
SOCIAAL-ECONOMISCH 
~52 

453 

d- door dr. B. de Vries 

:k 

[et 

n 

ren 
~n 

a
ie 
:ig 

~t 

h 
~i 

1em 
.e 
de 
10-

?ii 
nt 
n
ren
m 
tel
ven. 

je 

en 
Jp
ng, 
en 

·an 
lrkt 
1et 
velke 
:be
·en 
ing, 
:n in 

Dr. B. de Vries is lid van de CDA Tweede Kamer
fractie. 

Is het zout smakeloos geworden? 

Graag voldoe ik aan hct verzoek van de redactie om te reageren op het artikel van 
prof. Kolnaar. Als we in de spiegel kijken, die hij ons voorhoudt, hebben we reden 
te schrikken. Is het CDA echt zo lelijk? Of is de spiegel gemaakt van glas, dat 
scherp vertekende beelden weerkaatst? 

Het verhaal van Kolnaar is hard, on
evenwichtig en daardoor deels onwaar; 
het bevat echter tegelijkertijd voldoende 
clementen om ernstig over na te denken. 
De bittere teleurstelling in het CDA, 
die uit het hele artikel spreekt, vormt 
een duidelijke aanwijzing, dat het daar
bij om belangrijke zaken gaat. 
In de kern kan de teleurstelling van 
Kolnaar worden weergegeven in het al
oude verwijt aan het christendom: 'Jullie 
leer is mooi, maar je lev en deugt niet'. 
In de praktijk van het politieke bedrijf 
bewijzen we nog nauwelijks lippendienst 
aan onze idealen. Elk klein stapje in de 
goede richting gaat steevast gepaard met 
een grote stap in de verkeerde richting. 
Die kloof tussen woord en daad maakt 
het CDA erger dan een parkeerbaan. 
Het is een doodlopend spoor. Ons zout is 
smakeloos geworden en kan dus maar 
beter weggegooid, afgedankt, worden. 
Ik wil proberen een paar hoofdlijnen uit 
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het betoog van Kolnaar, die hem tot deze 
conclusie voeren, nader te bezien. 

Gespreide V erantwoordelijkheid 
Een eerste hoofdlijn is dat er in moei
lijke economische tijden behoefte be
staat aan een duidelijke visie omtrent de 
gewenste economische orde. Van over
heidsmaatregelen mag in zo'n periode 
niet teveel heil worden verwacht, omdat 
zulk beleid altijd gebaseerd zal zijn op 
modellen die veel te schematisch zijn 
om voldoende houvast voor een werkelijk 
doelmatig beleid te geven. 
Het beste wat je daarom kunt doen is 
kiezen voor een stelsel, dat in zichzelf 
een groot probleemoplossend vermogen 
heeft. Zo'n stelsel biedt de overheid de 
mogelijkheid vrij ver terug te treden 
door in de samenleving min of meer 
automatisch de krachten te mobiliseren, 
die nodig zijn om de problemen effectief 
te bestrijden. De overheid zelf kan dan 
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in hoofdzaak volstaan met ondersteu
nende maatregelen en het vaststellen van 
randvoorwaarden. 
Kolnaar vindt deze opvatting terug in 
ons rapport 'Gespreide Verantwoorde
lijkheid'. Hij herkent die lijn evenwel 
niet in het in de afgelopen jaren vanuit 
het CDA gevoerde beleid. Hij ziet tussen 
ideaal en werkelijkheid een diepe kloof. 
Ik ga nu niet direct in op de vraag of 
die kloof inderdaad bestaat. Het lijkt 
me nuttig eerst twee andere vragen te 
stellen, namelijk 
a) valt de zienswijze van Kolnaar in
derdaad samen met die van Gespreide 
V eran twoordelijkheid en 
b) biedt Gespreide Verantwoordelijkheid 
een visie op de economische orde, die in 
moeilijke tijden voldoende houvast geeft? 

