestuurlijke 
onmacht. Het samengaan van PvdA 
en VVD paste in het beeld dat men 
in Leiden had, het zou wel weer 
niks worden.

Op zich was een dergelijke gedach
tengang niet verwonderlijk. Nadat 
eind van de jaren zestig binnen de 
PvdA via groeperingen als Nieuw 
Links, meerderheidsstrategieen de 
overhand hadden gekregen, werd in 
Leiden afscheid genomen van het 
afspiegelingscollege. De PvdA, samen
werkend met de kleine linkse partij
en, wenste een ■ meerderheid in het 
college van burgemeester en wethou
ders zonder dat over een meerder
heid in de raad werd beschikt.
CDA en VVD vormden vervolgens 
een minderheidscollege dat via ge- 
doogsteun van DS'70 kon voortbe
staan. Dat een dergelijk college tesa- 
men met een felle en vak persoonlij
ke oppositie niet het beste bestuurlij
ke kader bood om de problemen van 
Leiden (verkrotting, hoge werkloos
heid, financiële positie) aan te pak
ken, moge duidelijk zijn.

In 1974 haalde de PvdA tesamen 
met de PPR, PSP en D66 wel de 
meerderheid. Direct werd er een 
meerderheidscollege gevormd (geba
seerd op een stem meerderheid), dat 
werd geconfronteerd met een felle 
oppositie van CDA en VVD. Toen 
na een jaar de PSP zich uit de sa
menwerking terug trok, maar nog

wel gedoogsteun leverde, was in fei
te de situatie van 1970-1974, maar 
dan in spiegelbeeld, opnieuw een 
feit.
Een PvdA-VVD-college (gebaseerd 
op eenentwintig van de negenender
tig raadszetels) paste helemaal in 
de politieke folklore. En dat beide 
afdelingen schande riepen was, ge
zien het voorgaande, begrijpelijk. 
Maar hoe had het nu zover kunnen 
komen?

Achtergronden aan de hand van een 
onderzoek.
Gelukkig is er in 1978 onderzoek 
gedaan door de vakgroep Politieke 
Wetenschap van de Rijksuniversiteit 
Leiden naar het politiek functioneren 
van de gemeenteraad in Leiden en 
meer in het bijzonder om te onder
zoeken of er veranderingen hebben 
plaats gehad in dit functioneren in 
de periode 1974-1978 ten opzichte 
van 1970-1974 (1).
In dit onderzoek werd een analyse 
gemaakt van het stemgedrag van 
de onderscheiden fracties aan de 
hand van een overzicht van in beide 
perioden ingediende voorstellen, a- 
mendementen en moties.

Het beeld in de periode 1972-1974 
ziet er in dit onderzoek als volgt 
uit: "Zoals te verwachten is, laten
de college-ondersteunende fracties 
het initiatief (bijna) geheel aan het 
college over. Nog sterker dan bij 
de voorstellen het geval was, komen 
de PAK-partijen met amendementen 
én moties voor de dag, zodat onze 
net geformuleerde hypothese enige 
aanpassing behoeft. Veel bezwaar 
hoeft dit niet op te leveren, als we 
percentages amendementen en mo
ties van links af zetten tegenover 
de resterende fracties: 77 respectie-
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velijk 92% tegenover 18 respectieve
lijk 5%. Het leeuwedeel eist de 
PvdA voor zich op, al springt de 
PSP met 27% aan moties duidelijk 
naar voren.
De opponerende rol van de PAK-frac- 
ties is te meer opvallend, gezien 
een magere neiging tot bijsturen, 
welke zichtbaar is bij partijen als 
CDA en VVD. Alleen het CDA laat 
de balans nog enigszins ten goede 
keren door 14% van de amendemen
ten voor haar rekening te nemen. 
Maar het feit dat het college nog 
5% van de amendementen op tafel 
legt, maakt dat het kontrast eens 
te duidelijker ten nadele van haar 
ondersteunende frakties werkt.
Als we het voorgaande overzien, kun
nen we de politieke cultuur van de
ze Leidse gemeenteraadsperiode ka
rakteriseren door een overmatig ac
tieve rol van de PvdA, die in alle 
opzichten record-houder is: 26% voor
stellen, 67% amendementen en 55% 
moties, zodat zij het totaal van 45% 
haalt van het totaal aantal gevraag
de stemmingen. Voorwaar geen ge
ringe activiteit. Zij wordt alleen wat 
betreft voorstellen door het college 
overtroefd; enige reserves ten aan
zien van een verabsolutering van de
ze uitspraak is op zijn plaats: de
kwaliteit van de inbreng is binnen 
dit onderzoek geen object van stu
die".
"Bij de analyse van de uitslag van 
stemmingen in deze periode blijkt 
dat initiatieven van de oppositie in 
meerderheid verworpen (67% tegeno
ver 27%) en dat de initiatieven van 
de restgroep in meerderheid worden 
aangenomen (63% tegenover 31% los 
van college-voorstellen; deze laatste 
zijn een bijna compleet succes, 92% 
tegenover 6%). Duidelijk blijkt uit 
deze getallen een kruislingse verhou
ding tussen de oppositionele en on
dersteunende fracties."

Uit de periode 1976-1978 komt in 
dit onderzoek het volgende naar vo
ren: "Het percentage amendementen, 
dat van de collegepartijen is inge
diend (44%), is minder dan dat van 
de oppositie (55%). Hetzelfde beeld

doet zich bij de moties voor (44% 
- 56%). Wij kunnen hieruit opmaken 
dat beide blokken elkaar aardig in 
evenwicht houden. Verhoudingsgewijs 
valt toch sterk op dat links, waar
van men kalmer beleid zou verwach
ten, even sterk als de oppositie be
zig is met bijsturend beleid. Het zij 
hier slechts geconstateerd, zonder 
te zoeken naar de oorzaken van dit 
verschijnsel. Dus ook met een eigen- 
kleurig college zien we dat een zeke
re "hyperactiviteit" kenmerkend is 
in het linkse kamp. Binnen het link
se kamp zijn echter sterke verschui
vingen opgetreden: de PPR is in alle 
opzichten zijn bondgenoten gaan o- 
vertreffen (meer voorstellen dan de 
PvdA: 8% tegenover 5%; meer amen
dementen dan diezelfde PvdA: 23%
respectievelijk 11%; meer moties: 
16% tegenover 13%). De PSP houdt 
meer gelijke tred met de PvdA (5%- 
5%, 10%-11 %, 14%-13%, zodat zij
in het totaalbeeld beide uitkornen 
op ieder 10% (PPR op 16%)."

"Er valt een groot verschil te consta
teren in het funktioneren van de 
raad gerelateerd aan de bedrijvigheid 
van de diverse frakties: sluimerende 
(of weinig opvallende) frakties zijn 
of verdwenen (DS'70) of wakker ge
worden (CDA en VVD)."

Bij de analyse van het stemgedrag 
in deze periode blijkt: "Ook hier kan 
hetzelfde verschijnsel geconstateerd 
worden als in de vorige periode, na
melijk dat de oppositionele partijen 
hun initiatieven via de stemmingen 
verliezen (45% tegenover 55%), ter
wijl de ondersteunende partijen "hun" 
stemmingen aangenomen zien (70% 
tegenover 29%). Alleen zijn ditmaal 
de rollen omgedraaid, zodat de pro- 
gressieven goed aan hun trekken we
ten te komen ten koste van CDA, 
VVD en SGP. De kruislingse verhou
ding in de raad blijft gehandhaafd: 
er is duidelijk sprake van tegenge
stelde blokken."

Maar er blijkt meer aan de hand: 
"Bij nadere beschouwing blijkt er 
toch iets heel bijzonders aan de



hand. Als we de tabellen cijfers 
naast elkaar leggen, zien we dat in 
1972 tot 1974 links bij alle soorten 
stemmingen (flink)verliest, maar we 
zien in 1976 tot 1978 bijna het te
genovergestelde voor de positie van 
de frakties, die dan in de oppositie 
zijn. We zien namelijk dat de VVD 
op alle fronten een batig saldo weet 
te bemachtigen (voorstellen 100%; 
amendementen 59%-35%; moties 78%- 
22%), terwijl het CDA bij de voor
stellen gunstig uit de bus komt (50%- 
25% bij 25% staking respectievelijk 
ingetrokken voorstellen), maar op 
beide andere typen voorstellen ver
liest.
Het feit dat de VVD in deze periode 
in haar inbreng de raad in overwe
gende mate achter zich weet te win
nen, (27 winnende stemmingen uit 
38 eigen initiatieven), betekent niet 
alleen dat de VVD zich sterk heeft 
hersteld uit een vorige periode, waar
in haar rol niet opviel (tot zeer ge
ring was), maar bovendien, dat VVD 
en CDA verschillende soorten opposi
tie voeren."

In de conclusie van dit onderzoek 
komt dit laatste terug: "Driestromen- 
land is in de Leidse politiek al even
zeer een zichtbaar fenomeen. De 
VVD bevindt zich statistisch exact 
in het politieke midden, vergeleken 
bij de opposities van PvdA en CDA, 
die statistisch haaks op elkaar staan."

De vorming van het PvdA-VVD-colle- 
ge was derhalve in 1978 minder ver
rassend dan het leek. Dit betekende 
in feite dat het "vijandbeeld" dat 
beide partijen van elkaar hadden bin
nen de raadsfracties niet bestond. 
In principe was dus een redelijke 
politieke basis voor samenwerking 
voorhanden.

Wijze van samenwerken.

Het was vanaf het begin duidelijk 
dat er, gezien de gevoeligheden van 
de respectievelijke achterbannen 
voorzichtig geopereerd diende te wor
den. Dit betekende goede afstem

ming tussen college en fracties en 
tussen fracties onderling. Hiertoe 
werd een reeds bestaand overlegka
der nieuw leven ingeblazen: het
WOF (Wethoudersoverleg met Fractie
voorzitters). In dit overleg (deelne
mers: de wethouders en de fractie
voorzitters van de collegepartijen) 
werden politiek gevoelige zaken be
handeld en werd de bovenvermelde 
afstemming bereikt. Uitgangspunt 
was daarbij de houding dat je het 
niet overal over eens hoefde te wor
den. Juist een dergelijk uitgangspunt 
kan immers verstikkend werken. Wel 
werd altijd eerst getracht om het 
met de collegepartner eens te wor
den. Deze aanpak werkte wonderbaar
lijk en door de zakelijke instelling 
van beide fracties werd de output 
van het college aanzienlijk vergroot. 
Het CDA had in dit krachtenveld 
duidelijk moeite om zijn houding te 
bepalen (en heeft dat nog steeds). 
Dit v/as op zich natuurlijk ook moei
lijk, enerzijds door de organisatie 
van de collegepartijen, anderzijds
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doordat het CDA niet een rol ver
vulde vanuit het politieke midden.

Dat er in 1982 een voortzetting van 
de samenwerking volgde werd in be
langrijke mate bepaald door PvdA 
en D66. Zonder D66 was er geen 
college CDA en VVD mogelijk (en 
D66 wees deze samenwerking af) 
en de PvdA die in alle andere com
binaties voor een meerderheid nood
zakelijk was, gaf de voorkeur aan 
de VVD boven het CDA.

In 1986 was na de verkiezingen een 
combinatie VVD, CDA en D66 getals
matig zelfs niet meer mogelijk en 
verwierf de PvdA zich een centrale 
positie. De PvdA was in iedere com
binatie nodig. Wederom werd door 
de PvdA voor de VVD gekozen, 
maar ook voor Links Leiden (PSP, 
PPR, CPN) en tot ieders niet ge
ringe verbazing lukte het ook nog 
om programmatische overeenstem
ming te bereiken. En daar waar er 
in 1978 en 1982 nog langdurige le
denvergaderingen voor de VVD nodig 
waren, duurde de ledenvergadering 
naar aanleiding van de college-onder- 
handelingen nu minder dan een uur. 
Geen schande dus meer vanuit de 
VVD!

Wat levert het nu op?

Dat er vanuit de Leidse VVD inmid
dels positief tegen de samenwerking 
met de PvdA wordt aangekeken ligt 
naar mijn mening voor een belang
rijk deel aan de resultaten die in 
de afgelopen acht jaar zijn geboekt. 
Van een stad die verpauperde en 
waar dag en nacht door de gemeen
teraad werd vergaderd zonder dat 
dat iets anders opleverde dan vette 
krantekoppen, is Leiden een stad ge
worden die sterk gerevitaliseerd is. 
Er vinden veel nieuwe bedrijfsvesti
gingen plaats, relatief is de werkloos
heid minder dan in andere grote ge
meenten (maar uiteraard nog steeds 
veel te hoog), er wordt ook door 
derden weer veel geinvesteerd, stads
vernieuwing in de afgelopen periode

werpt zijn vruchten af en wordt met 
kracht voortgezet, kortom, kom eens 
kijken!
Voor Leiden politiek gevoelige onder
werpen als parkeergarages en erf
pacht worden zakelijk benaderd, met 
als gevolg dat er enerzijds parkeerga
rages verrijzen (verdedigd door een 
PvdA-wethouder) en dat anderzijds 
bedrijven worden geworven op erf
pachtgrond (door een VVD-wethou- 
der). En daar waar de PvdA lande
lijk vaak als big spender wordt afge
schilderd zorgt de PvdA-wethouder 
voor financiën er wel voor dat hob- 
bies van VVD en PvdA financieel 
zakelijk beoordeeld worden.
Mijn conclusie derhalve: een uiterst 
vruchtbare samenwerking enerzijds 
qua output, maar ook wat betreft 
het slechten van wederzijdse vooroor
delen.

Dus landelijk ook?

Landelijk ligt het verhaal heel an
ders en moeten we, om in Leidse 
vergelijkingen te blijven, terug naar 
het begin van de jaren zeventig. We
derzijdse vooroordelen bestaan nog 
in grote mate, samenwerking zal 
voor beide partijen stemverlies ople
veren en de "baten" zijn niet direct 
zichtbaar. Wat de vooroordelen be
treft verwacht ik dat dat minder 
zal worden bijvoorbeeld door samen
werking als in Leiden die, in steeds 
meer plaatsen na de laatste gemeen
teraadsverkiezingen heeft vorm ge
kregen. Een dergelijke samenwerking 
zal derhalve vanaf de basis moeten 
worden opgebouwd. Dan ontstaat er 
vertrouwen in de "baten" en die moe
ten op zich zorgdragen voor een 
stemmenwinst en derhalve geen ver
lies. Vanuit mijn Leidse ervaringen 
zie ik niet in dat het niet zou kun
nen.

