
INTERVIEW 

Dr. J. Zijlstra 

Markteconomie en 
democratie voorwaarden 
voor milieubeleid 

'Eigenlijk moet iedere discussie over mi
lieu en economie beginnen met het 
vraagstuk van de groei van de wereldbe
volking, ' zegt dr. J. Zijlstra. Hij geeft zijn 
reactie op het artikel van dr. A.J. Ver
maat in het januarinummer van Christen 
Democratische Verkenningen en op het 
groepsgesprek over milieu en economie, 
dat hiervoor in dit nummer staat afge
drukt. 

Zijlstra: 'Het vraagstuk van de explosieve 
groei van de wereldbevolking is het aller
belangrijkste, het diepst ingrijpend en 
ook het moeilijkst. Alle berekeningen 
voor de toekomst zijn afhankelijk van de 
veronderstellingen die je maakt van de 
bevolkingsgroei. Vlakt die zo langzamer
hand af? Of neemt die de komende 
twintig jaar met 50% of meer toe? Dat 
maakt een gigantisch verschil. Ik weet 
wel dat het een waanzinnig moeilijk 
vraagstuk is, maar ik vind dat je er ei
genlijk mee moet beginnen.' 

'Het onderwerp van de beperking van 
de bevolkingsgroei is voor het CDA be
spreekbaar. Katholiek Nederland is niet 
meer het Brabant van vijftig jaar geleden. 
Gereformeerd Nederland is niet meer 
Friesland en Groningen van vijftig jaar 
geleden. In Nederland is het geen pro
bleem meer. Als de Nederlandse gezins-
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grootte bij wijze van spreken overge
bracht zou worden op de rest van de 
wereld is het vraagstuk opgelost. Ik be
grijp best dat er problemen zijn als je 
aan concrete maatregelen denkt wat 
betreft de geboortenbeperking. Ik vind 
niet dat je ontwikkelingshulp afhankelijk 
moet maken van de bevolkingsontwik
keling. Maar onze milieuproblemen blij
ven onoplosbaar als er een wezenlijke 
beperking van de bevolkingsgroei zou 
uitblijven. Wij hebben geen politieke 
instrumenten om het bevolkingsvraagstuk 
op te lossen. Ook in Nederland zijn nooit 
politieke instrumenten gehanteerd. De 
ontwikkelingen in het denken van de 
mensen en de beschikking over nieuwe 
technieken waren zodanig dat het hier 
gebeurd is. Zonder enige bemoeienis 
van de politiek. Ik vind dat men tenmin
ste even intensief over de bevolkingsex
plosie moet spreken als over de C02

-

uitstoot. ' 
Wel is uitvoerig gesproken over de 

relatie tussen markt, economische groei 
en milieubescherming. Kan de markt
economie, die zo nauw verbonden is met 

Dr. J. Zijlstra (1918) is onder andere voormalig minister 
van Economische Zaken, van Financ"iën en m',nister
president, thans IS hij werkzaam in en bij verschillende 
adviesorganen. 
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de democratie, een effectief milieubeleid 
dragen? Of is een geleide economie 
onvermijdelijk? Ook het Program van 
Uitgangspunten heeft deze vraag aange
roerd. Zijlstra: 'Ik kan me met de ant
woorden heel goed verenigen. Dr. Ver
maat concludeert dat hij uiteindelijk opti
mistisch is over de mogelijkheden om 
binnen een vorm van markteconomie tot 
oplossingen te komen. Het ontwerp-Pro
gram van Uitgangspunten zegt dat het 
CDA kiest voor een duurzame econo
mische groei, voor een ecologisch ver
antwoorde markteconomie. Het wijst het 
model van een krimpeconomie af, voor 
zover deze een stijging van arbeidspro
duktiviteit en welvaart als zodanig ver
werpt. Hier kan ik mij heel goed in vin
den. In het laatste hoofdstuk van mijn 
memoires heb ik mij ook met het milieu 
beziggehouden. Daar zeg ik dat je met 
betrekking tot deze vraag moet beginnen 
met de markteconomie het voordeel van 
de twijfel te geven. Ik verwijs in dat ver
band naar de analogie met het sociale 
vraagstuk. In de vorige eeuw wees Karl 
Marx op de afschuwelijke consequenties 
van de wild om zich heen slaande markt
economie, die hij 'kapitalisme' placht te 
noemen. Marx sloot verbeteringen bin
nen die economische orde uit. Anderen, 
de christen-democraten en sociaal-demo
craten die zich afgesplitst hadden van de 
marxisten, vonden een oplossing van de 
sociale kwestie wel verenigbaar met de 
parlementaire democratie en de markt
economie. Die analogie gaat wel op voor 
het milieu.' 