ad a) Het is waar dat het toekennen 
van steeds meer sturende bevoegdheden 
aan de overheid in Gespreide Verant
woordelijkheid wordt beschouwd als een 
heilloze weg. Dat impliceert echter geen 
terugtredende overheid, maar een over
heid, die zich erg actief bezighoudt met 
het hergroeperen van verantwoordelijk
heden, zodanig dat die verantwoordelijk
heden komen te liggen op het Jaagste 
niveau waar offers en baten direct tegen 
elkaar afgewogen kunnen worden. 
Kolnaar concludeert daar voor zichzelf 
uit dat aan het marktmechanisme als 
coordinatie-instrument in het economisch 
Ieven een cruciale betekenis moet wor
den toegekend. Tegelijkertijd signaleert 
hij echter terecht dat Gespreide Verant
woordelijkheid op dit punt niet uitblinkt 
door duidelijkheid. 
Er is meer aandacht voor de herschik
king van verantwoordelijkheden binnen 
en tussen organisaties dan voor de wijze 
waarop de beslissingen van de afzonder
lijke organisaties op de verschillende 
niveaus op elkaar afgestemd worden. 
Bovendien lijkt het wel alsof het Kolnaar 
is ontgaan, dater in Gespreide Verant-

woordelijkheid veel staat dat betrekking 
heeft op het meso- en macro-niveau. 
Kortom, ik vind dat Kolnaar zich te ge
makkelijk achter Gespreide Verantwoor
delijkheid verschuilt; het komt hem te 
goed uit om te doen alsof dat rapport 
een heldere visie bevate, die samenvalt 
met de zijne. 

ad b) Persoonlijk heb ik grate waarde
ring voor Gespreide Verantwoordelijk
heid; de christen-democratische geest die 
het stuk uitstraalt spreekt mij erg aan. 
Maar als econoom en als politicus moet 
ik tegelijk constateren, dat er nog teveel 
open einden zijn overgebleven. We kun
nen niet zeggen dat het CDA met dit 
stuk uitgedacht is over de economische 
orde. Ik wil dat toespitsen op een punt 
dat erg essentieel is. 
Als in Gespreide Verantwoordelijkheid 
wordt gesproken over verantwoordelijk
heid gaat het steeds over verantwoorde
Jijkheid die georienteerd is naar de ge
zichtspunten van rentmeesterschap en 
solidariteit. Overal waar verantwoorde
lijkheid wordt gelegd en beleefd zullen 
die beide gezichtspunten tot gelding ge
bracht moeten worden. Als we ervan 
uitgaan, dat dat inderdaad gebeurt, wordt 
de vraag naar de afstemmings- en de co
ordinatieproblematiek als vanzelf minder 
klemmend. Als de gezichtspunten van 
rentmeesterschap en solidariteit bij elke 
beslissing voldoende tot hun recht komen 
behoeven we immers niet bang te zijn 
dat sociale en ethische gezichtspunten 
in de verdrukking komen. 
Maar wat doen we als niet deze gezichts
punten, maar orientaties van eigenbelang 
en groepsbelang in de praktijk de door
slag blijken te geven bij de wijze waar
op verantwoordelijkheid wordt beleefd? 
Aanvaarden we dat dan? Of zullen we 
dan met een bloedend christen-democra
tisch hart bezwijken voor de oplossingen 
van de socialisten? 
In een nog altijd gebroken wereld is dat 
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voor mij de hamvraag, waarop Gespreide 
Verantwoordelijkheid (nog) geen duide
lijk antwoord geeft. Zelf wil ik we! een 
poging tot een antwoord wagen. Mijn 
uitgangspunt daarbij is dat door de hele 
bijbel heen telkens weer blijkt dat God 
de mens in een positie heeft willen plaat
scn waarin hij kan en moet kiezen tussen 
gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, 
tussen goed en kwaad. Echte verant
woordelijkheid zal daarom aan een ieder 
zoveel mogelijk ruimte moeten Iaten 
om die keuze te maken. Het kan daar
om niet de taak van de overheid zijn 
om mensen en groepen van hun verant
woordelijkheid te beroven als zij die ver
keerd beleven. Het is wel de taak van de 
overheid om de samenleving zo te orde
nen dat positieve antwoorden als het 
ware worden uitgelokt. En het is ook de 
taak van de overheid om een schild voor 
de zwakken te zijn, d.w.z. ook voor de 
zwakken ruimte te reserveren voor het 
beleven van hun verantwoordelijkheid; 
als het daarvoor nodig is de sterken in 
hun vrijheid te beknotten dan is dat aan
vaardbaar. 
Het zou mij vee! deugd hebben gedaan 
als dit in Gespreide Verantwoordelijk
heid ook duidelijk zo was uitgesproken 
en niet aileen omdat dat ons het verwijt 
zou hebben bespaard dat het rapport 
uitgaat van een onbijbels optimistisch 
mensbeeld. Het is een punt dat naar 
mijn overtuiging het hart van onze poli
tieke visie raakt, omdat het in de prak
tische politick vaak beslissend is voor 
de weerstand die wij hebben tegen de 
verleiding van socialistische oplossingen 
voor concrete problemen. Ik vrees dat 
Kolnaar niet helemaal ongelijk heeft als 
hij constateert, dat de praktijk leert dat 
die weerstand niet zo erg groot is. 