(1) Jongejans, J., De politieke cul
tuur van de gemeenteraad Leiden, 
Vakgroep Politieke Wetenschap, 
Leiden, augustus 1978.
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Klein vrees
Het was een vrij verrassend resul
taat van de onderhandelingen over 
de collegevorming in 1982, dat er 
een college tot stand kwam bestaan
de uit leden van PvdA, VVD en D66. 
PvdA noch VVD hadden aan een col
lege van een dergelijke politieke sa
menstelling de eerste voorkeur gege
ven. Maar door de opstelling van 
het CDA, dat een verdeling van wet- 
houderszetels eiste die voor de PvdA 
niet aanvaardbaar was, werden socia
listen en liberalen tot elkaar ge
bracht.
Bij de PvdA vonden velen het maar 
een vreemd idee samen met de VVD 
in het college te zitten. Bij de VVD 
was er duidelijk commotie bij de 
achterban. Er werd voorspeld dat 
een college van deze signatuur geen 
lang leven beschoren zou zijn. Maar 
dat zou anders uitpakken. De samen
werking bleef de gehele raadsperiode 
in stand. En na de verkiezingen van 
maart 1986 werd opnieuw een colle
ge gevormd met socialisten en libera
len, dit maal louter bestaande uit 
leden van PvdA en VVD.

De samenwerking tussen PvdA en 
VVD op lokaal bestuursniveau is be
paald geen bijzonderheid meer. Het 
kan heel nuttig zijn de verschillende 
ervaringen die in dit verband zijn 
opgedaan eens naast elkaar te leg
gen. Daaraan wil ik ook graag een 
bijdrage leveren door een beschrij
ving te geven van de samenwerking 
tussen PvdA en VVD in het Utrecht
se. Maar mijn bijdrage kan slechts 
van beperkte waarde zijn.; Het is ; 
een weergave van persoonlijke indruk- . 
ken en ervaringen en riiet bepaald 
een objectieve F beschouwing van; eni
ge afstand. Het , is bovendien <een 
verhaal over Utrecht zonder enigè 
pretentie de stadsbuitengracht over 
te steken.

Een krampachtige start.

Bij de start in 1982 stonden de drie 
collegevormende partijen nogal ambi
valent tegenover de nieuwe politieke 
samenwerking. Enerzijds werd het 
als een uitdaging gezien van die sa
menwerking iets te maken, maar an
derzijds voorzag men de nodige pro
blemen. Hoewel de fracties het eens 
waren geworden over een gemeen
schappelijk "werkprogramma" als be
leidskader voor het college, waren 
er een aantal beleidsterreinen waar
op de opvattingen tussen met name 
VVD en PvdA nogal verschilden. 
Grondpolitiek, stadsvernieuwing,
volkshuisvesting en de gemeentelijke 
financiën waren voor de hand liggen
de strijdterreinen. Nu waren er ge
lukkig ook beleidsonderdelen waarvan 
positievere verwachtingen bestonden. 
Maar in hoeverre daarvan iets zou 
zijn te bakken dat voldoende tegen
wicht bood aan de verwachte proble
men was nog maar de vraag.

De drie fracties maakten -bezorgd 
als men was- van meet af aan duide
lijke afspraken over de verder te 
volgen werkwijze. Er kwam een regu
liere overlegstructuur tussen de frac
tiebesturen tot stand. Dat overleg 
was bedoeld om moeilijkheden voor 
te blijven, maar ook om de samen
werking te stimuleren. De collegevor
mende partijen spraken af dat een 
dergelijk overleg niet zou moeten 
betekenen, dat alles daarin voorge
kookt zou moeten worden. Men wil
de geen afspraken in de achterka
mer, : doch liever .duidelijke confronta- 

: ; tjés in; de openbaarheid van dé raads
vergadering. Men wildé ook duidelijk 
.ruimte hëhopdpn voor'. héj: uitdragen 

‘ i 'vén, eigfepf ■ opvattingen! £Jr zöü niet 
: gépfobèerd ’ /wórden. !-:zo : gfapte mijn
' VVD-collega- een PVVDA66-fractie 
te vormen. Maar toch werd de sa
menwerking zwaar aangezët. Zo wer
den er "vuistregels" opgesteld, waar
in de wijze waarop de drie fracties



met elkaar zouden opereren werd 
vastgelegd. Over deze samenwerkings- 
afspraken werd zelfs een gezamenlij
ke vergadering van de drie fracties 
gehouden, om toch vooral geen kans 
op misverstanden te laten bestaan.

Een echte dialoog ontbrak.

Het was een wat krampachtige start 
wellicht en de problemen zouden 
niet uitblijven. Ze ontstonden inder
daad op de gebieden waarop ze ver
wacht waren. De af gesproken over
legstructuur was bepaald geen luxe. 
Het bleek een noodzakelijk vangnet 
te zijn binnen de nieuwe samenwer
king. Het was van groot belang, dat 
we het ondanks verschillen van in
zicht elk jaar met elkaar eens wer
den over de begroting. Er waren 
daarnaast gelukkig ook gebieden 
waarop de samenwerking uitstekend 
verliep, zoals bijvoorbeeld het wel
zijnsbeleid.
Het bleek meestal mogelijk het van 
uit een verschillende benadering toch 
eens te worden over concrete maat
regelen en plannen. Er ontstond daar
door een redelijk stabiel bestuur.

De partijen zijn jammer genoeg niet 
toegekomen aan een echte dialoog 
over onderwerpen die zich voor soci
alisten en liberalen bij uitstek lenen 
om een gezamenlijk perspectief te 
ontwikkelen. De VVD-opvattingen 
over het weerbaar maken van mens
en en het belang dat de PvdA aan 
emancipatorische functies toekent 
hadden op een spoor gebracht kun
nen worden om tot een gezamenlijke 
toekomstvisie op het welzijnswerk 
te komen. PvdA en VVD zouden 
toch een moderne visie op het wel
zijnswerk tegenover het CDA-soep- 
pannetjes-denken moeten kunnen stel
len.
Een ander voorbeeld van het ontbre
ken van een echte dialoog heeft be
trekking op de rol die de PvdA en 
VVD aan de overheid toekennen. Wij 
zijn daar blijven steken in weder
zijdse verwijten. De VVD vindt dat 
de PvdA te veel blijft pleiten voor

een sterkere overheid. De PvdA 
vindt, dat het de VVD eigenlijk al
leen maar te doen is om het hoe 
dan ook terug dringen van de rol 
van de overheid. Juist op het niveau 
van de gemeentepolitiek hadden 
PvdA en VVD bij het zoeken naar 
een zo verstandig mogelijk bezuini
gingsbeleid gezamenlijk ideeen kun
nen ontwikkelen over een efficiënte
re, minder bureaucratische en doel
matiger werkende overheid. Zo als 
gezegd, wij zijn er niet aan toe ge
komen, bezig als wij waren met el
kaar. Het betekent, dat de samen
werking in de loop der jaren geen 
sterkere inhoudelijke onderbouwing 
heeft gekregen.

Hoewel ik mij op gevaarlijk terrein 
begeef, wil ik vooral niet onvermeld 
laten, dat in de periode 1982-1986 
zoveel onzakelijke dingen een rol 
hebben gespeel. Heet dat de psychó- 
logische achtergronden in de poli
tiek? De verschillen in politieke cul
tuur, de neiging de strijd keihard 
tegen elkaar aan te binden, de be
hoefte om "het eigen gezicht" te 
tonen en het prestige-element heeft 
ons meer gehinderd, dan inhoudelijke 
politieke verschillen. De irritatie o- 
ver betrekkelijk kleine zaken was 
soms groot. Het ligt niet op mijn 
weg een potje te gaan klagen over 
het gedrag van de VVD. Er zijn trou
wens voorbeelden te over te vinden 
in de opstelling van mijn eigen par
tijgenoten, die aanleiding kunnen zijn 
tot klachten.

PPR en CPN • als nieuwe college
partijen.

Hoe is het nu gesteld met de huidi
ge situatie in Utrecht? Na de ge
meenteraadsverkiezingen van dit jaar 
is het vreemde politieke fenomeen 
tot stand gekomen van een samen
werking tussen PvdA, VVD, CPN en 
PPR. De wethouders komen allen 
uit PvdA- en VVD-kring. Het college- 
program wordt door de vier partijen 
onderschreven. Zo op het eerste ge
zicht lijkt dit een bekroning van de



samenwerking tussen PvdA en. VVD. 
Maar ik ben bang dat de schijn be
driegt.
Door het verschuiven van de politie
ke krachtsverhoudingen na de verkie
zingen is er in de gemeenteraad een 
instabiele situatie ontstaan. De PvdA 
heeft een meerderheidspositie in het 
college, maar niet in de raad. Zowel 
PvdA als VVD moeten daar nog mee 
leren omgaan. PPR en CPN worden 
beschouwd (en beschouwen zich zelf) 
als collegepartijen, maar zitten niet 
in het college. Ook dat is even wen
nen.
Ook de niet aan de samenwerking 
deelnemende fracties zijn op zoek 
naar hun opstelling onder de nieuwe 
politieke krachtsverhoudingen, waar
bij het CDA heeft aangekondigd te 
gaan doen wat vier jaar lang is nage
laten: "oppositie" voeren.

De verhouding tussen PvdA en VVD 
is er bepaald niet beter op gewor
den. Overleg op overleg is nodig ge
weest in het afgelopen half jaar om 
verschillen van mening niet uit de 
hand te laten lopen. Nog steeds wer
ken PvdA en VVD in Utrecht samen, 
maar het nieuwe is er af en de 
schwung is er uit. Dat wil niet zeg
gen dat de samenwerking tussen 
PvdA en VVD een verloren zaak is. 
De collegevormende partijen in U- 
trecht zouden echter vitale onderde
len van het collegeprogramma samen 
nader moeten uitwerken. En juist 
ook op die gebieden waarop socialis
ten en liberalen elkaar van nature 
zouden moeten kunnen vinden is de 
houding in het verleden te passief 
geweest.

Zo'n honderdnegentig jaar geleden 
werd op de Utrechtse Neude -omge
doopt tot "Vrijheids Pleijn"- een vrij
heidsboom geplaatst. De Utrechtse 
burgers dansten daar onder de leuze 
"Vrijheid, gelijkheid en broederschap". 
Zo ver zijn we in Utrecht niet 
meer. Voorlopig maken PvdA en 
VVD ruzie over het auto-vrij-maken 
van dit plein.
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Just the two of us
Hoewel er in de periode 1978-1982 
in sommige gemeenten al werd sa
mengewerkt tussen liberalen en socia
listen, was het PvdA-VVD-D66-colle- 
ge dat in 1982 in Utrecht ontstond, 
toch het eerste voorbeeld van zo'n 
samenwerking in de vier grootste 
steden van het land.

Onthullende ervaringen.

De ontstaansgeschiedenis van dat 
college was voor mij, als lid van 
de toenmalige onderhandelingsdelega- 
tie, een onthullende periode. Politici, 
waarvan mocht worden verwacht dat 
zij in de loop der jaren de nodige 
onderhandelingstechnieken, tactische 
ervaringen en bestuurlijke inzichten 
hadden opgedaan, vielen duidelijk 
door de mand toen van hen ver
wacht werd nieuwe, tot dan door 
hen onbetreden paden in te slaan. 
Daartoe waren ze niet bereid, maar 
daarmee stuurden ze zichzelf uitein
delijk wel het bos in.
De periode was ook onthullend, om
dat voor mij toen definitief duidelijk 
werd dat het uiteindelijk de menselij
ke factoren, de persoonlijke verhou
dingen zijn die in de politiek de 
doorslag geven. Twee politici die 
willen samenwerken vinden altijd mo
gelijkheden dat te doen.
Een derde onthullende ervaring is 
geweest het zeer snel kunnen ont
staan van een discrepantie tussen 
partij en gekozen vertegenwoordigers 
van die partij. In Utrecht leidde de 
collegevorming in 1982 tot een bui
tengewone ledenvergadering van de 
VVD-afdeling. Wij, de gekozen verte
genwoordigers, waren in eerste in
stantie ietwat verbaasd: via ons en 
de pers kon men op de hoogte zijn 
van de inhoud van het werkprogram
ma, waarover iedere liberaal tevre
den kon zijn. Zou louter de samen
werking an sich dan tot zo veel be

roering aanleiding kunnen geven? 
Dat laatste bleek grotendeels het 
geval. Gelukkig konden wij aan de 
ledenvergadering duidelijk maken wat 
onze drijfveren en motieven waren 
geweest en hoe wij tegen de samen
werking aankeken. De ledenvergade
ring accepteerde onze uiteenzetting
en en de VVD kon daarna weer als 
eenheid naar buiten optreden.
Het gebeuren heeft mij wel duidelijk 
gemaakt hoe belangrijk het is, on
danks dat volksvertegenwoordigers 
zijn gekozen zonder last of rugge
spraak, om voortdurend goed en in
tensief contact te houden met de 
achterban om uit elkaar groeien te 
voorkomen.

Een samenzweerderige sfeer.

Terugkijkend op de periode 1982- 
1986, voor zover dat thans al moge
lijk is, kan ik mij een aantal zaken 
herinneren, die min of meer exempla
risch kunnen worden genoemd voor 
de samenwerking.
Aanvankelijk heerste er binnen de 
coalitie een ietwat samenzweerderi
ge sfeer wanneer het ging om de 
positiebepaling richting CDA. Wij 
waarschuwden elkaar veel en indring
end: "We moeten ons niet uit elkaar 
laten spelen". Deze positionering had 
een aantal oorzaken.
Ten eerste was er tot in een ver 
stadium met het CDA erbij gespro
ken over het werkprogramma. Er 
lag dus niet een puur PvdA-VVD-pro- 
gramma, er zat veel van het CDA 
in. Dit zou het voor het CDA moge
lijk maken om bij veel zaken te zeg
gen: deze coalitie sluit ons buiten,
maar eigenlijk voert men CDA-be- 
leid. Daarbij hadden PvdA en VVD 
er voor te zorgen dat binnen de bei
de fracties het antwoord op die 
CDA-uitdaging niet werd gezocht 
in extreme, niet meer te combineren
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standpunten.
Ten tweede werd er in liet begin 
, hoewel men officieel de coalitie 
had aanvaard, binnen de partij ach
ter de schermen druk uitgeoefend 
op de fractie om toch te komen tot 
een aanpassing van de coalitie. Ook 
daarom was het nodig de coalitie, 
de groei van de samenwerking, met 
enige voorzichtigheid te behandelen 
en er in ieder geval voor te zorgen 
niet uit elkaar te worden gespeeld. 
Ten derde bleek al snel dat er over
al uit den lande met aandacht naar 
deze coalities, dus ook de Utrechtse, 
werd gekeken. De betrokken fracties 
waren zich dat bewust en wij wilden 
deze voorbeeldfunctie, waar wij in 
eerste instantie zelf voor hadden 
gekozen maar die in tweede instan
tie door sommigen werd opgedrong
en, uiteraard zo goed mogelijk ver
vullen. Deze oorzaken bepaalden me
de de sfeer in de coalitie.

De eerste krachtproef.