Kiezen of delen 
Zijlstra: 'Vermaat brengt een interessante 
nuance aan. Hij wil milieuvriendelijk pro
duceren en als daar economische groei 
uit voortkomt is dat mooi meegenomen, 
maar hij wil niet uitgaan van economi
sche groei. Ik verwijs weer naar de ana
logie van de sociale kwestie. Stel je voor 
dat men toen gezegd had dat de sociale 
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kwestie voor economische groei ging en 
als dat toch economische groei zou ople
veren zou dat mooi meegenomen zijn. 
Hadden ze toen die benadering gehan
teerd, dan was het niet goed gegaan. Ik 
vind dat je op dit punt moet kiezen of 
delen. Je kunt niet zeggen: 'We proberen 
milieubeleid helemaal uit, en als er groei 
uitkomt is dat meegenomen.' Voorshands 
sta ik op het standpunt dat we verant
woorde groei moeten blijven kunnen 
volhouden - en dan zeg ik er maar weer 
bij: onder de veronderstelling dat de 
groei van de bevolking zeer wezenlijk 
wordt gereduceerd. Rijnvos kiest ook 
voor een marktbenadering en wil de 
eigen verantwoordelijkheid van degenen 
die de besluiten nemen vergroten. Ver
maat brengt daartegen in dat hij de on
dernemer niet op zijn blauwe ogen ge
looft. Ik geloof de ondernemer ook niet 
op zijn blauwe ogen; maar evenmin ge
loof ik of de werknemers of ministers op 
hun blauwe ogen. Dat is ook niet zo rele
vant. De planeconomie heeft het niet 
gekund. We staan dus voor de opgave 
om uitgaande van markteconomie en 
democratie ons te buigen over de vraag 
welke instrumenten wij hebben om de 
hoofdproblemen op het gebied van milieu 
aan te gaan.' 

In het groepsgesprek bracht Van Gen
nip als kritiek op de analogie van het 
sociale vraagstuk naar voren dat bij het 
sociale vraagstuk mensen directe belan
gen hadden bij het aanbrengen van 
sociale elementen in de markteconomie. 
Milieumaatregelen werpen pas na een of 
meer generaties hun vruchten af. Hoe 
krijg je mensen zo ver om dan een stap 
terug te doen? Zijlstra: 'Ik ben het in 
grote lijnen met Van Gennip eens. Die 
parallellie met de sociale kwestie is ook 
niet bedoeld om bij de verdere uitwerking 
concrete voorbeelden te zoeken. Het 
interessante van de analogie is wèl dat 
ook toen de keuze aan de orde was voor 
een benadering vanuit de democratie en 
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de markteconomie, of niet. Toen koos 
men voor een sociaal beleid, dat betaal
baar was voor de bedrijven. Het is geble
ken dat binnen het kader van de markt
economie het vraagstuk kon worden 
opgelost. Het heeft lang geduurd. De 
aanvankelijke ruwe sociale wetgeving op 
hoofdlijnen begon met het verbod op 
kinderarbeid, de wetten van Talma en 
vele andere; een proces dat tot vèr na 
de Tweede Wereldoorlog doorliep. Dus 
ook van de sociale wetgeving hadden de 
arbeiders niet onmiddellijk voordeel. Het 
is een jarenlange worsteling met de ma
terie geweest. En die hebben we nu ook 
met de ecologische kwestie. De analogie 
draait om dezelfde hoofdvraag: Kunnen 
wij noodzakelijk milieubeleid inkaderen 
naar haar politieke kant in de democratie 
en naar haar economische kant in de 
markteconomie.' 