CDA als brede beweging 
Het is echter niet aileen een kwestie van 
meer of minder weerstand. W ezenlijker 
waarschijnlijk is dat onder christenen 
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over deze zaken verschillend wordt ge
dacht. Niet aileen binnen de samenleving, 
ook binnen de kerken hebben zich de 
afgelopen decennia grote veranderingen 
voltrokken. Ook in hun denken over 
rnaatschappelijke, economische en poli
tieke vraagstukken zijn christenen bloot
gesteld aan allerlei wind van leer. De 
pluriformiteit in denken die daardoor 
gevoed is vindt onvermijdelijk zijn door
werking in een brede christen-democra
tische volkspartij als het CDA wil zijn. 
Het is legitiern als Kolnaar van zo'n partij 
vraagt, dat zij een duidelijke koersbepa
lende functie vervult in de sarnenleving. 
Maar hij zal er evenzeer oog voor moe
ten hebben dat zo'n partij terzelfdertijd 
een weerspiegeling is van wat er leeft 
en beweegt in haar brede achterban. 
Als hoogleraar in de economic is 
Kolnaar volledig op de hoogte van aile 
kritiek die de afgelopen vijftien jaar 
over onze econornische orde is uitge
stort. Hij weet hoeveel indruk het rap
port van de Club van Rome, de boeken 
van Galbraith, Marcuse, het neo-marxis
me, de opvattingen van de Frankfurter 
Schule, etc. in ons land gemaakt hebben. 
Ik veeg dat niet allemaal op een hoop, 
maar vermeld het slechts ter adstructie 
van mijn stelling, dat onze econornische 
orde vanuit verschillende invalshoeken 
op indringende wijze ter discussie is ge
steld. Er ontstond een sociaal-culturele 
bovenstroom die eigenlijk a priori kri
tisch stond tegenover al het bestaande 
en a priori sympathiek tegenover aile 
streven naar vernieuwing. Suggestieve 
etiketten als 'handhaven van de status 
quo', 'progressief' en 'fundamentele her
vormingen', werden daartoe kwistig be
dacht en geplakt. Terwijl de samenleving 
steeds ingewikkelder werd narn de nei
ging tot ideologische vertekening en 
versirnpeling hand over hand toe. 
Het is voor een brede politieke bewe
ging niet gemakkelijk om in een derge
lijke woelige periode een duidelijke 
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koers te varen. Zulk een partij kan nooit 
een monolitisch geheel zijn met een vast
omlijnde, onveranderlijke leer omtrent 
de economische orde. Het is dan ook 
volstrekt begrijpelijk dat er binnen het 
CDA behoefte ontstond aan een her
nieuwde bezinning op onze sociaal
economische orde. Die behoefte ont
stond ook bij andere politieke partijen 
en ook bij belangrijke maatschappelijke 
organisaties als de vakbeweging. En als 
ik dan terugkijk ben ik van mening dat 
de partijen die samen het CDA zijn gaan 
vormen redelijk stabiel op deze hele ont
wikkeling hebben gereageerd. 
Het rapport 'Gespreide Verantwoorde
lijkheid' zie ik in dat verband zowel als 
een symbool van die stabiliteit als van 
openheid en van bereidheid om waarde
volle elementen uit nieuwe denkwerelden 
over te nemen. Dit sluit niet uit, dat in 
de praktische politiek het polariserende 
links-rechts-denken ons onzeker heeft 
gemaakt; te beducht vooral ook om za
ken aan de orde te stellen of hard te ver
dedigen, die als rechts of als conservatief 
aan de kaak gesteld zouden kunnen 
worden. 