De eerste test van kracht van de 
coalitie kwam al snel. Kort na de 
installatie van de nieuwe raad en 
de benoeming van de wethouders 
werd ten behoeve van de aanleg van 
Rijksweg 27 een deel van het bos 
Amelisweerd gekapt. Politiek lag 
daar een probleem: de PvdA had
zich in het verleden tegen de aanleg 
van de weg uitgesproken, de VVD 
niet. Daarnaast waren de kleine link
se partijen en D66 tegen de aanleg 
(samen met de PvdA een meerder
heid). De burgemeester had, teneinde 
het kappen ten behoeve van de aan
leg mogelijk te maken, gebruik ge
maakt van de speciale bevoegdheden 
die een burgemeester in bepaalde 
situaties heeft om de openbare orde 
te handhaven. Ik ben van mening 
dat de burgemeester in dit geval 
juist heeft gehandeld. Door haar op
treden is zij er in geslaagd een pro
bleem, dat een zeer langdurig en 
slepend conflict had kunnen worden, 
binnen achtenveertig uur langs de 
bestuurlijke weg op te lossen.
Daarmee was echter het politieke

probleem niet van de baan. De te
genstanders wensten de burgemeester 
hard op haar vingers te tikken, de 
voorstanders uiteraard niet. Hoe 
moesten VVD en PvdA hier gezamen
lijk uitkomen? De oplossing werd 
gevonden in een motie die enerzijds 
het politieke standpunt van de PvdA 
nog eens zou verwoorden en ander
zijds het optreden van de burgemees
ter niet zou veroordelen.
De eerste krachtproef was geslaagd! 
Tekenend voor de sfeer in de coali
tie was echter ook de volgende anec- 
dote: nadat de inhoud die de motie 
zou moeten krijgen was vastgesteld, 
kregen de fractievoorzitters van 
PvdA en VVD de opdracht een tekst 
te ontwerpen. De heer Van der Sluys 
en ik spraken af eerst ieder afzon
derlijk een tekst te concipiëren én 
vervolgens de twee teksten "in el
kaar te schuiven". U kunt zich onze 
hilariteit voorstellen toen bij het 
in elkaar schuiven bleek dat de heer 
Van der Sluys een "VVD-tekst" had 
geschreven en ik een "PvdA-tekst".

Het incident Keukenstraat en het 
belang van vuistregels.

Het was echter niet alleen rozegeur 
en maneschijn. Een pregnant voor
beeld daarvan is het voorval wat 
in de Utrechtse geschiedenis het 
"Keukenstraatincident" is gaan heten. 
Dit incident betrof niet een handge
meen of duel tussen de fracties in 
de Keukenstraat; de Keukenstraat 
was lijdend voorwerp. Het ging om 
de vraag hoeveel en welke pandjes 
in die straat al dan niet zouden wor
den gesloopt. De inhoud van het con
crete voorstel is verder minder rele
vant. Van belang is te weten dat 
PvdA en VVD van mening verschil
den en dat het CDA het PvdA-stand- 
punt deelde.
Door omstandigheden ontstond er, 
ondanks afspraken daarover (de zoge
naamde vuistregels) een situatie dat 
overleg niet meer goed mogelijk 
was. We zouden het in de raad wel 
uitvechten! Nu, dat hebben we gewe
ten. Gezien de aanloop naar het
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raadsdebat, zetten de fracties reeds 
in de eerste termijn van het debat 
zwaar aan. De tweede termijn ver
liep zo mogelijk nog stormachtiger: 
verontwaardigd schorste dan de ene, 
dan de andere fractie. De beide frac
tievoorzitters waren door hun achter
ban tot stormram gebombardeerd 
en vertolkten die rol met verve. De 
lijsttreksters van PvdA en VVD, bei
den wethouder, zagen de coalitie 
en daarmee het college al uit elkaar 
vallen. Uiteindelijk komt ook aan 
zo'n debat een einde. Gelukkig, ach
teraf gezien, zonder de samenwer
king onherstelbaar te beschadigen. 
Het heeft echter veel overleg gekost 
om de aangerichte schade te herstel
len.

Tevens was weer eens het belang 
van de vuistregels bewezen (ook al 
waren ze dan niet waterdicht). Wat 
zijn de vuistregels? Dit zijn een aan
tal afspraken over de procedures die 
de college-ondersteunende fracties 
tegenover elkaar in acht nemen met 
betrekking tot een aantal zaken die 
in raadsverband aan de orde kunnen 
komen. Zo zijn er procedure-afspra- 
ken over initiatiefvoorstellen, amen
dementen, moties en dergelijke. Voor 
de categorie moties is daarbij nog 
een onderscheid aangebracht qua 
zwaarte van de procedure, de zoge
naamde A-moties en E-moties. Ik 
hecht er aan het louter procedurele 
karakter van de vuistregels te bena
drukken. Inhoudelijke discussies wer
den en worden in de openbaarheid, 
hetzij in in een commissievergade
ring, hetzij in de raadsbijeenkomst 
gehouden.
Door de vuistregels echter konden 
en kunnen wij ons concentreren op 
de inhoudelijke discussie. We behoe
ven ons daarbij geen zorgen te ma
ken over het mogelijk uit de hand 
lopen van een inhoudelijk meningsver
schil, omdat er afspraken zijn over 
de procedure waarlangs inhoudelijke 
meningsverschillen naar een gezamen
lijk standpunt worden gesluisd.

Overeenkomsten in benaderingen.

Ik heb de afgelopen jaren kunnen 
constateren dat er veel overeenkoms
ten bestaan in de manier waarop 
PvdA'ers en VVD'ers discussiëren. 
Opvattingen worden direct, zonder 
dubbele bodems geventileerd. De dis
cussie is hard, soms op het scherp 
van de snede, maar altijd met res
pect voor de mening van de ander. 
Een compromis is een compromis, 
daaraan wordt later niet getornd. 
Op eenmaal gedane toezeggingen 
wordt niet meer afgedongen. Wat 
mij ook is opgevallen is dat beide 
partijen het opzeggen van de samen
werking altijd als reele, zij het een 
uiterste, optie in gedachten hebben 
bij problemen, waarover moeilijk o- 
vereenstemming is te bereiken. Hoe
wel beide partijen natuurlijk zeer 
hechten aan hun positie in het dage
lijks bestuur van de stad, is het niet 
zo dat men bereid is zich omwille 
van die positie alles te laten wel 
gevallen. Een uitputtende verklaring
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voor dit verschijnsel heb ik niet. Mis
schien spruit het voort uit het feit 
dat beide partijen de "oppositieposi- 
tie" kennen en weten dat van daar 
uit ook nog veel kan worden bereikt 
in het belang van de stad.

Tot nu toe heb ik schetsmatig enige 
folklore en procedures van de samen
werking tussen socialisten en libera
len in Utrecht weergegeven. Hoe 
krijgt nu inhoudelijke samenwerking 
gestalte?

Kruispunten.

De gemeente Utrecht kampt met 
ernstige financiële problemen. Die 
hebben ertoe geleid dat in 1982 een 
omvangrijk programma van start is 
gegaan om in eerste instantie weer 
een sluitende begroting te krijgen 
en in tweede instantie de financiële 
positie van de gemeente weer een 
gezonde basis te geven.

Hoewel PvdA en VVD van mening 
verschillen over de omvang van de 
overheidsbemoeienis met de samenle
ving, vindt men elkaar in de huidige 
tijd met de stelling dat overheids
geld (= gemeenschapsgeld) zo doelma
tig en efficiënt mogelijk moet wor
den besteed. De tijd van "leuke ding
en voor de mensen" is, voorlopig al
thans, voorbij.
Ten tweede is bij de PvdA het besef 
gegroeid dat de overheid niet alles 
kan regelen. Dat de overheid op som
mige gebieden te ver is doorgescho- 
ten met regelgeving. Dat, dus, de 
overheid een stap(je) terug zal moe
ten doen in een aantal gevallen om 
de samenleving beter te laten func
tioneren. De functie en positie van 
de overheid zal in die gevallen ter 
discussie moeten worden gesteld. De 
VVD roept al jaren dat de overheid 
zich terughoudender moet opstellen. 
Dat er meer zaken aan het particu
lier initiatief moeten worden overge
laten. Dat de samenleving in een 
groot aantal gevallen zelf wel kan 
bepalen wat men wil en hoe men 
het wil. Vanuit die twee verschillen

de benaderingen van de functie en 
positie van de overheid vinden PvdA 
en VVD elkaar ook in een fundamen
tele discussie over de rol van de 
overheid, waarbij de beste, scherp
ste resultaten worden bereikt wan
neer twee partijen met een uitge
sproken visie over die rol er samen 
uit moeten zien te komen.
Een derde kruispunt waarop PvdA 
en VVD elkaar ontmoeten, samen
hangend met de rol van de overheid, 
is het besef dat op sommige beleids
terreinen de stimulerende taak van 
de overheid, met andere woorden 
de vliegwielfunctie, bijna is vol
bracht. De overheid zal zich daar 
terug kunnen trekken en moeten be
zien of er elders een stimulerende 
rol voor haar is weggelegd. Over
heidsingrijpen, en de mate waarin 
dat gebeurt, mag niet een star ge
heel zijn. Bij ingrepen door de over
heid moeten flexibiliteit en de be
reidheid tot aanpassing aan verander
de omstandigheden voorop staan.

Hoewel abstract weergegeven, is dat 
voor mij grosso modo de inhoudelijke 
lijn waarlangs de samenwerking ge
stalte heeft gekregen en nog immer 
krijgt.

Zo'n samenwerking kan echter 
slechts ook op de lange duur vruch
ten afwerpen wanneer betrokken par
tijen bereid zijn om, onafhankelijk 
van de concrete verhoudingen in ze
telaantallen, eikaars standpunten in 
een zeker evenwicht in de uiteinde
lijke consensus te incorporeren.
Dat evenwicht is natuurlijk moeilij- 
ker te bereiken op het moment dat 
de zetelverdeling ver uit elkaar 
komt te liggen. En dat is in weze 
gebeurd bij de laatste gemeenteraads
verkiezingen. De PvdA heeft nu 
negentien zetels, de VVD zeven.
Beide partijen zullen zeer alert moe
ten zijn. De PvdA zal zich ietwat 
in moeten houden, de VVD zal zich 
niet bij voorbaat bedreigd moeten 
voelen.

De eerste maanden van de nieuwe 
raadsperiode hebben aangetoond dat



de samenwerkende partijen nog niet 
het evenwicht hebben gevonden dat 
nodig is voor een, ook op lange ter
mijn, vruchtbare samenwerking en 
een stabiel bestuur.

Ik waag mij niet aan een toekomst
voorspelling, hoewel ik zeker niet 
pessimistisch ben. In gesprekken met 
PvdA-voorheden is mij gebleken dat 
ook daar de problemen zijn gesigna
leerd en dat bij beide partijen de 
wil aanwezig is de samenwerking 
te continueren. En zoals ik aan het 
begin schreef: twee politici die wil
len samenwerken vinden altijd moge
lijkheden dat te doen.

Ik wil mijn bijdrage aan dit nummer 
van LEF beëindigen met mijn harte
lijke gelukwensen aan de heer Van 
der Sluys, de andere schrijver over 
de samenwerking in Utrecht, met 
zijn recente verkiezing tot wethou
der van Utrecht.

Bijlage: zetelverdeling van de ge
meente Utrecht sedert 1 9 7 4.

1974 1978 1982 1986

PvdA 17 16 15 19

CDA 13 15 12 10

VVD 9 6 10 7

PPR 3 1 1 1

PSP 1 2 3 3

CPN 1 2 2 1

D66 1 3 2 2

SP 1

CP 1

Totaal 45 45 45 45



Hoe zij elkaar vonden
Het huidige college van Gedeputeer
de Staten in de Provinciale Staten 
van Groningen wordt gevormd door 
een coalitie van PvdA, VVD en D66 
en steunt op eenendertig (achttien 
plus negen plus vier) van de vijfen
vijftig gekozen vertegenwoordigers 
in Groningen. Cynici beweren dat 
dit college tot stand is gekomen om
dat het vrijwel de enige combinatie 
is die sinds 1970 nog niet is uitge- 
probeerd. De werkelijkheid is uiter
aard gecompliceerder en slechts te 
begrijpen vanuit een lange voorge
schiedenis. Daarbij spelen politieke 
verschillen, gebaseerd op beginselen 
en programma's, een rol, maar veel 
meer bepalend zijn andere aspecten 
van het politieke bedrijf geweest, 
zoals de machtsvraag en de politieke 
cultuur in Groningen.

Een duik in de geschiedenis van de 
collegevormingen.

Terug naar 1970. Het afspiegelings
college als fenomeen geniet nog aan
zien en PvdA en ARP (gesteund 
door CHU en KVP) gaan op zoek 
naar een derde partner. De CPN is 
de grote overwinnaar van de verkie
zingen (het Fre Meis-effect): acht
zetels) en even sterk als de VVD. 
De PvdA opteert voor de CPN en 
de confessionele partijen verkiezen 
de VVD. Er wordt op buigen of bars
ten gespeeld, waarbij de ARP specu
leert op gespletenheid in de kringen 
van de PvdA. Bij de stemming blijkt 
hiervan geen sprake te zijn en met 
een verhouding van achtentwintig 
tegen zevenentwintig, een beruchte 
stemverhouding in de Staten van Gro
ningen, wordt de CPN'er gekozen. 
De VVD is buiten gesloten en van 
belang is hier de constatering dat 
de voorlopers van het CDA daarvoor 
door de VVD verantwoordelijk wor
den gesteld.

In 1972 treedt een PvdA-Gedeputeer- 
de af en volgt een verkiezing. D66, 
verbitterd omdat zij in 1970 niet 
mee mocht doen, besluit naar rechts 
af te zwaaien en bemachtigt met 
een achtentwintig-zevenentwintig
stemverhouding een Gedeputeerde- 
positie. Politiek van belang is hier 
de constatering dat de confessione
len de PvdA een kool stooft en op 
deze wijze revanche neemt voor de 
geleden nederlaag twee jaar daar
voor.

In 1974 is het opnieuw raak. De 
PvdA en het CDA besluiten samen 
een college te vormen, doch een 
groot deel van de socialistische frac
tie spreekt zijn veto uit over de 
voorgedragen christen-democratische 
kandidaten, te weten de beide zitten
de Gedeputeerden. Het CDA be
schouwt dit als een ongewenste en 
niet te tolereren inmenging in inter
ne aangelegenheden en speelt op
nieuw buigen of barsten. Het wordt 
opnieuw barsten, waarbij het stemge
drag van de liberale fractie op een 
cruciaal moment de doorslag geeft. 
Er ontstaat een links college dat 
steunt op achtentwintig van de vijf
envijftig Statenleden. Enkele nieuw
bakken Gedeputeerden wisten 's mor
gens niet dat zij 's avonds in die 
hoedanigheid het provinciehuis zou
den verlaten.
Het verbazingwekkende aan deze ge
beurtenissen is dat het CDA het 
spel telkens zo weinig flexibel speelt. 
Zelfs het PvdA-compromisvoorstel 
dan een van de gewraakte Gedepu
teerden te laten vallen en te ver
vangen door een betere werd afgewe
zen in de veronderstelling dat het 
allemaal wel mee zou vallen en men 
dan alsnog zijn zin zou krijgen.
Naar ik meen is het gedrag van de 
VVD-fractie voor een deel te begrij
pen uit de gebeurtenissen van 1970, 
er lag nog een rekening die veref-
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fend moest worden, doch een veel 
belangrijker rol heeft gespeeld de 
meer politieke instelling van de VVD 
: nu links zo duidelijk de overhand 
in het college van Gedeputeerde Sta
ten krijgt is het voor de politieke 
duidelijkheid alleen maar goed dat 
het geheel links wordt. De VVD zou 
er immers zowiezo buiten blijven.