Toen waren er stromingen die voor 
een oplossing van het sociale vraagstuk 
tégen de parlementaire democratie en 
tégen de markteconomie waren. Ziet u in 
de ecologische beweging elementen die 
nu zeggen te kiezen tégen de democra
tie en tégen de markteconomie? Zijlstra: 
'Gelukkig niet. Maar helaas wordt deze 
vraag niet voldoende uitgediept. Degene 
die zeggen. en die zijn er, dat we er niet 
uitkomen zonder het stopzetten van de 
groei, zijn verplicht om een antwoord op 
deze vraag te geven. Maar zij schrikken 
voor die vraag terug. Als Je er serieus op 
ingaat kom je voor benauwende vragen 
op het gebied van ingrepen in het demo
cratisch bestel te staan. Hier en daar kun 
je het lezen, waar gepleit wordt voor 
drastische veranderingen in produktie- en 

consumptiemethoden en aanpassingen 
in de politieke en economische orde. 
Maar dergelijke analyses worden nooit in 
hun uiteindelijke consequenties doorge
trokken. Op het eind van mijn memoires 
heb ik ook met dit vraagstuk geworsteld 
en ik ben tot de conclusie gekomen dat 
we moeten beginnen met aan de markt
economie en de parlementaire democra
tie het voordeel van de twijfel te geven. 
Markteconomie en democratie kunnen 
wel tijdelijk onder de strenge controle 
van de oorlogseconomie gesteld worden, 
maar alleen omdat je weet dat het tijde
lijk is. Desalniettemin vind ik dat men bij 
stoutmoedige beschouwingen over ingrij
pen in onze manier van leven de conse
quenties van de redenering niet mag 
ontlopen .. 

Dus in de discussie over marktecono
mie. milieu en economische groei houdt 
u vast aan de redenering die eerder in 
het rapport 'Economische groei' van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
beschreven is? 

Zijlstra: 'Precies, en ook zoals ik ze nu 
heel duidelijk verwoord vind in het ont
werp-Program van Uitgangspunten. Dat 
verwoordt het op een wat andere manier, 
maar het is in wezen dezelfde gedachte. 
Van Gennip zegt ergens terloops dat er 
ter wille van het milieu geen ruimte meer 
kan zijn voor groei van de individuele 
consumptieve uitgaven. Dat is logisch 
niet consistent. Het Program van Uit
gangspunten zegt dat we moeten door
gaan met groei. Dat betekent dat de 
inkomens stijgen. immers het inkomen is 
de reflex van de produktie. Stijgt de pro
duktie per hoofd van de bevolking, dan 

'Een serieuze aanpak van milieuproblemen leidt tot verhoging van de 
prijzen van produktie die de natuur belasten. Zouden consumenten niet 
kiezen voor schonere produkten dan zijn zij duurder uit. Deze kosten van 
vervuiling mogen niet via looneisen of prijscompensatie worden afge
wenteld op de bedrijven.' 
(uit: Ontwerp-Program van Uitgangspunten, pagina 55) 
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stijgt het inkomen. En als je dan duidelijk 
voorstelt dat de lasten niet mogen toene
men, en dat zegt ook het CDA, betekent 
dat dat de consumptie ook stijgt.' 

Lastenverzwaring 
Maar nu zit er ook in het pakket maat
regelen dat Vermaat voorstelt het ele
ment van een verhoging van de prijzen, 
omdat de kosten van de vervuiling erin 
worden verdisconteerd. En dat geld moet 
niet gaan naar de schatkist, ook niet 
naar de burger, maar naar investeringen 
ten behoeve van schonere produktie. 
Daar moet de burger offers brengen. 
Zijlstra: ·Dat is waar; de dingen moeten 
duurder worden. En daar mag geen com
pensatie voor worden gevraagd. In de 
eerste plaats is het moeilijk om in te zien 
hoe dat in het beleid zou moeten worden 
ingebouwd. Wij hebben niet meer een 
geleide loonpolitiek waarbij de regering 
het percentage van de loonsverhoging 
vaststelt. Wij hebben gedecentraliseerde 
loonvorming. Er wordt onderhandeld over 
de loonruimte. Die loonruimte is er of die 
is er niet. Als je de produkten duurder 
maakt ter wille van het milieu, dan 
creëert dat natuurlijk geen loonruimte. In 
zoverre ga er je er in inkomen niet op 
vooruit. Dan blijft de hoofdlijn van het 
betoog: er is produktiviteitsstijging, geen 
lastenverhoging anders dan we zo net 
bespraken, maar dan blijft er een stijging 
van de welvaart per hoofd van de bevol
king over. Je kunt immers moeilijk aan
nemen dat alles ieder jaar zoveel duur
der wordt, dat alles wordt wegbelast. 
Maar akkoord, als de produkten duurder 
worden en je krijgt er geen compensatie 
voor, dan kun je dat construeren als een 
achterwege blijven van de stijging van 
inkomen.' 