Crisis van de orde? 
Volstrekt op een lijn met 'Gespreide 
Verantwoordelijkheid' zit Kolnaar als hij 
stelt dat de huidige crisis ook een crisis 
van het economische stelsel is. In ruil 
voor de belofte van allerhande zekerhe
den worden in de verzorgingsstaat steeds 
meer verantwoordelijkheden in laatste 
instantie aan de overheid toegekend. 
Daarmee worden de verantwoordelijk
heden die mensen en groepen zelf dragen 
stukje bij beetje uitgehold. In werkelijk
heid is het probleemoplossend vermogen 
van het stelsel daardoor niet groter maar 
kleiner geworden. 
Tot zover ben ik het volledig met 
Kolnaar eens. Maar ligt hier de hoofd
oorzaak van onze huidige sociaal- econo
mische ellende? In zijn slotparagraaf 
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stelt Kolnaar het zo niet. Daar stelt hij 
dat daarvoor terecht onvoorziene bin
nenlandse en buitenlandse oorzaken ter 
verklaring en excusering kunnen worden 
aangevoerd. Maar in de paragraaf 'de 
economische crisis: crisis van het stelsel', 
wordt ons eigen slecht werkende stelsel 
wel degelijk aangewezen als hoofdoor
zaak van de werkloosheid. 
Ik bestrijd dat. Dat Nederland zijn deel 
krijgt van de internationale economische 
malaise ligt niet aan ons economische 
stelsel. In feite stelt Kolnaar dat dat niet 
zo zou behoeven te zijn als onze arbeids
markt maar soepel genoeg functioneerde. 
Ook als de internationale economische 
ontwikkeling stagneert zijn er voor een 
klein land als Nederland nog altijd vol
doende afzetmogelijkheden door ons 
marktaandeel te vergroten; dat kan als 
onze lonen en prijzen maar voldoende 
flexibel zijn in benedenwaartse richting. 
Tegen deze klassiek-economische rede
nering kunnen nogal wat bezwaren wor
den aangevoerd. In de eerste plaats 
werkt zo'n proces in een hoogge"indu
strialiseerde samenleving, die zich te 
eenzijdig heeft toegelegd op sectoren 
die structureel de wind tegen hebben, 
pas op heel lange termijn. 
In de tweede plaats kan het effect van 
flexibele lonen en prijzen in niet onbe
langrijke mate worden tenietgedaan 
door het effect van een flexibele wissel
koers. Beide factoren hebben de Neder
landse economie in de jaren zeventig 
parten gespeeld. 
Na de eerste olie-crisis werd steeds dui
delijker dat wij met onze energie-inten
sieve industrie in de verkeerde hoek za
ten. Tegelijkertijd resulteerde de toene
mende steun die onze betalingsbalans 
ondervond van de gasexport in een niet 
geringe opwaardering van de koers van 
de gulden. Pas de laatste jaren speelt 
die opwaardering van de gulden nauwe
lijks een rol meer. En juist in deze jaren 
zien we ook dat de matiging van onze 
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nominale loonontwikkeling wel degelijk 
weer gaat doorwerken in een versterking 
van onze internationale concurrentie
positie. 