Het kaartenhuis zakt ineen.

De vorming van het college van Ge
deputeerde Staten in 1978 vormt het 
onbetwiste hoogtepunt in deze reeks. 
Links heeft de meerderheid en be
sluit gezamenlijk tot de vorming van 
het college over te gaan. Ailes lijkt 
in kannen en kruiken als vlak voor 
de verkiezing blijkt dat een aantal 
leden van de PvdA-fractie niet be
reid zijn de kandidatuur van enkele 
eigen zittende Gedeputeerden te 
steunen. Na veel geharrewar en een 
drietal Statenvergaderingen, Groning
en zit twee weken zonder een dage
lijks bestuur, komt er een college 
uit de bus dat bestaat uit CDA, 
VVD en een vertegenwoordiger van 
een drietal afgescheiden socialisten. 
Uitgangspunt vormt het PvdA-pro- 
gramma (!) en de stemverhouding 
bedraagt achtentwintig-zevenentwin- 
tig. Van politiek belang is de consta
tering dat de VVD in deze chaos 
nauwelijks een rol speelde, geen bin
ding met het programma accepteer
de en zich beperkte tot het verlenen 
van steun aan de tot stand koming 
van de coalitie, doch het CDA, zich 
plotseling geplaatst vindend in het 
centrum van het machtsspectrum, 
met bloed doorlopen ogen revanche 
nam voor 1974. De PvdA ging wel 
op de knieen doch geen enkel com
promis bereikte in de CDA-fractie 
een meerderheid.
Omdat de drie afgescheiden PvdA' 
ers zich nauwgezet aan het PvdA- 
programma hielden ontstonden in de 
Staten de meest bizarre toestanden. 
Vergelijkingen met bananenrepublie
ken drongen zich op.
Van politiek belang is hier de consta
tering dat de verhouding tussen het

oi

CDA en de PvdA uiterst verbitterd 
was.

In 1980 zakt het kaartenhuis ineen. 
Nadat de VVD een gebaar in de rich
ting van de PvdA maakt en consta
teert dat het zo niet langer gaat, 
neemt volgens de gebruikelijke proce
dures het CDA het initiatief over 
en meldt zich bij de PvdA voor een 
reconstructie van het college van 
Gedeputeerde Staten. Nadrukkelijk 
wordt in de motivering aangegeven 
dat men streefde naar normalisatie 
van de betrekkingen. Het resultaat 
is een afspiegelingscollege bestaande 
uit drie PvdA'ers, twee CDA'ers en 
een VVD'er. De Gedeputeerde uit 
de gelederen van de afgescheiden 
PvdA'ers weigerde op te stappen, 
en kon daartoe middels de provincie
wet ook niet toe worden gedwongen 
en bleef als zevende Gedeputeerde 
zitten.
De tot stand koming van de huidige
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links-liberale coalitie wordt in 1982 
ingeleid door een manoeuvre van de 
CDA-fractie.

De geboorte van de links-liberale 
coalitie.

Wanneer de PvdA zowel het CDA 
als de VVD uitnodigt voor het voe
ren van bilaterale besprekingen waar
in de mogelijkheden van de vorming 
van een coalitie zouden moeten wor
den nagegaan, wijst CDA de wijze 
van "informeren" af en deelt mede 
niet zonder de VVD met de PvdA 
te willen praten. Men wenst zich 
niet te laten uitspelen. De VVD aan
vaardt daarop de uitnodiging van de 
PvdA wel. Na enige programmati
sche schermutselingen is daarna de 
zaak snel beklonken. Men behoeft 
geen groot kenner van de politieke 
ziel te zijn om te begrijpen dat het 
arrogante briefje van het CDA, dat 
bovendien geschreven was zonder 
overleg met de VVD, bij vele spelers 
op het veld weer levendige herinne
ringen opriep naar tijden van weleer: 
de buigen-of-barsten-strategie; het 
moet het CDA bovendien zijn ont
gaan dat in de twee jaren daarvoor 
liberalen en socialisten op tal van 
terreinen op vrij eenvoudige wijze 
overeenstemming wisten te bereiken.

Ook de ervaringen in de afgelopen 
vier jaar wijzen zeer nadrukkelijk 
in de richting vart een goede samen
werking tussen liberalen en socialis
ten op provinciaal niveau. Het huidi
ge college heeft voor vrijwel alle 
beleidsterreinen belangrijke beleids
stukken op tafel gelegd. Er is een 
nieuw streekplan vastgesteld, er is 
een gemeentelijke herindeling voorbe
reid voor de gehele provincie, de 
concentratie van de waterschappen 
is in een stroomversnelling terecht 
gekomen, vele plannen zijn vastge
steld, zoals afvalstoffen, ziekenhui
zen, sociaal-cultureel werk, bejaar
denoorden, etcetera. Bovendien is 
een omvangrijke bezuiniging tot 
stand gebracht. In de meeste geval
len werden deze beleidsstukken in

de Staten vastgesteld met de steun 
van het CDA. Van enige oppositie 
was nauwelijks sprake. De verklaring 
daarvoor ligt voor de hand. Als de 
VVD en de PvdA het eenmaal eens 
zijn, dan is er weinig politieke ruim
te meer voor het CDA om een van 
beide, links of rechts, in te halen. 
Daarnaast bestaat de indruk dat men 
ook iedere schijn wil vermijden dat 
programmatische verschillen in 1987 
aanleiding zouden kunnen vormen 
opnieuw het CDA buiten het college 
te houden.

Voorwaarden voor een succesvolle 
coalitie.

Natuurlijk zijn er politieke verschil
len. Vanuit de onmiskenbare intentie 
tot constructieve samenwerking en 
met behulp van goede afspraken om
trent de wijze van het oplossen van 
meningsverschillen, worden steeds 
intern de compromissen gevonden. 
Soms is het daarbij nodig de fractie 
in te schakelen. Van groot belang 
voor een succesvolle coalitie zijn 
daarbij uiteraard de persoonlijke ver
houdingen, het onderlinge vertrouwen 
en de bereidheid met specifieke voor 
de achterban gevoelige punten reke
ning met elkaar te houden. Zo lig
gen er in de provincie Groningen 
verschillen van mening over de toe
laatbaarheid van kernenergie, de op
slag van radio-actief afval, militaire 
bestemmingen, de omslag gebouwd, 
afwegingen tussen landbouwbelangen 
en die van natuur en landschap, ma
te van overheidsbemoeienis op het 
terrein van werkgelegenheidsbevorde- 
ring, de privatisering en de mate 
van toelaatbaarheid van suburbanisa
tie om maar eens een greep te 
doen.
Ongetwijfeld zullen deze punten ook 
weer deel uitmaken van programma- 
besprekingen bij de vorming van een 
college in 1987. Dat de nu opgedane 
ervaringen daarbij zowel voor de 
VVD als voor de PvdA een belang
rijke rol zullen spelen ligt voor de 
hand.



Zetelverdeling van de Provinciale
Staten van Groningen sedert 1970.

1970 1974 1978 1982

PvdA 18 22 *25 18

ARP ) 10 
)

CHU
)
) 5 
)

KVP
)
) 2 
)

CDA
)
) 15 15 13

VVD 7 9 8 9

CPN 8 4 2 4

PSP 1 1 2

D66 2 2 4

GPV 2 3 2 3

PPR 2 1

RPF 1

Totaal 55 55 55 55
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Wording en werking
Wat moet nu de strategie van de 
VVD zijn? Tweeledig. Enerzijds moet 
de VVD duidelijk maken dat de 
plaats in het politieke midden ons 
toebehoort, dat wij dus in principe 
bereid zijn met iedere andere demo
cratische partij de dialoog open te 
houden. Anderzijds moeten en minis
ters en Kamerleden en partij er 
voortdurend op bedacht zijn dat een 
goed beleid alleen niet genoeg is. 
In een democratie komt het er nog 
steeds op aan dit beleid bij de kie
zers te brengen.

Haya van Someren-Downer, 1979.

In bovenstaand citaat ligt ook de 
strategie besloten die de VVD in 
Groningen gevolgd heeft en nog 
volgt. Meer specifiek heeft de Gro
ninger VVD steeds laten weten be
reid te zijn in goede samenwerking 
met andere partijen verantwoordelijk
heid in bestuur en beleid te willen 
dragen voor het wel en wee in onze 
provincie. Onder goede samenwerking 
wordt daarbij begrepen, dat de VVD 
streeft naar een zo breed mogelijke 
samenstelling van het college van 
Gedeputeerde Staten, het geen niet 
perse betekent dat een afspiegelings
college tot stand behoeft te komen. 
Wel moet de collegevorming gericht 
zijn op politieke stabiliteit en geba
seerd op vertrouwen en goede wil 
tussen de collegepartijen over en 
weer. Dat laatste moet zijn uitdruk
king kunnen vinden in een helder 
programma op hoofdlijnen (met bij 
voorkeur uitsluiting van zogenaamde 
vrije kwesties), maar zo dat de be
trokken partijen hun eigen politieke 
wensen en eisen in redelijke mate 
in het collegeprogramma terug kun
nen vinden, zodat een realistisch fun
dament bestaat voor de bestuurlijke 
practijk.
Hoewel bovenstaande uitgangspunten

even zovele open deuren lijken, is 
de Groninger politieke, bestuurlijke 
en historiche werkelijkheid vaak to
taal anders geweest. Voor goed be
grip van de huidige samenwerking 
tussen PvdA, VVD en D66 is het 
daarom nodig enige achtergrond en 
historische gebeurtenissen te schet
sen.

De machtspositie van de PvdA in 
een context geplaatst.

Vaak wordt opgemerkt, dat Groning
en een "rood" gewest is. Met betrek
king tot de Staten kan die stelling 
gedemonstreerd worden door vast 
te stellen dat de PvdA op grond van 
verkiezingen kan steunen op twintig 
a vijfentwintig zetels in de vijfen
vijftig zetels tellende provinciale 
Statenvergadering.
Daarnaast is deze partij ook politiek 
en bestuurlijk vast geworteld in stad 
en ommeland, in het bijzonder in 
Oost-Groningen. Die positie wordt 
alleen nog maar versterkt wanneer 
een zekere teloorgang van kleinere 
linkse partijen geconstateerd moet 
worden, zoals met name het geval 
is met de CPN.
Daarbij komt dat de provincie Gro
ningen demografisch gezien een be
perkte mobiliteit kent, terwijl een 
hoge graad aan politieke georgani
seerdheid bestaat (dat wil zeggen 
gelet op de verhouding aantal kie
zers en aangesloten leden van partij
en).
Het gevolg is, dat zich bij verkie
zingen geen grote politieke aardver
schuivingen voordoen. Om deze rede
nen dient ruiterlijk erkend, dat in 
Groningen de vraag niet aan de orde 
is of met of zonder de PvdA be
stuurd kan worden. Deze partij kan 
onder vrijwel alle omstandigheden 
rekenen op een stevige positie in 
te vormen bestuurscolleges. Slechts
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wanneer zich bizarre taferelen afspe
len tengevolge van onoverkomelijke 
spanningen in eigen gelederen, ver
oorzaakt doordat niet in voldoende 
mate stromingen en wensen binnen 
het politieke spectrum van die partij 
opgevangen kunnen worden, zoals 
in de periode 1979-1982 het geval 
was, dan kan de PvdA zichzelf bui
ten de bestuurlijke verantwoordelijk
heid manoeuvreren.
Deze machtspositie van de PvdA, 
gekoppeld aan overtrokken verwach
tingen over de maakbaarheid en stu
ring van de maatschappij vanuit de 
overheid, kan ook verklaren waarom 
in het verleden, zowel in de stad 
als in de provincie, de idee van link
se meerderheidscolleges postvatte. 
Dit idee is nu eigenlijk wel verlaten, 
omdat in het verleden (in de Staten 
in de periode 1974-1978) de kwets
baarheid intern en extern van derge
lijke gepolariseerde bestuurlijke mo
dellen is gebleken en dat politieke 
stabiliteit en een breed gedragen 
behartiging van de sociaal-economi- 
sche belangen alsmede een herken
baarheid van burgers in hun bestuur 
om een ruimere coalitie vragen.
Daar is in de loop van de tijd bijge
komen dat op landelijk niveau een 
herwaardering heeft plaats gevonden 
van de beeldvorming over en weer 
van de PvdA en de VVD, waarmee 
polariserende retoriek en wederzijdse 
uitsluitingen van de baan zijn, ook 
-of juist in het bijzonder- op regio
naal en locaal vlak. Ik kom hier nog 
op terug.

Uit bovenstaande kan afgeleid wor
den dat voor de VVD in Groningen 
(met acht a negen zetels in de Sta
ten), indien uitgenodigd aan het be
stuur deel te nemen, niet de vraag 
aan de orde is met of zonder de 
PvdA samen te werken; die samen
werking is gegeven en uitgangspunt 
indien althans de VVD voldoende ge
legenheid geboden wordt een pro
grammatische en practische inbreng 
te hebben. Omgekeerd vergt de poli
tieke machtsverhouding van de PvdA 
-uitgaande van het belang van goede 
verhoudingen in het college, tussen

samenwerkende fracties en naar bui
ten toe- om een overwogen en wijze 
mate van zelfbeperking. Het zij ge
zegd: in de lopende Statenperiode
met een coalitie tussen PvdA, VVD 
en D66 is de eerstgenoemde partij 
op lofwaardige wijze in die zelfbe
perking geslaagd, hetgeen bepaald 
een voorbeeldfunctie zou kunnen ver
vullen voor een nadere samenwer
king in de toekomst tussen VVD en 
PvdA op landelijk niveau.

Tevens kan uit de hier geschetste 
achtergrond afgeleid worden, dat de 
werkelijke keuze voor de VVD wordt 
ingegeven door de vraag of een bre
de coalitie in het voorkomende geval 
moet worden aangevuld met CDA, 
D66 of met een andere partij met 
ruime vertegenwoordiging in de Sta
ten. Dat de huidige coalitie met 
D36 (vier zetels) tot stand is geko
men met voorbijgaan aan het CDA 
(dertien zetels) moet voornamelijk 
geweten worden aan het gedrag en 
de opstelling van deze laatste partij 
in het recente verleden. Om dat te 
verduidelijken is een korte situatie
tekening noodzakelijk.

Roerige tijden.