Zijlstra: 'Als je en passant zegt dat je 
dat geld wilt gebruiken voor investerin
gen in een schoner milieu, dan praat je 
over iets anders. Een produkt wordt 
duurder - zoals ik hiervoor opmerkte -
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omdat we het schoner maken, dat levert 
voor niemand geld op. De ondernemer 
heeft meer kosten en moet dus een 
hogere prijs krijgen. Dat betekent ge
woon dat het milieu meer kosten met 
zich meebrengt. En dat is terecht. Het 
zou inderdaad betekenen dat de arbeids
produktiviteit minder stijgt dan anders het 
geval zou zijn geweest. Maar wij gaan 
ook heffingen opleggen aan mensen, bij
voorbeeld een C02-heffing. En daar zou 
kunnen gelden dat de opbrengsten niet 
in de schatkist terecht komen - het klinkt 

Bij een stagnerende 
economie komt alles in 
de knel. Ook de sociale 
zekerheid. Ook het milieu 

bijna alsof dat een afzichtelijke zaak is
maar dat die voor andere nuttige zaken 
moeten worden gebruikt, zoals het oprui
men van oude afvalbelten. In die zin is 
het een aftrekpost op de consumptieve 
mogelijkheden. Maar dan moet het CDA 
zich wel goed realiseren wat dat bete
kent voor zijn filosofie dat de lastendruk 
niet mag stijgen. Als je zo'n C02-heffing 
invoert dan moet je de opbrengst gebrui
ken om de lastendruk minder te doen 
stijgen, staat er in het ontwerp-Program 
van Uitgangspunten. Dat komt natuurlijk 
toch weer de mensen ten goede. Als ze 
minder loonbelasting betalen kunnen ze 
meer consumeren. Dus de stelling kàn 
niet zijn: consumenten denk er om, het is 
afgelopen met je groei. Nee, als je ervan 
uitgaat dat de economie blijft groeien, 
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Or. J Zij/stra (foto ANP). 

zullen de inkomens toenemen. Die ko
men wel onder druk vanuit het milieu, 
maar als de lastendruk gelijk blijft, kun je 
niet aannemen dat de consumptieve 
groei nul zal moeten zijn tot in de lengte 
van dagen.' 

De gedachte die u naar voren brengt 
is dat we economische groei nodig heb
ben om milieumaatregelen te kunnen 
betalen. Wat gebeurt er als, zoals nu, 
economische groei uitblijft? Hoe komen 
we dan tot de gewenste milieumaatre
gelen? Kunnen we ons dat dan veroor
loven? 

Zijlstra: 'De taken waarvoor de collec
tieve sector staat, de drang naar meer 
ruimte in de algemene middelen voor 
allerlei nuttige zaken waaronder het mi
lieu, zijn zodanig dat niet is in te zien 
hoe je bij een stagnerende economie 
aan die taken kunt voldoen. Dat geldt 
niet alleen voor het milieu, maar ook 
voor de andere echte kerntaken. Bij een 
stagnerende economie komt alles in de 
knel. Ook de sociale zekerheid. Ook het 

258 

milieu. Kortom, het argument moet wor
den omgedraaid. Ook hieruit blijkt dat we 
het zonder economische groei niet red
den. Het is verder duidelijk dat we het bij 
het oplossen van milieuproblemen in niet 
onbelangrijke mate moeten hebben van 
technologische ontwikkelingen. We zullen 
de koelkast nooit meer kunnen afschaf
fen, maar we moeten wel een koelkast 
kunnen uitvinden zonder gassen die de 
ozonlaag aantasten. Welnu, de motor 
voor technologie komt uit de markteco
nomie. Daar zitten de incentives. Als je 
de economische groei wezenlijk zou 
lamleggen, dan leg je ook die prikkels 
lam. Als je zou denken dat dat alleen 
van overheidsgeld zou kunnen komen, 
dan zit je er ver naast. Je hebt prikkels 
nodig, maar in het veld van een floreren
de markteconomie. De auteurs van het 
rapport 'Economische groei' vreesden 
dat, even los van het financiële argu
ment, in een stagnerende economie ook 
de prikkels tot milieuvriendelijke tech
nologieën verdwijnen.' 
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Vermaat noemt een aantal maatrege
len voor een beleid gericht op milieube
houd. In de voorstellen met betrekking 
tot milieumaatregelen komt vaker voor, 
en dat is destijds ook door prof. Goud
zwaard naar voren gebracht, het prijzen 
van de ongeprijsde schaarste. Hoe kom 
je tot een juiste waardering van zoiets 
als schone lucht? 