Juist als Kolnaar een oordeel wil geven 
over het beleid van de afgelopen kabi
netsperiode mag hij niet volstaan met op 
te merken dat de loonkosten tussen 1965 
en 1978 bij ons 18 % meer stegen dan 
bij onze concurrenten. Het meest rele
vant is immers dan wat er in de periode 
sedert 1978 is gebeurd! Welnu, volgens 
het Centraal Economisch Plan 1981 blij
ven de loonkosten per eenheid produkt 
in de periode 1978-1981 ca. 20% acbter 
bij die van onze buitenlandse concurren
ten. Weliswaar is dat sterk geconcen
treerd in de jaren 1980 en 1981 en zul
len de positieve effecten daarvan pas 
geleidelijk doorwerken, maar dat is bier 
niet aan de orde. Wat wel aan de orde 
is, is dat bier sprake is van volstrekt iets 
anders dan een falend beleid. 

Betekent dat dat ik van oordeel ben dat 
het met de werking van onze arbeids
markt best meevalt? Neen, maar mijn 
problemen liggen ergens anders kenne
lijk dan die van Kolnaar. 
Wat Kolnaar bepleit komt in feite neer 
op een terugkeer naar de arbeidsmarkt 
van de negentiende eeuw. Dat is een 
arbeidsmarkt, waarop vakbonden en col
lectieve arbeidsovereenkomsten geen rol 
spelen. Er is geen scbeiding tussen loon
vorming en vraag en aanbod van arbeid. 
Wie filosofeert over terugkeer naar een 
dergelijke situatie plaatst zichzelf vol
strekt buiten de realiteit. 
Maar Gespreide Verantwoordelijkbeid 
dan? Daarin wordt ook gepleit voor 
een situatie, waarin in toenemende mate 
op het niveau van de individuele onder
neming beslist wordt over de lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden? Ja, inder
daad, maar dan wel binnen een structuur 
waarin de werknemers intensief worden 
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betrokken bij alle belangrijke afwegin
gen. 
Bovendien wordt in 'Gespreide Verant
woordelijkheid' als ik bet goed zie niet 
gepleit voor een afschaffing van c.a.o.'s. 
Er blijft plaats voor collectieve overeen
komsten, waarin minimumniveaus wor
den vastgelegd om te verbinderen dat in 
bepaalde ondernemingen de arbeidsvoor
waarden op een onaanvaardbaar laag 
peil komen te liggen. Ook dat bescbouw 
ik in onze samenleving als een nauwe
lijks haalbare kaart, zolang de vakbe
weging successen aan het loonfront blijft 
bescbouwen als een primaire bestaans
voorwaarde. Het is de vraag of de vak
beweging dat goed ziet. Op langere ter
mijn zou er wellicbt voor een vakbewe
ging die zicb opstelt als een soort sociale 
ANWB een veel stabielere toekomst weg
gelegd zijn, maar zolang de vakbeweging 
dat zelf anders ziet bebben we daar niet 
veel aan. 
Dat neemt evenwel niet weg dat ik bet 
eens ben met de opvatting van Kolnaar 
dat vrije loononderbandelingen op bet 
niveau van de centrale organisaties van 
werkgevers en werknemers veel te ver 
van de feitelijke arbeidsmarkt afstaan. 
Daarbij komt dat in deze onderhande
lingen in feite ook beslist wordt over 
een groat deel van de collectieve uitga
ven, namelijk de ambtenarensalarissen 
en de sociale uitkeringen. In ons systeem 
is die relatie erg direct vanwege de for
meel vastgelegde koppelingsmechanis
men. Maar materieel zou die relatie ook 
zonder de koppelingsmecbanismen in 
belangrijke mate blijven bestaan. 
Door de mate waarin de contractlonen 
stijgen wordt in feite beslist over een 
van de meest cruciale macro-economi
sche grootbeden. Het deel van de ruimte 
dat langs die weg wordt opgeeist door 
de lonen bepaalt tegelijkertijd de ruimte 
die er overblijft voor rendementen en 
collectieve uitgaven. Alleen via afwente
Iingsprocessen die de inflatie en de col-
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lectieve lastendruk opjagen kan daarin 
nog wat verandering worden gebracht. 
Juist omdat het bier gaat om een zo 
cruciale macro-economiscbe grootbeid 
beb ik er geen moeite mee, dat de cen
trale overbeid invloed uitoefent op wat 
wij gewend zijn te noemen de initiele 
looncomponent, dus de omvang van de 
contractloonstijgingen. Die invloed zou 
zodanig moeten worden gebruikt dat er 
binnen de ondernemingen nog voldoen
de financiele ruimte overblijft om reser
ves op te bouwen, te investeren, maar 
ook om die aanpassingen in de belonings
verboudingen aan te brengen, die in ver
band met de vraag en aanbodverboudin
gen op de arbeidsmarkt nodig zijn. 
Ook wat dit betreft ben ik over de in 
de afgelopen periode bereikte resulta
ten niet belemaal ongelukkig. In vergelij
king tot bet buitenland is de initiele 
loonontwikkeling bij ons zeer gematigd 
geweest. Daarnaast is in toenemende 
mate het besef gegroeid, dat onze ar
beidsmarkt dermate verstard was, dat 
de ruimte voor incidentele loonsverho
gingen (promoties e.d.) vergroot moet 
worden. In bet program Lubbers/De 
Koning werd daarvoor 2 % ruimte per 
jaar gereserveerd; dat is aanzienlijk 
meer dan de I/2% waarover nog in 1978 
werd gesproken. Er is hier inderdaad 
sprake van een situatie waarin de feite
lijke en gewenste orde ver uit elkaar Jig
gen. Maar er is tegelijk sprake van een 
beboedzame paging om, door het ver
groten van de ruimte voor incidentele 
Ioonontwikkelingen, die afstand geleide
lijk te overbruggen. 