Mijn eigen waarneming begint met 
de collegevorming in 1974. Op de 
dag van de verkiezingen van de le
den van het college van Gedeputeer
de Staten heeft de VVD een viertal 
uren mogen antichambreren terwijl 
PvdA en CDA samen spraken of in 
de eigen fractie de stand van zaken 
opmaakten. De informatie die de 
VVD over het verloop van de bespre
kingen kreeg bij monde van het 
CDA was spaarzaam, waarmee een 
afspraak tussen CDA en VVD van 
"samen uit, samen thuis" in het ge
drang kwam. Gaandeweg werd het 
de VVD duidelijk dat de bereidheid 
tot concessies bij het CDA wel zeer 
groot werd, zowel programmatisch 
als op het stuk van de beoogde CDA- 
Gedeputeerden. (In de PvdA bestond 
grote kritiek op de kwaliteit van 
die Gedeputeerden in het voorafgaan-
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de college). De vrees bij de VVD 
dat de gewilligheid van het CDA 
ook zou betekenen dat de VVD uitge
sloten zou worden, werd bewaarheid 
toen onmiddellijk voor de stemming
en door het CDA aan de VVD tij
dens het plaatsnemen in de Staten
zaal werd meegedeeld dat de VVD 
maar moest stemmen op de voorzie
ne PvdA-CDA-coalitie. Dat gedrag 
heeft de VVD toen dusdanig geirri- 
teerd terwijl de fractie ook begreep 
dat zinnig oppositie voeren tegen 
een college waarin het CDA een ei
gen rol van betekenis feitelijk had 
opgegeven, vrijwel uitgesloten zou 
zijn. Daar kwam bij, dat bij de VVD 
de stellige indruk bestond dat in de 
voorafgaande periode de toenmalige 
VVD-Gedeputeerde Gerrard Meijer, 
een man met grote en langdurige 
bestuurlijke kwaliteiten, vooral door 
toedoen van het CDA gewipt was. 
Hoe het ook zij, in de Statenzaal 
ontstond een verrassing toen uit de 
stemmingen bleek, dat er geen PvdA- 
CDA-college uit de bus kwam, maar 
een links meerderheidscollege be
staande uit PvdA, CPN (die toen 
acht zetels bezette onder leiding 
van de fameuze Fre Meis) en PPR. 
Achteraf gezien mag aangenomen 
worden dat mogelijk stemgedrag van 
een deel van de VVD-fractie mede 
de doorbraak naar een links meerder
heidscollege heeft gegeven. De rede
nen uit VVD-oogpunt lagen voor de 
hand: het gedemonstreerde gedrag
van het CDA en de verwachting dat 
het linkse meerderheidscollege, in 
wezen de eerste optie van de PvdA, 
aan zijn interne tegenstellingen ten 
onder zou gaan en dat het voor o- 
pen politieke verhoudingen in de toe
komst goed zou zijn als dat in de 
barre practijk zou worden bewezen. 
Die laatste verwachting is bij deelne
mers en waarnemers zeker uitgeko
men, hetgeen in de hand werd ge
werkt doordat een tamelijk verbe
ten politieke scheiding optrad langs 
het middenpad in de Statenzaal met 
aan de ene kant de achtentwintig 
Statenleden ondersteunende groep 
en aan de andere kant de zevenen
twintig opposanten. Dat geringe ver

schil in politiek draagvlak van een 
toch ideologisch sterk composiet col
lege heeft een reeks van tragi-komi- 
sche situaties en besluiten opgele
verd, waarbij een groot beroep werd 
gedaan op een robuuste gezondheid 
van de Statenleden.
De politieke instabiliteit werd nog 
in de hand gewerkt door een grote 
tegenstelling tussen twee belangrijke 
stromingen in het linkse kamp: gros- 
so modo tussen voorstanders van eco
nomische groei en werkgelegenheid 
en voorstanders van selectieve (en 
vaak sociaal bepaalde) economische 
activiteiten geaccentueerd door een 
nogal eenzijdige aandacht voor de 
merites van landschap en milieu, o- 
vergoten met een te groot vertrou
wen in koersbepaling van de maat
schappij vanaf het bestuurlijke 
pluche. Met name leidde deze tegen
stelling tot even vele dolle als droe
vige beslissingen rond de invulling 
en inrichting van Streekplan en van 
de Eemshaven, waarbij inzake het 
laatste punt in het bijzonder de PPR- 
Gedeputeerde in alle opzichten "in 
hoge nood" verkerend zich op het 
beslissend moment aan de stemming 
onttrokken had. Tevens bleek dat 
met name in het meerderheidskamp 
een politieke cultuur ontstond, die 
door de toenmalige provinciale ac
countant in kleurrijke taal voor het 
voetlicht werd gebracht.

Eindeloos gehakketak.

Bij de vorming van het college in 
1978 bleken de opgeroepen spanning
en in het bijzonder in de PvdA te 
groot te zijn geworden. Een afschei
ding van enkele leden uit die fractie 
, onder wie de voormalige fractie
voorzitter, later uitmondend in de 
VPS (Verontruste Partij van de Ar
beid Socialisten) en een royements- 
procedure, nam het initiatief tot vor
ming van een nieuw college waartoe 
het CDA tot medewerking werd aan
gezocht. Door de VPS werd het 
PvdA-programma ten grondslag ge
legd aan dit nieuwe college, maar 
de meerderheid van de PvdA wenste
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niet in het voorziene keurslijf ge
perst te worden. De hele actie leid
de er tenslotte toe, dat de PvdA 
zich terug trok, inclusief beoogde 
Gedeputeerden, waarop een bestuurlij
ke impasse ontstond met de Commis
saris van de Koningin Toxopeus in 
de niet verkozen rol van "alleen
heerser".
Omdat dat schadelijke beeldvorming 
van de provincie in den lande ernsti
ge vormen begon aan te nemen is 
de VVD op verzoek tot de gevormde 
nucleus van VPS en CDA, ingegeven 
door verantwoordelijkheidszin, toege
treden, maar zonder veel enthousias
me. Dat gebrek aan enthousiasme 
sproot voort uit de bekommernis o- 
ver de blokkade die de grote PvdA- 
fractie zich zelf had opgelegd en 
die natuurlijk niet anders dan tot 
politieke instabiliteit in de nabije 
toekomst kon leiden, maar ook uit 
het eenzijdige programmatisch dic
taat dat als fundament voor het col
lege moest dienen en uit het feit 
dat de VPS niet moe werd om te 
blijven uitdragen dat de deelneming 
van de VVD aan het college feitelijk 
ongewenst was en als een "bedrijfson
geval" moest worden beschouwd. De 
VVD heeft om deze en andere rede
nen daarom slechts op "extra-parle- 
mentaire" basis aan het college van 
Gedeputeerde Staten willen deelne
men.
Hoe juist die beslissing was, bleek 
in korte tijd toen de VPS-leden bij 
stemmingen uit het collegeverband 
stapten, waarmee het college keer 
op keer in een minderheidspositie 
in de Staten kwam te verkeren. Het 
eindeloze gehakketak en voortdurend, 
vrijwel vruchteloos overleg dat wel 
ongelooflijk veel tijd en ergernis 
kostte, zal mij in het bijzonder bij 
blijven, omdat ik in die tijd als frac- 
tie-voorzitter het twijfelachtige ge
noegen smaakte uitbundig in de mal
lemolen mee te draaien. Het was 
een periode om met klamme handen 
en gekrulde tenen toe te moeten 
zien, hoe ondanks alle inspanning 
van VVD-Gedeputeerden en -fractie, 
de belangen en beeldvorming van 
de provincie door onbegrijpelijk ge

kift en muggezifterij in het gedrang 
kwamen.
Het was om die redenen, dat de 
VVD in de loop van 1980 het signaal 
heeft afgegeven richting PvdA om 
tot normalisatie van betrekkingen 
te komen. Gelukkig bleek deze frac
tie inmiddels over zijn zelf-blokkade 
en verbittering heen te kunnen stap
pen (de VPS-leden waren begin van 
dat jaar als leden van de PvdA gero
yeerd) om het afgegeven signaal po
sitief op te vatten. Op negenentwin
tig oktober 1980 kwam het tot een 
herschikking van het college van Ge
deputeerde Staten, waardoor de 
PvdA kon toetreden en het CDA en 
de VVD een Gedeputeerde zetel 
moesten inleveren, maar de VPS-Ge- 
deputeerde bleef tot ieders verbijste
ring doodleuk zitten.

Waarom deze herschikking mogelijk 
werd en waarom het afgegeven sig
naal positief werd overgenomen ver
eist naar mijn mening echter een 
verdere toelichting, die voor goed 
begrip ook landelijke ontwikkelingen 
in ogenschouw moet nemen. Dat is 
noodzakelijk, omdat daarmee mijns 
inziens ook de opmaat gemoeid is 
naar de collegevorming in 1982.
Dan dient allereerst vastgesteld te 
worden, dat al in de periode van 
het linkse meerderheidscollege de 
persoonlijke betrekkingen tussen le
den van de VVD- en de PvdA-frac- 
ties waarneembaar verbeterden. Daar
mee groeide respect voor de aanwe
zige deskundigheid over en weer, 
waardoor het mogelijk werd door 
landelijk bepaalde cliche's en retori
sche hoogstandjes heen te kijken. 
Er ontstond op die wijze een zekere 
basis voor wederzijds vertrouwen en 
begrip. Die ontwikkeling was ook 
in de hand gewerkt doordat de VVD 
het linkse meerderheidscollege wel 
met ferme, maar ook faire en con
structieve kritiek tegemoet was ge
treden, bijvoorbeeld op het stuk van 
het provinciale streekplan. Van de 
zijde van de PvdA was dat gehono
reerd. door af en toe initiatieven van 
de VVD te ondersteunen, zoals inza
ke een onderzoek naar het functione-
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ren van de Provinciale Planalogische 
Dienst, en waardering voor de VVD- 
inbreng met betrekking tot de ont
wikkeling van het Integraal Structuur
plan van het Noorden van het land. 
Het werd ook steeds meer duidelijk 
dat de vormgeving en inhoud van 
een effectief regionaal sociaal-econo- 
misch beleid tegenover "Den Haag" 
en belangengroepen gebaat was met 
een brede ondersteuning en politieke 
stabiliteit. Bij de begrotingsbehande
ling voor het dienstjaar 1980 werden 
eerste gezamenlijke acties onderno
men, die in de daarop volgende ja- 
ren in wasdom en diepte toenamen. 
En zoals Renan voor natievorming 
het gezamenlijk geschiedenis maken 
van belang acht, zo ontstond ook 
een feitelijke loyaliteit tussen PvdA 
en VVD als ook de betreffende Sta
tenleden terwille van het provinciaal 
belang.
Tegelijkertijd speelden contacten en 
verschuivingen op het landelijk to
neel ongetwijfeld een rol, waardoor 
een decor ontstond waarin oneigenlij
ke verkettering over en weer uitge
bannen werd. Ik noem, zonder volle
dig te willen zijn, het opheffen van 
een wederzijdse uitsluiting bij rege
ringsvorming, de groeiende erkenning 
binnen de PvdA dat planmatige over- 
heidssturing en interventiestaat on
werkzaam en zelfs contra-productief 
kon zijn ("Illusie van de democrati
sche staat"), een herkenning van het 
belang van de werking van de markt 
binnen een gemengde economie, het 
opschuiven van het CDA in meer 
conservatieve richting (in een dieper- 
gaand proces dan alleen op het ter
rein van het welzijn), de verkennen
de besprekingen in de zogenaamde 
"Des Indesgroep", en de verrassing 
over de strekking en inhoud van stu
dies door de Teldersstichting (bijvoor
beeld te vinden in reacties van de 
economen Tinbergen, Pen en Wolfson 
op "De liberale visie op de verdeling 
van inkomen en vermogen") uitmon
dend in een gezamenlijke studie en 
studiedag naar de vooruitzichten en 
kansen op een landelijke regeringsco
alitie van VVD en PvdA (Illusie of 
monsterverbond"). Bij die gelegenheid

stelde de directeur van de Wiardi 
Beckmannstichting vast, dat de poli
tieke cultuur bij politieke vertegen
woordigers en achterbannen van bei
de partijen congruente trekken begon 
te vertonen. Maar tevens stelde hij 
vast, dat voor een afgewogen samen
werking een omvangrijke VVD voor
waarde zou kunnen zijn, waar de 
vroegere partijvoorzitter van de VVD 
Korthals Altes aan toevoegde dat 
een vroegtijdig samengaan van VVD 
en PvdA wel eens remmend op het 
afkalvingsproces van het CDA zou 
kunnen werken.
Zoals eerder gesteld zou uit het 
voorbeeld van Groningen in de lopen
de Statenperiode waarin de PvdA 
politieke dominantie wijs weet te 
beteugelen, ook tot een meer opti
mistische conclusie op landelijke coa
litievorming besloten kunnen worden.

Vorming en werking van het PvdA- 
VVD-D66-college.

En met deze opmerkingen ben ik 
aan de vorming en werking van de 
huidige samenwerkingsverbanden toe. 
Zoals gesteld had de VVD zijn uit
gangspositie gekozen in de voorkeur 
voor een breed te vormen college. 
Helaas kwam tijdens de verkiezings
campagne op vragen van de VVD 
geen helder antwoord zijdens het 
CDA ook te zullen opteren voor de 
vorming van een PvdA-CDA-VVD- 
college. Een dergelijk ontwijkende 
houding deed bij de VVD herinnering
en herleven over vroeger CDA-ge- 
drag als boven beschreven.
Na de verkiezingen was het aan de 
PvdA als grootste partij de onderhan- 
delingen over een te vormen college 
te openen. Deze partij deed dat be
gin april door CDA, VVD en D66 
voor afzonderlijke besprekingen uit 
te nodigen, waarbij ten overstaan 
van de VVD ook de PvdA-VVD-D66- 
variant op tafel werd gelegd. De 
VVD-onderhandelaars hebben die vari
ant toen mede in de overweging wil
len betrekken, omdat het CDA niets 
van zich had laten horen, maar daar
voor wel had gepleit voor samenwer-
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king tussen PvdA en CDA als kern 
van een nieuw te vormen college, 
waarbij gemakshalve de positie van 
de VVD maar buiten de beschouwing 
werd gelaten. Nadat 'reeds verdere 
besprekingen gevoerd waren, bereikte 
de VVD halverwege april een af
schrift van een brief van het CDA 
aan de PvdA waarin een beroep op 
de PvdA werd gedaan een college 
bestaande uit PvdA, CDA en VVD 
te vormen. Het was een soort "over 
ons, maar zonder ons". Bovendien 
bleek de PvdA een dergelijk beroep 
niet erg te waarderen. Navraag leer
de, dat de PvdA geen samenwerking 
met het CDA wenste, waaraan een 
taxatie van het gedrag en politieke 
optreden ven die partije in verleden 
en heden op dat moment door de 
PvdA niet vreemd zal zijn geweest, 
maar aan D66 zonder meer de voor
keur gaf. In die situatie heeft de 
VVD zijn bestuurlijke verantwoorde
lijkheid genomen en is tot het colle
ge toegetreden. Dat verliep des te 
gemakkelijker omdat bij de onderhan- 
delingen bleek dat met inachtneming 
van een ieders identiteit en politieke 
wensen een goed en ambitieus colle
geprogramma viel op te bouwen.