Zijlstra: 'Het eenvoudigste voorbeeld: 
Een van de maatregelen die er aan zit
ten te komen is een belasting van indu
strieën voor het gebruik van grondwater. 
Tot dusverre was grondwater vrij, afge
zien van de kosten van het oppompen. 
Als de overheid een bedrijf daarvoor gaat 
belasten, dan wordt het daarmee deel 
van de produktiekosten. En daarmee is 
de schaarste geprijsd.' 

'Het tweede voorbeeld wordt al weer 
moeilijker, als je denkt aan schone lucht. 
En je wilt een bedrijf laten betalen als het 
de lucht vervuilt. Door Vermaat en ande
ren is de gedachte gelanceerd van de 
verhandelbare vervuilingsrechten. Het 
woord 'vervuilingsrèchten' is niet fraai, 
maar los daarvan en met alle respect 
voor de auteurs, heb ik nadere uitleg 
nodig om er in te kunnen geloven. Ik 
vind: Je moet niet vervuilen, en als je 
vervuilt moet je ervoor betalen. Dan 
vertaal je wat tot nu toe vrij was in kos
ten; dan ga je die schaarste van een 
prijs voorzien. Als het zou kunnen zou ik 
er niet tegen zijn, want het is een markt
instrument. Maar denk alleen maar aan 
de vraag wie die vervuilingsrechten moet 
uitdelen. Je zou ze van de overheid 
moeten kopen, is de gedachte. Dan zou 
de overheid de prijs moeten vaststellen 
en zo de ondernemer dwingen tot scho
ner produceren. En als de ondernemer 
minder vervuilt dan de hem toegestane 
quota, dan zou hij ze moeten kunnen 
verkopen. Het is een aardige gedachte 
die uitgediept moet worden. Dit kan na
tuurlijk niet nationaal, maar op zijn minst 
Europees. Maar hoe zou dat moeten? 
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Handel in vervuilingsrechten tussen Delf
zijl en Palermo? Ik zie daar nogal wat 
moeilijkheden. Het is een interessante 
gedachte, maar een wezenlijke oplossing 
van het milieuprobleem zie ik er niet in.' 

'Dan hebben we een derde, nog moei
lijker voorbeeld, namelijk toekomstige 
schaarste in de huidige prijzen vertalen. 
Vermaat wil de toekomstige prijs van olie 
bijvoorbeeld naar voren halen. Niet om
dat er in de nabije toekomst een uitput
ting van de voorraden grondstoffen te 
verwachten is, maar vanwege de C02

-

uitstoot en het veronderstelde broeikasef
fect. We hebben inmiddels wel geleerd 
dat dat het zwakste deel van het rapport 
van de Club van Rome was. De vraag is 
hoe dat zou moeten. Je moet namelijk 
ook wel even een gesprekje hebben met 
de oliesjeiks. Die zouden dol zijn op 
hogere olieprijzen, als zij het geld maar 
kregen. Ik neem aan dat dat niet de 
bedoeling is. De vraag is of je dat idee 
zou kunnen combineren met een interna
tionaal drastisch toegepaste heffing op 
de C02-uitstoot. Dan maak je de olie 
veel duurder en dan komen de opbreng
sten niet bij de olieproducenten terecht, 
maar bij de overheid die ze terugsluist 
door verlaging van de kosten van arbeid. 
Dat is een belangrijke gedachte. Dan 
kom je voor de moeilijke vraag te staan 
welke orde van grootte je in je hoofd 
hebt. In het prachtige rapport 'Scanning 
the Future' van het Centraal Planbureau 
staan daarover interessante berekenin
gen. Daar wordt voorgerekend dat je 
voor een vermindering van de C02-uit
stoot moet denken aan een heffing van 
ongeveer twintig dollar per vat olie. Ruw
weg is dat een verdubbeling van de 
huidige olieprijs. De opbrengsten zouden 
grotendeels moeten worden gebruikt om 
bestaande heffingen op het bedrijfsleven 
te verlagen. Maar het Centraal Planbu
reau zegt dat er ook nieuwe grote produ
centen van energie zullen komen, zoals 
China, of India. Arme landen, waaraan je 
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een deel van het geld zult moeten uitke
ren, om hen te compenseren voor het 
nadeel. Maar natuurlijk niet Saoedi Ara
bië. Stel je even voor hoe dat internatio
naal politiek moet gaan werken. ft bog
gfes my mind. Ik zou het erg interessant 
vinden als we zo'n discussie nog eens 
zouden voortzetten aan de hand van het 
rapport' Scanning the Future' . Ik vind dit 
een rapport waar het CDA zijn tanden in 
moet zetten.' 