Verkeerde stappen? 
Uit het voorgaande blijkt dat ik bet 
niet eens ben met Kolnaar als hij de 
looningrepen van de afgelopen periode 
als grate stappen in de verkeerde richting 
typeert. Het gaat bier om bet banteren 
van een instrument dat past binnen bet 
kader van wat in het Keynesiaanse jargon 
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beet het globale economiscbe beleid, 
dat op bet macro-economiscbe niveau 
dient te worden gevoerd. 
Anders ligt bet met bet nivelleringsbe
leid. Dat staat inderdaad op gespannen 
voet met de opvattingen van Gespreide 
Verantwoordelijkbeid. Het staat evenwel 
niet op gespannen voet met bet verkie
zingsprogram van bet CDA. Die beide 
stukken van onze partij zijn op dit punt 
dus duidelijk niet consistent. 
In de praktiscbe politiek gedraagt het 
CDA zich op dit punt nog wat onzeker. 
Niettemin is er sprake van een geleidelij
ke kentering. Zo werd dit voorjaar een 
motie door de CDA-fractie ondersteund, 
waarin gesteld werd dat de inkomens
verschillen tussen minimum en modaal 
niet verder verkleind moeten worden 
en dat grate voorzicbtigbeid geboden is 
bij bet verder verkleinen van de verschil
len tot bet niveau van twee keer modaal. 
In bet program Lubbers/De Koning 
wordt die opvatting in feite bevestigd. 
Ook wat bet prijsbeleid en bet buurbe
leid betreft kan ik Kolnaar niet belemaal 
ongelijk geven. Maar ook daar beeft hij 
er weinig oog voor dat in een parlemen
taire democratie, waarin zoveel (belan
gen)groepen zoveel invloed op het beleid 
hebben, elke koerswending uiterst traag 
verloopt. Wat er in ons program gezegd 
wordt over buurbarmonisatie en verho
ging van normbuurquotes e.d. vindt bij 
kennelijk niet eens de moeite waard om 
zelfs maar mee te wegen in zijn oordeel. 
Terecht stelt Kolnaar dat de nieuwe inzet 
van meer overbeidsingrijpen weleens 
zou kunnen worden bet gericbte inves
teringsbeleid. Vanuit de PvdA en de FNV 
wordt inderdaad sterke aandrang in die 
ricbting uitgeoefend. Het CDA pleit 
niet voor een beleid waarin de overheid 
zicb met investeringsbeslissingen van on
dernemingen bezighoudt. Maar regerin
gen die steunen op een brede meerder
beid in bet parlement kunnen niet ge
maakt worden door aile verlangens van 
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andere partijen keihard af te wijzen. J e 
kunt ook proberen te zoeken naar een 
creatief compromis. En als dan blijkt 
dat een ontoereikend financieel weer
standsvermogen een belangrijke oorzaak 
is van het gebrek aan investeringslust 
kan het zinvol zijn te trachten die inves
teringslust weer aan te moedigen door 
het mobiliseren van financiele fondsen; 
als een instelling buiten de overheid 
zich met de toedeling van die fondsen 
bezighoudt en de toedeling geschiedt 
op basis van marktconforme criteria, 
zie ik daar geen kwaad in. 
Er is geen sprake van dat het CDA 
bezig is mede een investeringsbeleid van 
de grond te tillen waarbij de overheid 
investeringsprojecten bedenkt of selec
teert, zoals Kolnaar suggereert. 