Nu onlangs bij de algemene beschou
wingen de stand van zaken van vier 
jaren samenwerking moest worden 
opgemaakt, kon worden vastgesteld 
dat het programma -met nog een 
jaar te gaan- in feite en in goede 
harmonie was verwezenlijkt. Tegelijk 
werd vastgesteld, dat gelet op de 
Groninger belangen en het werk dat 
daar verder voor verzet moet wor
den, voortzetting van de samenwer
king in de nabije toekomst eigenlijk 
in de rede ligt.
Zo zijn in de afgelopen periode be
langrijke beslissingen tot stand geko
men op de provinciale vormgeving 
van het regionaal beleid (inclusief 
de harde strijd voor de overplaatsing 
van een belangrijk deel van het cen
trale apparaat van de PTT), is een 
herziening van het streekplan uitge
voerd in de zin dat economische be
langen (inclusief de landbouwsector) 
geintegreerd zijn met aandacht voor

de waarde van landschap en voor 
milieu-aspecten, waardoor een slag
vaardig en soepel beleid gevoerd kan 
worden. Op het terrein van welzijn 
en cultuur is richtinggevend beleid 
gemaakt met inachtneming van finan
ciële beperkingen. Hetzelfde is ge
beurd en nog verder in voorbereiding 
met betrekking tot de effectiviteit 
van beleid in relatie tot de inzet 
van provinciale middelen en tot een 
gewenste terugtred van de (provincia
le) overheid. Tegelijk zijn ver reiken
de besluiten tot stand gekomen inza
ke de infrastructuur, de bundeling 
van waterschappen, de zelfdragend- 
heid van het zuiveringsbeheer, en 
met betrekking tot een voorgenomen 
gemeentelijke herindeling. Die beslis
singen zijn in goede harmonie tot 
stand gekomen, dat wil zeggen dat 
de bereidheid tot een dragelijk com
promis voorop stond en zonder dat 
aan open en democratische besluit
vormingsprocessen te kort werd ge
daan. Ter vermijding van misverstan
den: wel bereidheid tot het zoeken
en aanvaarden van compromissen, 
maar geen opoffering van eigen iden
titeit of zelfrespect; wel een positie
ve inzet tot samenwerking, maar 
geen altijd koekoek een zang.
Daarom ook heb ik de indruk dat 
de respectievelijke achterbannen, die 
in vroegere jaren vreemde deiningen 
op de hoge golven van de Groninger 
politiek hebben moeten ondergaan, 
zich zelf zeer wel in het gevoerde 
beleid kunnen herkennen en de be
stuurlijke daadkracht gekoppeld aan 
politieke rust kunnen waarderen. Na
tuurlijk is het nodig om vanuit de 
bestuurlijke coalitie, die luttele ja
ren geleden ondenkbaar leek, tijdig 
extra inspanningen te blijven doen 
de oorzaken en argumenten voor be
leidskeuzen en beleidsvoering te ver
helderen. Ook in dat opzicht heeft 
de geciteerde strategie-bepaling van 
Haya van Someren-Downer nog niets 
aan geldigheid verloren. Vanzelfspre
kend moet een gekozene steeds be
reidwillig tonen zijn kiezers tege
moet te treden, maar daarbij past 
ook politieke courage, zoals een van



de grondleggers van de representa
tieve democratie, Edmund Burke, 
heeft vastgesteld en wel in die mate 
dat de kiezers van hun gekozenen 
de inzet van intelligentie en van po
litieke ijver mogen vergen, maar 
nooit de opoffering van hun opinie 
aan het algemeen gedachtengoed.

Een verdere blik op de toekomst.

Naar mijn mening is er een goed 
fundament gelegd voor constructieve 
samenwerking tussen PvdA en VVD 
in een volgende collegeperiode. Dat 
neemt niet weg dat er beleidsonder
werpen zijn en zullen komen waar 
de meningen en benaderingen stevig 
over zullen verschillen. Omdat ik 
weet dat mijn tegenhanger, PvdA- 
Gedeputeerde Vos, in zijn bijdrage 
er reeds een aantal genoemd heeft, 
wil ik volstaan met een globale op
merking die de politieke cultuur van 
beide partijen raakt. Het zal zeker 
zo zijn, dat de PvdA veel eerder 
zal vertrekken uit een getuigenis- 
ethiek met meer sociaal elan en het 
hart eerder op de tong, waartegen
over de VVD meer de effectethiek 
voorop zal stellen en een bedachtza
mer tempo zal verkiezen vanuit een 
nadruk op rationeel handelen (het
geen niet verward moet worden met 
maatschappelijke kilte, integendeel!).

Evenmin wil ik aan het eind nog 
eens expliciet allerlei lessen uit het 
"Groninger-model" trekken; zij vallen 
impliciet uit het relaas op te ma
ken.
Ik maak een uitzondering voor een 
aspect, omdat het een aanvulling 
op deze bijdrage vormt en ingaat 
op een controverse die soms rond 
verkiezingen weer opbloeit tussen 
voor- en tegenstanders van uitvoeri
ge verkiezingsprogramma's. De Gro
ninger ervaring heeft geleerd te kie
zen voor een uitvoerig programma. 
In 1974 ging de VVD met een sum
mier programma de onderhandelingen 
in. Tijdens die onderhandelingen 
werd de VVD-delegatie door de 
PvdA-onderhandelaars nogal onver

wacht bepaalde programmapunten 
ter plekke gevraagd uitvoerig uit 
te werken. Dergelijke improvisaties 
werden naar intentie of ongelukkige 
formulering in 1974 mede gebruikt 
om de VVD uit het college te hou
den. Met ingang van 1978 heeft de 
VVD in de Groninger provincie dan 
ook een uitgewerkt programma ter 
beschikking als uitgangspunt voor 
onderhandelingen, richtsnoer voor 
het eigen handelen en ter verant
woording tegenover partijleden en 
kiezers. Dat natuurlijk in het besef, 
dat de werkelijkheid altijd sterker 
moet worden bevonden dan de leer.

Uit bovenstaande moge hopelijk juist 
blijken hoezeer de Groninger VVD 
met de soms bizarre werkelijkheid 
kan en heeft leren leven.
Tenslotte hoop ik dat nog een ding 
duidelijk is geworden, te weten ' dat 
politiek en bestuur in Groningen een 
grondige leerschool biedt. Misschien 
is het daarom niet verwonderlijk dat 
de PvdA en de VVD vanuit dit ge
west zulke landelijke coryfeeen 
heeft opgeleverd.



L.P. Stoel GO

Het moet kunnen
"Gij zijt ene uitsluitende partij; gij 
hebt enkel uwe partijinzichten niet 
het algemeen belang op het oog. 
Vraagt gij de vrijheid om haar zel
ve, om de verscheidenheid van krach
ten die zij wekt, of om alleenheer
schappij te kunnen uitoefenen?" 
Anderhalve eeuw geleden maakte 
Thorbecke al duidelijk dat liberaal 
en confessioneel Nederland "strange- 
bedfellows" zijn. De toorn van de 
grondlegger van de parlementaire 
democratie richtte zich toen vooral 
op de anti-vrijheid, gelijkheid en 
broederschapsrevolutionairen van
Groen van Prinsteren.

Het Des Indesberaad heeft als doel
stelling het beslechten van de barriè
res die een samenwerking van VVD 
en PvdA beletten. Hiertoe komen 
nu reeds tien jaar politici van de 
PvdA, D66 en de VVD bijeen in het 
hotel Des Indes.
Het afbreken van deze barrières is 
de enige manier om de machtsposi
tie van het CDA bij elke formatie 
te doorbreken. Tot nog toe kon het 
CDA de VVD en de PvdA in de for- 
matiebesprekingen tegen elkaar uit
spelen. Onverwachte politieke span
ningen daargelaten, zal het CDA in 
deze kabinetsperiode de zeventig 
jaar volmaken met onafgebroken een 
christelijke partij in het kabinet.

Hoewel tien jaar Des Indesberaad 
nog geen PvdA-VVD-coalitie heeft 
kunnen bewerkstelligen, heeft het 
wel de verhoudingen tussen beide 
partijen verbeterd. Een eerste tast
baar resultaat hiervan was de verkie
zingscampagne in 1982, waar voor 
het eerst de PvdA en de VVD elkaar 
niet uitsloten als coalitiepartners. 
Tijdens het beraad is gebleken dat 
de verschillen tussen de beide partij
en niet zo groot zijn als de respec
tievelijke politici doen geloven in 
hun redevoeringen.

In dit artikel zal worden ingegaan 
op de vraag of liberaal-socialistische 
samenwerking mogelijk zou kunnen 
zijn.
Deze probleemstelling wordt uitge
werkt door eerst na te gaan waarom 
een liberaal-socialistische samenwer
king op landelijk niveau, in tegenstel
ling tot gemeentelijk en provinciaal 
niveau, nog niet tot stand is ge
bracht. Vervolgens zullen de beide 
politieke stromingen naast elkaar 
worden gezet. Hieruit volgen een 
aantal overeenkomsten en verschil
len. Deze ideologische verschillen 
worden geconcretiseerd in een aantal 
tegenstellingen en overeenkomsten 
tussen de PvdA en de VVD, waarna 
wordt getracht na te gaan of een 
overbrugging van de kloof mogelijk 
is. Dit resulteert tenslotte in de con
clusie dat liberaal-socialistische sa
menwerking, ook in de Tweede Ka
mer, moet kunnen.

Waarom is het nog niet gelukt?

De basis voor de kloof tussen de 
PvdA en de VVD werd in feite reeds 
gelegd bij het ontstaan van beide 
partijen vlak na de Tweede Wereld
oorlog.
Oud was met zijn Vrijzinnig Demo
cratische Bond opgegaan in de PvdA. 
In 1948 maakte Oud zich los van 
de PvdA en ging met de Partij van 
de Vrijheid van Stikker op in de 
VVD.
In 1959 sluit de VVD in haar verkie
zingsprogramma de PvdA voor het 
eerst uit als coalitiegenoot. Tot en 
met 1971 heeft de VVD dit stand
punt volgehouden.

De grootste politieke tegenstellingen 
tussen de socialisten en de liberalen 
in de periode 1948-1982 waren met 
name de volgende kwesties:
- de mate waarin de overheid "grip"



moet hebben op de samenleving. Dit 
punt is een van de principiële tegen
stellingen tussen liberalen en socialis
ten, zoals in het volgende hoofdstuk 
zal blijken. Deze tegenstelling heeft 
tot grote verschillen van mening ge
leid waar het gaat om werkgelegen
heids-, loon- en prijsbeleid. Tevens 
ligt het verschil in vertrouwen in 
de overheid aan de basis van ver
schillen in inzichten met betrekking 
tot het conjunctuurbeleid; verdient 
een financieringstekort zichzelf te
rug of niet?

het vrede- en veiligheidsbeleid, 
hetgeen met name in de zeventiger 
jaren een grote rol is gaan spelen. 
Hier zou het buitenlandbeleid aan 
gekoppeld kunnen worden.

Naast de ideologische tegenstellingen 
hebben ook electorale overwegingen 
geleid tot een kloof tussen socialis
ten en liberalen.
Oud kwam in 1949 met zijn "derde 
machttheorie". CHU, ARP en VVD 
moesten tot nauwe samenwerking 
komen om een duidelijk alternatief 
te bieden naast PvdA en KVP; die 
derde macht zou evenveel ministers
posten moeten hebben als ieder van 
de andere partners.
In 1951 deelde de fractie-voorzitter 
van de PvdA de VVD voor het eerst 
in bij de conservatieven. De scheids
lijn in de politiek liep niet meer 
langs confessie en redelijke grond
slag, maar langs progressief en con
servatief, waarbij de VVD bij de con
servatieven behoorde. Van PvdA-zij- 
de en de linkse media werd de VVD 
continu als conservatief en reactio
nair betiteld. Deze tweedeling gaf 
"duidelijkheid" aan de kiezers.
Ten gevolge van de ontstane tweede
ling in de Nederlandse politiek, was 
het voor beide partijen electoraal 
onverstandig om een coalitie met 
de andere partij open te houden. 
Voor de PvdA zou dit een verlies 
aan klein links en mogelijk aan het 
CDA (of de voorlopers ervan) beteke
nen. Terwijl de VVD in zo'n geval 
zou verliezen aan het CDA zonder 
dat daar enige electorale winst te
genover zou staan.

Grondslagen van het liberalisme en 
het socialisme.

De periode van de Verlichting, in 
het begin van de vorige eeuw, heeft 
een bepalende invloed gehad op de 
ideologie van zowel het liberalisme 
als het socialisme.
De menselijke rede vormt een uit
gangspunt in beide stromingen. Dit 
in tegenstelling tot een christen-de- 
mocratische ideologie die uitgaat 
van een boven-menselijke macht. Ver
volgens ligt aan beide stromingen 
een streven naar emancipatie van 
de mens ten grondslag. Men kiest 
dan ook voor volkssoevereiniteit.
Dit blijkt uit de beginselen van bei
de politieke stromingen. Voor het 
liberalisme worden de beginselen aan
geduid door de volgende vijf begrip
pen: vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid, sociale gerechtig
heid en gelijkwaardigheid. Voor het 
socialisme zijn de beginselen aange
duid door: democratie, gelijkheid en 
sociale gerechtigheid.

Liberalisme.

Een belangrijk moment in de ont
staansgeschiedenis van het liberalis
me is de bestorming van de Bastille 
geweest. Dit vormde het begin van 
de Franse Revolutie, die een gevolg 
was van de politieke bewustwording 
van de bevolking. De burgerij wenste 
meer staatsinvloed.

De vijf beginselen van het liberalis
me dienen in samenhang met elkaar 
gezien te worden. Uitgangspunt is 
de keuze vrijheid en de zelfontplooi
ing van het individu. Ieder mens 
draagt een eigen verantwoordelijk
heid over de benutting van de gebo
den vrijheid. De verdraagzaamheid 
beperkt de mogelijkheden tot het 
benutten van de keuze vrijheid. Ie
der individu heeft het recht te zijn 
zoals hij is. De sociale gerechtigheid 
geeft enerzijds een garantie voor 
ieder individu om gebruik te maken 
van zijn vrijheid tot het maken van 
keuzes. Iemand die in hongersnood



of levensgevaar verkeert heeft geen 
vrijheid. Anderzijds legt dit beginsel 
aan de samenleving op, dus aan alle 
mensen, te zorgen voor mensen die 
beneden het sociaal minimum drei
gen te vallen, alsmede voor mensen 
die door een plotselinge wijziging 
in hun leefsituatie hun vrijheid en 
ontplooiingskansen zien verminderen. 
De gelijkwaardigheid doelt op het 
principe dat ieder individu gelijke 
mogelijkheden moet worden geboden 
om zich te ontplooien.
Deze beginselen leiden tot een ideo
logie die uitgaat van het individu. 
Alleen door individuele zelfontplooi
ing wordt maatschappelijke vooruit
gang bereikt. De overheid dient voor
waarden te scheppen opdat ieder in
dividu gelijke kansen krijgt om zich 
te ontplooien. Hiertoe krijgt de over
heid een deel van de macht die de 
samenleving toebehoort. Om machts
misbruik te voorkomen dient de over
heid democratisch gecontroleerd te 
wqrden door een volksvertegenwoordi
ging. Tevens dient de staatsmacht 
te worden verdeeld over diverse or
ganen, zodat niemand zelfstandig 
de staatsmacht aan kan wenden.