Regulerende heffingen en de schatkist 
'Ik ben niet zo'n voorstander van een te 
grote verbodswetgeving. Maar op be
paalde punten kan zij zeer effectief zijn. 
Bijvoorbeeld met betrekking tot de 
CFK's, waarvan men heeft gezegd dat 
het vast staat dat die de ozonlaag aan
tasten. En dat ze op termijn verboden 
zullen zijn. Je zult zien dat de industrie 
ruim binnen die tijd met oplossingen 
komt. Een verbod is een harde prikkel 
voor de technologie en kan een van de 
meest vruchtbare maatregelen zijn. Dat 
vind ik een mooi voorbeeld van een ge
slaagd milieubeleid. Een verbod is niets 
anders dan een prohibitieve heffing. Bij 
heffingen moet je eerlijk zijn. Wil je een 
heffing als regulering of als accijns ten 
behoeve van de schatkist. Ik ben hele
maal niet voor verruiming van de accijn
zen ten behoeve van de schatkist in 
plaats van het verhogen van de directe 
belastingen. We hebben sinds jaar en 
dag gigantische accijnzen op alcohol en 
sigaretten, dus waarom niet ook op ver
vuilende brandstoffen. Maar je kunt het 
niet allebei. Als je indirecte belastingen 
gebruikt om effectief te reguleren, levert 
het minder geld op voor de schatkist. Als 
het veel geld opbrengt reguleert het niet.' 

Bij al deze maatregelen zitten we met 
het probleem dat de speelruimte voor 
Nederlands beleid klein is. Wat kan Ne
derland doen? Wat behoort tot de verant
woordelijkheden van de Europese Ge
meenschap? Zijlstra: 'Het verhaal van 
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het Deense verbod op bierblikjes is heel 
leuk, maar niet echt typerend. Het is een 
land dat zelf een bloeiende bierindustrie 
heeft. Waar het op neer komt is dat een 
land door strengere milieumaatregelen 
dan de rest van de Gemeenschap zijn 
concurrentiepositie niet kan verslechte
ren. Alle essentiële dingen moet je ten
minste Europees doen. En ook Europa 
moet rekening houden met de buitenwe
reld. Ook Europa kan niet zover gaan dat 
industrieën de benen gaan nemen. In 
een wereld met een steeds vrijer verkeer 
van goederen en kapitaal is de speel
ruimte voor Nederland vrijwel nul en voor 
Europa aanmerkelijk groter maar niet 
onbeperkt.' 

Waar is uw algemene oordeel over de 
ideeën van Vermaat, zoals gepubliceerd 
in het januarinummer? 

Zijlstra: 'Het is een voortreffelijk ge
schreven artikel, dat geïnspireerd is door 
een grote bezorgdheid. Maar met betrek
king tot het aangegeven instrumentarium 
blijven er vragen. Die moeten nader 
uitgediept worden. Het is net als bij 
Goudzwaards 'Kapitalisme en vooruit
gang': de aanzet is zeer gedreven, maar 
de concrete uitwerking van de voorstel
len kan dat tempo niet bijbenen. Wonder
middelen zijn er ook niet. Ons is geen 
andere weg geboden dan uit te gaan van 
het kader van de markteconomie en de 
parlementaire democratie. En vervolgens 
geduldig en pragmatisch nagaan welke 
instrumenten ons ter beschikking staan 
om aan de gigantische problemen het 
hoofd te kunnen bieden. Het zal, net als 
bij de sociale wetgeving, heel lang duren. 
Maar we hebben van een wild kapita
lisme een sociale markteconomie ge
maakt. Zo zullen we van een sociale 
markteconomie een ecologisch verant
woorde economie moeten maken.' 

Christen Democratische Verkenningen 6/7/92 