Slotopmerkingen 
Aan bet eind van mijn betoog kom ik 
tot de conclusie dat de spiegel die Kolnaar 
het CDA voorhoudt inderdaad gemaakt is 
van verkeerd glas. Het beeld dat hij ons 
voorhoudt klopt op belangrijke punten 
niet. Maar bet is wel juist dat bet CDA 
niet beschikt over een eenduidige, hel
dere opvatting over de meest gewenste 
ontwikkeling van ons economisch stel
sel. 'Gespreide Verantwoordelijkheid' 
geeft daarvoor wel belangrijke en goede 
aanzetten, maar een voortgezette discus
sie over de open einden is gewenst en 
urgent, mede gelet op bet feit dat bet 
CDA ook kleur zal moeten bekennen 
ten aanzien van de bredere problematiek 
van de toekomst van de verzorgings
staat. Tussen Gespreide Verantwoorde
lijkheid en ons verkiezingsprogram be
staat op een aantal punten spanning. 
Die spanning bestaat ook op een aantal 
punten met de stellingnames die bet 
CDA in de praktische politiek betreft. 
Daardoor bedreigt ons inderdaad bet ge-
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vaar van het zout dat smakeloos wordt. 
Er is echter ook de andere kant. De kant 
van een brede volkspartij, die niet aileen 
Ieiding geeft, maar ook zelf de bewegin
gen in de samenleving weerspiegelt. De 
kant van bet praktische beleid, waar
door wei degelijk de koers van de sa
menleving bijgestuurd is. Bestek '81 
zette in veel opzichten een goede koers 
uit, waarvoor de samenleving - en ook 
veel politici - op dat moment nog niet 
rijp was en die dan ook op fel verzet 
stuitte. Langzaam maar zeker kwam de 
boodschap echter over. De mensen wer
den zich bewust van de omvang en ernst 
van de crisis. Er kwam een kritische be
zinning op de doorgeschoten verzorgings
staat op gang. Er werden door linkse 
economen 'drastische alternatieven' 
voorgesteld, die hun eigen geestverwan
ten als onversneden rechts in de oren 
klonken. Er kwam een eenstemmig 
advies van de Commissie Wagner over 
een industrieel reveil, dat bepaald niet 
pleit voor bet verleggen van investerings
beslissingen naar de overheid. Er begint 
bereidheid te groeien om de ruimte te 
maken die nodig is om verstarringsver
schijnselen op de arbeidsmarkt te door
breken. Het is allemaal veel minder dan 
Kolnaar en met hem vele anderen ge
wenst hadden en nodig oordeelden. En 
ik erken dat de signalen die het CDA 
uitzond, bet appel dat gedaan werd, 
krachtiger hadden kunnen zijn, maar 
dat rechtvaardigt allerminst zulk een 
volstrekt negatief oordeel als Kolnaar 
velt. Het zou hem veeleer moeten aan
sporen om een constructieve bijdrage te 
leveren aan de verdere ontwikkeling van 
de christen-democratie in dit land. 