De ideologie en de beginselen wor
den door de VVD in onder andere 
de volgende globale standpunten uit
gewerkt op het staatsrechterlijk-, 
financieel-economisch-, sociaal-econo- 
misch-, buitenlands- en welzijnsbe
leid.
Staatsrechterlijk wordt gekozen voor 
een representatieve parlementaire 
democratie, waarin Kamerleden zon
der last stemmen. Er dient een dua
lisme te bestaan tussen Kamer en 
regering en tussen de partij-organisa- 
tie en de Kamer. Het principe van 
machtenscheiding, het verdelen van 
de macht in uitvoerende-, wetgeven
de- en rechtsprekende macht waarbij 
elk orgaan een ander orgaan nodig 
heeft om zijn macht uit te oefenen, 
wordt bepleit.
Financieel-economisch kiest de VVD 
voor een terugtredende overheid. 
Het financieringstekort is te hoog, 
de collectieve lasten rijzen de pan 
uit. Er dient ruimte te blijven voor

eigen keuzes van mensen. 
Sociaal-economisch wenst de VVD 
een eigen verantwoordelijkheid bij 
de burger te leggen. De overheid 
dient geen loon- of prijsbeleid te 
voeren, aangezien dit aan de markt 
overgelaten dient te worden. Er 
dient wel een sociaal-zekerheidsstel- 
sel te zijn dat een redelijk bestaan 
garandeert en al te snelle inkomens
achteruitgangen beperkt. Hierbij die
nen de prikkels om een prestatie 
te leveren niet al te zeer verloren 
te gaan.
Op het gebied van vrede en veilig
heid staat de verdediging van de par
lementaire democratie centraal. De 
bewapeningsspiraal dient doorbroken 
te worden door stappen van beide 
supermachten. Nederland dient een 
loyale NAVO-partner te zijn.
Met betrekking tot het welzijnsbe
leid staat het individu voorop. Het 
individu kent een zelfbeschikkings
recht. Ieder individu heeft een recht 
te zijn zoals hij is en mag niet ge
discrimineerd worden. Hierbij doet 
ook het beginsel van sociale gerech
tigheid opgeld. De samenleving heeft 
de zorg voor mensen die om welke 
reden dan ook minder gebruik kun
nen maken zichzelf te ontplooien. 
Hiertoe zijn de gezondheidszorg en 
het sociaal-cultureel werk onontbeer
lijk.

Socialisme.

Het socialisme is rond het begin van 
de negentiende eeuw tot ontwikke
ling gekomen uit een geloof in de 
maakbaarheid van de samenleving. 
In 1848 heeft het socialisme haar 
marxistische variant gekregen. Bin
nen het socialisme is een tweedeling 
ontstaan over de vraag of de klasse- 
strijd beslecht dient te worden door 
een proletarische revolutie (de marx
istische variant) of door een her
structurering van de maatschappij 
binnen het kader van de democrati
sche rechtsstaat (de sociaal-democra- 
tische variant).

De socialistische beginselen zijn



voortgekomen uit de klassestrijd. 
Een ieder dient niet alleen voor de 
staat gelijk te zijn doch ook econo
misch gelijkwaardig te zijn. Staats
rechterlijk wordt dit uitgewerkt door 
het beginsel democratie. Een ieder 
dient een even grote invloed te heb
ben bij de samenstelling van de wet
gevende macht. Dit beginsel impli
ceert tevens dat volksvertegenwoor
digers een strak mandaat hebben ge
kregen. Zij vertolken de wil van het 
volk. De economische gelijkwaardig
heid wordt uitgewerkt in het begin
sel sociale gerechtigheid. De samen
leving dient op te komen voor de 
minder bedeelden in haar midden.
De socialistische ideologie gaat uit 
van de minder bedeelden in de sa
menleving, die een gelijke portie die
nen te krijgen als de rest van de 
samenleving. De overheid heeft tot 
taak deze gelijkheid tot stand te 
brengen. Hiertoe krijgt de overheid 
macht. De overheid vertegenwoor

digt de volkswil, omdat zij democra
tisch is samengesteld. Ieder individu 
heeft een gelijke invloed bij de sa
menstelling van de overheid.

Voor de PvdA leiden de geschetste 
beginselen in samenhang met de 
daarop gebaseerde socialistische ideo
logie tot globaal de volgende stand
punten.
Op financieel-economisch terrein 
dient de overheid een actief conjunc
tuurbeleid te voeren. In geval van 
bestedingstekorten dient de overheid 
een financieringstekort te creeeren, 
vice versa.
Op sociaal-economisch terrein dient 
de overheid op te komen voor de 
minder bedeelden. Hiertoe dient een 
loon- en prijsbeleid gevoerd te wor
den, die inkomensverschillen vermin
deren, de minimum-inkomens garande
ren en inflatie vermijdt.
Op het gebied van vrede en veilig
heid wordt gesteld dat de bewape- 
ningsspiraal doorbroken dient te wor
den, dat Nederland dient over te 
gaan tot ontwapening en dat kernwa
pens ten principiële afgewezen wor
den. Nederland dient een kritisch 
NAVO-partner te zijn.
Op staatsrechterlijk terrein wenst 
de PvdA een zo groot mogelijke in
vloed van de burger te garanderen. 
Volksvertegenwoordigers dienen een 
nauwe relatie met hun achterban, 
via de partij, te houden. Vormen van 
directe democratie zijn wenselijk.
Op het welzijnsterrein kiest de PvdA 
voor de mensen aan de "zelfkant" 
van de samenleving. Deze mensen 
dienen te worden verzorgd, opdat 
zij weer de zelfstandige positie in 
de samenleving kunnen innemen. Het 
individu kent een zelfbeschikkings
recht, discriminatie wordt veroor
deeld.

Een overbrugging.

Op staatsrechterlijk terrein bestaan 
in de practijk vrijwel geen diepgaan
de, diepgrijpende meningsverschillen 
tussen de PvdA en de VVD. De par
lementaire democratie garandeert



voor beide in voldoende mate een 
verwezenlijking van de beginselen. 
De VVD staat niet ten principale 
afwijzend tegen vormen van directe 
democratie, doch ziet evenals de 
PvdA practische problemen. 
Financieel-economisch kan men el
kaar vinden in de stelling dat het 
financieringstekort te hoog is en der
halve ombuigingen heden ten dage 
onontkoombaar zijn. Ook de PvdA 
is de mening toegedaan dat de col
lectieve lasten terug moeten. Me
ningsverschillen bestaan hoe de vori
ge standpunten verwezenlijkt dienen 
te worden. Binnen de door de begin
selen geschetste kaders moeten hier
over compromissen te bereiken zijn. 
Het opkomen voor de zwakkere in 
de samenleving ligt dicht bij de eis 
van gelijke ontplooiingskansen voor 
ieder individu.
Op sociaal-economisch terrein zou 
men elkaar kunnen vinden in een 
sociaal-zekerheidsstelsel dat een mi
nimum voor een ieder garandeert. 
Dit minimum zou aangevuld moeten 
worden met verplichte verzekeringen 
tegen werkloosheid, ziekte en pensi
oen. Het doel van de PvdA bij het 
loonbeleid is een rechtvaardiger inko
mensverdeling. Dit doel hoeft niet 
ver af te liggen van een liberaal 
beleid gericht op inkomensverschillen 
die alleen mogen bestaan als deze 
leiden tot een verbetering van de 
positie van de minder bedeelden in 
de samenleving (Rawls). De inkomens
verdeling zou door een belastingstel
sel tot stand gebracht kunnen wor
den.
Op het gebied van vrede en veilig
heid hangt een beslechting van de 
kloof sterk af van de ontwapenings
onderhandelingen tussen de super
machten. Als deze resultaten afwer
pen, zal het standpunt van de loyale 
NAVO-partner niet ver af liggen van 
het standpunt van de kritische NA
VO-partner. Voor beide partijen is 
parlementaire democratie het verde
digen waard.
Op het welzijnsterrein liggen sociale 
gerechtigheid en verdraagzaamheid 
niet ver van het opkomen voor min
der bedeelden. Beide partijen erken

nen het zelfbeschikkingsrecht van 
het individu. De partijen verschillen 
van mening over de mate waarin 
de overheid een rol dient te vervul
len naast particuliere instellingen. 
Compromissen op basis van practi
sche afwegingen lijken mogelijk als 
binnen de kaders van de beginselen 
wordt gezocht.

Waarom is samenwerking gewenst?

In de inleiding van dit artikel is aan
gegeven dat de probleemstelling een 
analyse van de vraag is of samenwer
king tussen liberalen en socialisten 
mogelijk zou zijn. Alvorens hierom
trent conclusies te trekken wordt 
ingegaan op de vraag waarom een 
dergelijke samenwerking gewenst is. 
Hiertoe zullen een aantal argument
en gegeven worden, die mede de 
JOVD tien jaar geleden hebben doen 
besluiten het Des Indesoverleg in 
het leven te roepen.
In het voorgaande is er al op gewe
zen dat er vele overeenkomsten te 
herkennen zijn in de socialistische 
en liberale ideologieën, alsmede in 
de politieke stellingname in de Sta- 
ten-Generaal. Op grond van het ver
trekpunt volkssoevereiniteit en eman
cipatie van de mens kunnen liberalen 
en socialisten elkaar bijvoorbeeld 
vinden op terreinen als gelijke behan
deling, euthanasie, onderwijs, media, 
belastingen en sociale zekerheid.
Een ander argument is het politieke 
krachtenveld in Nederland. Als dat, 
zoals vaak gebeurt, op een lijn uitge
zet wordt zit de PvdA links (dat 
wil zeggen: wordt als vooruitstre
vend gezien), het CDA rond het mid
den en de VVD rechts. Dit terwijl 
zowel het liberalisme als het socialis
me in de kern vooruitstrevende, op 
innovatie gerichte stromingen zijn. 
Kennelijk krijgt de VVD in een CDA- 
VVD-kabinet geen gelegenheid het 
vooruitstrevende karakter van het 
liberalisme aan de samenleving over 
te brengen. Integendeel, men wordt 
vaak. als conservatief afgeschilderd. 
Liberaal-socialistische samenwerking 
zou het CDA dwingen haar electo-



raai gunstige middenpositie te verla
ten. Aangezien het CDA heden ten 
dage al regelmatig naar de meer 
behoudende zijde van het politieke 
front verschuift, zou de VVD in de
ze ideale middenpositie terecht kun
nen komen. Dat in deze positie een 
meer liberale partij uitstekend kan 
gedijen heeft D66 na twintig jaar 
wel aangetoond.
Op provinciaal en gemeentelijk ni
veau is inmiddels ook gebleken dat 
een dergelijke samenwerking zeer 
vruchtbaar kan zijn. Men blijkt el
kaar zakelijk te kunnen vinden, waar
door de verschillen die nog aanwezig 
zijn overbrugd kunnen worden. Deze 
samenwerking op steeds groter wor
dende schaal verhoogt de aanvaard
baarheid van een kabinet met PvdA 
en VVD binnen de beide partijen.
Ook in het buitenland heeft men 
veel ervaring met liberaal-socialisti- 
sche samenwerking op landelijk ni
veau. De meest bekende landen met 
een dergelijke ervaring zijn West- 
Duitsland en Groot-Brittannie. 
Tenslotte kan als een volgend argu
ment, hoewel het zeker niet het be
langrijkste argument is, worden ge
noemd de mogelijke "afbraak" van 
de positie die het CDA als gevolg 
van zeventig jaar onafgebroken chris
telijke regeringsinvloed heeft opge
bouwd. Voorbeelden van deze positie 
zijn in politieke standpunten bijvoor
beeld de abortuswetgeving, het onder
wijs, het omroepbestel en de recente 
euthanasiediscussie. De machtspositie 
blijkt tevens uit de mate waarin 
CDA'ers maatschappelijke posities 
bekleden. Het CDA is zeer sterk 
vertegenwoordigd bij de burgemees
ters, maar ook veel directeuren van 
ziekenhuizen, Kamers van Koophan
del en vele leden van regeringscom
missies en adviesorganen zijn van 
CDA-huize. In Limburg en Noord- 
Brabant wordt niet voor niets gespro
ken over een "CDA-mafia".

Een liberaal-socialistisch kabinet 
geeft de gelegenheid al die zaken 
te regelen die op aandrang van het 
CDA in de ijskast verdwenen zijn, 
ondanks de wensen in de samenle

ving. Te denken valt aan het omroep
bestel, het schoolsysteem, euthana
sie, individualisering, gelijke behande
ling, etcetera.

Samenwerking?

In het voorgaande heb ik geschetst 
hoe de PvdA en de VVD ten opzich
te van elkaar staan. Ideologisch zijn 
er een aantal verschillen, echter in 
de practijk van het besturen blijken 
deze verschillen overbrugbaar. Door 
de omstandigheden gedwongen komen 
vele standpunten reeds in grote ma
te overeen. De resterende zijn op 
basis van compromissen en creatieve 
voorstellen te beslechten op een zo
danige wijze dat beide partijen recht 
doen aan hun uitgangspunten.
De belangrijkste voorwaarde voor 
een beslechting van de kloof tussen
beide partijen is de mate waarin de 
partijen zelf bereid zijn elkaar op 
te zoeken en tot overeenstemming
te komen. Op locaal en provinciaal
niveau is de bereidheid op een aan
tal plaatsen aanv/ezig geweest en 
dit heeft geleid tot samenwerking. 
Op landelijk niveau moet nog blijk 
gegeven worden van een dergelijke 
intentie bij een belangrijk deel van 
de partijen. Een forum wat dit kan 
bespoedigen is het Des Indesberaad. 
Gezien de wijze waarop het CDA 
opereert , gelet op de vele punten 
die in tegenstelling tot de wensen 
van de samenleving besloten worden 
en gezien de vele overeenkomsten
tussen de PvdA en de VVD zij ge
steld: liberaal-socialistische samen
werking; het moet kunnen!
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Samenwerking van VVD en PvdA
Nu er weer verkiezingen naderen, 
krijgt de discussie over politieke sa
menwerking tussen PvdA en VVD 
meer warmte. Zeker bij deze verkie
zingen, die gaan over de samenstel
ling van Provinciale Staten en daar
door ook over de samenstelling van 
de Eerste Kamer. Gedeputeerde Sta
ten zouden best een toonbeeld kun
nen zijn van liberaal-sociaal-democra- 
tische samenwerking.
Maar krijgt dat een doorwerking in 
de nationale politiek, waar regering 
en beide Kamers van de volksverte
genwoordiging voor tekenen? Het 
lijkt mij wat vroeg daarover optimis
tisch te zijn. Het is zoiets als het 
organiseren van een geboortefeest 
nog voordat de bevruchting heeft 
plaatsgevonden. Kans op bevruchting 
is er wel, maar zoals gebruikelijk 
niet zonder meer.
Er zijn twee thema's die uiteindelijk 
de kans op samenwerking tussen de 
VVD en PvdA zullen bepalen: de ver
zorgingsstaat en de economische or
de.

Verzorgingsstaat.

Om het verschil van mening tussen 
VVD en PvdA te verkennen, doe ik 
hierna verslag van een discussie, die 
ik pas geleden met mijn zeer ge
waardeerde collega Frank de Grave 
had in het Stikkerhuis te Amsterdam. 
In die discussie wilden wij beiden 
het over het nut van de overheid 
hebben, die diensten aan burgers ver
leent en het maatschappelijk leven 
een organisatie geeft.
Terecht mag die overheid de burger 
daarvoor geld vragen. Ook als het 
gaat om belastingen en premies voor 
de fondsen waaruit mensen, die daar
voor in aanmerking komen een inko
men krijgen.
Natuurlijk mag de concurrentieposi
tie van ondernemingen niet geschaad

worden door een overmatig zware 
belasting- en premieheffing.
Natuurlijk ben ik mij bewust van 
de aanslag die de overheid pleegt 
op het inkomen van velen, maar - 
en nu komt de discussie- dat kan 
nooit een reden zijn om de belasting
en premieheffing te ontduiken en 
om ten onrechte uitkeringen en subsi
dies te bemachtigen. Dit frauduleuze 
maatschappelijke gedrag bestrijd je 
naar mijn oordeel niet door de belas
tingen en de premies te verminderen 
en de overheidsdiensten, de uitkering
en en de subsidies dienovereenkoms
tig ook naar beneden te brengen. 
Op die manier sta je toe dat de 
zwakkeren betalen voor de fraudebe
strijding. Het lijkt dan net of zij 
schuld aan de fraude hebben. Zoals 
alle verkeersdeelnemers schuld aan 
verkeersongelukken zouden hebben.
Een mysticus weet raad met dit 
soort redeneringen, maar het voor 
ordelijk groepsgedrag zo bruikbare 
gezond verstand zal ze verwerpen. 
Maar de VVD en ook Frank de Gra
ve doen telkens weer alsof de huidi
ge overheid -en zeker die uit de ja- 
ren zeventig- een gelegenheid is, 
die dieven maakt. Vaak strafbare 
dieven, te veroordelen dieven, maar 
toch ....! De VVD begrijpt niet dat 
de PvdA bezwaar heeft tegen zo'n 
benadering. Begrijp ik intelligente, 
maatschappelijk denkende mensen 
zoals Frank de Grave, die de belas
ting- en premieheffing zien als een 
wig, die de overheid drijft tussen 
het verdiende inkomen en wat je 
daarvan naar eigen inzicht mag be
steden?
Een beetje maar. Ik kan mij voorstel
len dat de gemotiveerde, hardwerken
de mens, die zijn bruikbaarheid voor 
zijn baas telkens vergroot met nieu
we vaardigheden en wetenswaardighe
den, . onlustgevoelens krijgt bij het 
aanschouwen van zijn geringe netto 
meer verdiensten, omdat deze verma



ledijde overheid hem aanspreekt ten 
gerieve van al die mensen met ge
ringere bruikbaarheid voor allerlei 
bazen of wegens hun gebrek aan ba
zen.
Frank de Grave en ik waren het na
tuurlijk met elkaar eens dat de over
heid het bedrijfsleven nuttige zaken 
aanbiedt. Van orde en rust tot en 
met wegen en bruggen. Zelfs sociale 
voorzieningen hebben zo hun nut. 
Natuurlijk moet de overheid dan 
doelmatig en sober te werk gaan, 
wil de burger in al dat nut kunnen 
blijven geloven.
Frank de Grave wierp mij na dit 
klemmend betoog de vraag voor 
waarom die overheidssector bij ons 
dan toch zoveel groter was dan in 
Duitsland of in Belgie of in .... enzo
voorts. Naar verhouding dan. En die 
landen worden toch ook niet door 
a-socialen bevolkt en bestuurd? Hoe
wel ik voor dat laatste mijn hand 
niet in het vuur dorst te steken, kan 
ik alleen zeggen dat wij met een 
beperkt aantal andere landen van 
de overheid een specialiteit hebben 
gemaakt en daar moet je wat voor 
over hebben. Dat is geen overtui
gend argument. Er is een beter. Wij 
dachten er in het nabije verleden 
wijs aan te doen de ondernemingen 
van allerlei maatschappelijke risico's 
te vrijwaren tegen een niet al te 
hoge vergoeding, omdat wij de werk
nemers er het meeste aan lieten be
talen. Zo'n aanpak zou de productivi
teit en de winstgevendheid van de 
ondernemingen ten goede komen. 
Daardoor zou het verdienend vermo
gen van het lieve vaderland toene
men, hetgeen ook te merken zou 
zijn aan de verdiensten van de indivi
duele burgers, die dan terecht mo
gen betalen aan die vriendelijke over
heid, die zo goed is om ... etcetera. 
Geen gekke redenering als iedereen 
er zich aan houdt. Dat gebeurde 
niet zoals wij weten. De financiële 
last die uit allerlei erkende maat
schappelijke risico's voortkwam nam 
sterker toe dan de verdiensten van 
de vaderlandse economie.
Er is dan reden voor evenwicht her
stel. Toch houd ik van de verzor

gingsstaat, die gedisciplineerd, maat
schappelijk gedrag van burgers veron
derstelt. Beste VVD daar moet U 
ook een beetje van houden. U moet 
de burgers geen verhaaltjes op de 
lippen leggen, om vooral aan zich 
zelf te mogen denken met hooguit 
een schimmige blik op de rest in 
het voorbijgaan.

Economische orde.

Tussen een der bewindslieden van 
de VVD, de heer De Korte, en mij 
had zich een discussie over dit on
derwerp kunnen voltrekken bij de 
behandeling van de begroting van 
Economische Zaken.
Hoezeer ik mij ook heb ingespannen 
die discussie te krijgen, lukken deed 
het mij niet. Het kan zijn dat de 
VVD daarover in de Kamer in het 
geheel niet met de PvdA praten wil, 
omdat zij te zamen met het CDA 
de rol van de overheid kan terug
dringen onder het aanroepen van de 
deregulering, de privatisering en het 
terugdringen van de collectieve sec
tor in het algemeen. Waarom zou 
je serieus discussiëren over de econo
mische orde met de PvdA als je 
met het CDA zaken kunt doen, die 
in dit opzicht ingrijpend zijn, maar 
waarbij je geen diepzinnige beschou
wingen behoeft te houden.
Ook deze omstandigheid maakt het 
voor mij moeilijk al te optimistisch 
te zijn over de samenwerking van 
PvdA en VVD. Ik meende er goed 
aan te doen de VVD met een ver
haal uit te dagen dat zich los maakt 
van al te ideologisch getinte gedach
tengangen en van oude en nieuwe 
modes in de vaderlandse politiek. 
Ik koos een internationale invals
hoek, want de Nederlandse economi
sche orde kan hooguit een variëteit 
zijn van wat in de meest ontwikkel
de economieën van deze wereld gang
baar is. Maar het kan een moderne 
en uiterst doelmatige variëteit zijn, 
die de Nederlander in staat stelt 
zijn welvaart te behouden of te ver
beteren. Ik onderkende op goede 
gronden een aantal ontwikkelingen



en uitdagingen, die overheidsinterven
tie vergen. Mijn getuigen waren het 
OECD secretariaat en het Japanse 
ministerie van Industrie en Handel 
(MITI). Zonder ze te noemen, overi
gens, want ik wilde een authentieke 
reactie van De Korte. Wat voor ont
wikkelingen beschreef ik?
Ten eerste. De dienstensector in in
dustrie en handel van de Verenigde 
Staten groeit snel. De relatieve bete
kenis van de industrie neemt daar 
af.
Ten tweede. De Aziatische, zich 
nieuw ontwikkelende landen -Korea 
en dergelijke- kennen een snellere 
industriële ontwikkeling dan welke 
landen dan ook.
Ten derde. Japan mikt op een sterke 
internationale positie met daarin de 
proces- en assemblage-industrie en 
de handel in high-tech en diensten 
als belangrijkste activiteiten.
Ten vierde. West-Europa neemt sterk 
in betekenis af ten opzichte van de 
combinatie het Westen van Noord- 
Amerika en het Verre Oosten. Het 
jaar 1984 is naar mijn oordeel een 
dramatisch keerpunt.
Ten vijfde. De ontwikkelingslanden 
kampen met gedaalde grondstoffen- 
prijzen en aanzienlijke schulden, het
geen een domper zet op de groei 
van de internationale handel.

Hoe past Nederland in die ontwikke
ling? Uit de Macro Economische Ver
kenning (MEV) en de Memorie van 
Toelichting (MvT) is niet duidelijk 
hoe de Europese Gemeenschap en 
met name Nederland in dit geheel 
positioneren. Een belangrijke beleids
vraag lijkt mij of de Europese en 
in het bijzonder de Nederlandse eco
nomie een zelfde ontwikkeling door
maken, zij het anders gefaseerd, dan 
de Amerikaanse economie.
De Amerikaanse ontwikkeling wordt 
getypeerd door een relatieve terug
gang van de industrie in productie- 
omvang en werkgelegenheid en een 
grotere afhankelijkheid van buiten
landse toeleveringen. Beide leiden 
tot de verzwakking van het vermo
gen om technologie tot ontwikkeling 
te brengen. Uiteindelijk is dat de
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oorzaak van het Amerikaanse protec
tionisme.
Indien deze trend in Nederland ook 
zou bestaan, dan zou het huidige 
overheidsbeleid over de hele linie 
daarmee rekening moeten houden. 
Er zijn tekenen, die erop wijzen, 
dat wij een heel eind in Amerikaan
se richting zijn opgeschoven. Dit 
blijkt uit kreten als het "draaibankef- 
fect". Hieronder wordt verstaan de 
afhankelijkheid van buitenlandse ken
nis door de noodzaak om in het bui
tenland equipment, systemen en pro
cessen te kopen. Een andere kreet 
is het "schroevedraaierseffect". Hier
onder verstaat men de afhankelijk
heid van buitenlandse toeleveringen 
en een geringe eigen toegevoegde 
waarde. Beide woorden vallen steeds 
meer als het om onze economie 
gaat. Internationale marktcombina- 
ties van grote ondernemingen kunnen 
dit proces versterken bij een een
maal gebleken- achterstand. Kijk bij
voorbeeld naar de Philips engagemen



ten in Japan en de gelijktijdige zorg 
voor het eigen industriële potentieel 
in West-Europa en de Verenigde Sta
ten. Leidt dat niet tot de noodzaak 
van overheidsinterventie? Het liefst 
in Europees verband, maar ook te 
beginnen in Nederland. Zonder dat 
is een betere positie voor Nederland 
niet te verkrijgen. Ik doel op over
heidsinterventie, te zamen met het 
bedrijfsleven uiteraard, maar toch 
overheidsinterventie, omdat er inter
nationaal van een volstrekt liberaal 
marktmechanisme, dat van de volledi
ge mededinging, geen sprake is, niet 
tussen ondernemingen, niet tussen 
staten.
Naast de verzwakking van de Europe
se industrieel-technologische basis, 
die een bedreiging vormt voor onze 
welvaart, voltrekt zich een andere 
ontwikkeling, die zeker vanuit soci
aal oogpunt, maar op den duur even
eens uit economisch oogpunt veront
rustend is. De pogingen om de indus
trieel-technologische basis te verster
ken, brengen een versnelling in het 
economische vernieuwingsproces te 
weeg. Hoe meer succes deze poging
en hebben, hoe meer dat het geval 
zal zijn en hoe meer wij te maken 
zullen krijgen met moeilijke sociale 
aanpassingsverschijnselen. De vraag 
naar mensen die geschikt zijn om 
het vernieuwingsproces te verwerke
lijken, neemt toe. Zij zijn geschoold 
en dienen een groot aanpassingsver
mogen te hebben. Dit kan een maat
schappelijke tweedeling veroorzaken, 
indien wij er niet in slagen arbeid 
te scheppen voor mensen, die aan 
deze normen perse niet kunnen vol
doen en wij er evenmin in slagen 
mensen die het wel kunnen, alsnog 
de gelegenheid te geven er wel of 
meer aan te voldoen. Ook dat be
hoort tot het economisch structuurbe
leid. Het is het sociale aspect er
van.

Naast het commerciële aspect en 
het sociale aspect van het structuur
beleid behoort de maatschappelijke 
wenselijke oriëntatie van dat beleid 
een evenwaardige behandeling te krij
gen. Dat gebeurt naar mijn mening

veel te weinig. Het gaat daarbij om 
het facetbeleid, ecologisch even
wicht, energiezuinigheid, grondstof
fenzuinigheid, goede ruimtelijke orde
ning van activiteiten en ontwikke
lingskansen voor de Derde Wereld. 
Het marktmechanisme weet tussen 
commercieel succes, sociale recht
vaardigheid en de doelstellingen van 
het facettenbeleid geen optimum tot 
stand te brengen. Dat kan het markt
mechanisme ook niet. Het kan het 
niet ter versterking van onze econo
mische positie op zich. Het kan het 
echter ook niet met betrekking tot 
de facetten, die ik net heb genoemd.

Wilde De Korte en door hem de 
VVD zich eens uitspreken over de 
hier door mij geschetste samenhang, 
die een legitimatie van het over
heidsoptreden inhoudt?

Na dit alles wilde ik geen pleidooi 
houden voor een zwaar en zeer inge
wikkeld subsidiestelsel, want daar 
zit de kern van het vraagstuk niet. 
Om een doelmatig structuurbeleid 
te voeren, moet je weten waar je 
het over hebt. Wat vond De Korte 
van de gedachte om periodiek en 
systematisch de structuur van onze 
economie en de wijzigingen daarin, 
die verwacht worden dan wel wense
lijk zijn, te verkennen?
Zo'n verkenning geeft informatie aan 
ondernemingen en biedt de overheid 
een leidraad voor haar beleid. Die 
verkenning dient onder verantwoorde
lijkheid van de minister van Economi
sche Zaken te geschieden. Daarover 
mag geen twijfel bestaan. Uiteraard 
kan hij veel delegeren. Met behulp 
van zo'n verkenning kan de aard en 
de dosering van het instrumentarium 
beter worden bepaald dan thans het 
geval is.
En dan valt er een pragmatische dis
cussie te voeren over dat instrumen
tarium, waarbij de doelmatigheid 
voorop dient te staan. De VVD rea
geerde bij monde van De Korte sum
mier en afwijzend. Ik kreeg de in
druk dat de VVD het allemaal wat 
buiten de vaderlandse orde vindt. 
Misschien is dat ook zo, maar de



reden is dan dat Nederland internati
onaal gezien niet zo aan de orde 
is. Mij benauwt dat. Zo niet de 
VVD. Ik vind dat de VVD zich ge
makzuchtig beperkt tot fiscale las
tenverlichting en nog wat kleingoed.

Tot slot.

Is een coalitie van PvdA en VVD 
denkbaar? Jazeker! Maar dan dient 
de VVD bereid te zijn in volle open
baarheid met de PvdA te discussië
ren over de verzorgingsstaat en de 
economische orde, waarbij het niet 
in de allereerste plaats gaat om con
cessies aan de PvdA te doen, maar 
om zaken bespreekbaar te maken. 
Dat mag de VVD net zo goed van 
de PvdA verlangen.
Soms krijg ik de indruk dat de VVD 
meer moeilijkheden van zo'n discus
sie verwacht dan de PvdA.
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