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VAN DE REDACTIE

Medio december zijn de statuten van het CDA in grote lijnen aanvaard door
de partijraden van ARP en KVP en de unieraad van de CHU. Dit voorjaar
zullen de kiesverenigingen zich erover uitspreken. Het is duidelijk, dat de
procedure inzake het vastleggen van de formele structuur van het CDA thans
in een beslissende fase verkeert.
Voor twee redactieleden is dit aanleiding geweest een aantal gedachten op
papier te zetten: prof. dr. W. Albeda en dr. C. J. Verplanke. Het zijn twee
verschillende bijdragen geworden. Dat komt vooral omdat beide schrijvers
vanuit een verschillende probeemstelling vertrekken en onderweg, in de loop
van het betoog, andere oriëntatiepunten ter markering van de koers aanhouden.
De heer Albeda stelt zich de vraag welke partij formatie 't meest in aanmerking komt om de grote vraagstukken van het laatste kwart van deze
eeuw aan te pakken; de heer Verplanke vraagt zich af, of de grondslag van
het CDA voldoende onder woorden is gebracht. Overigens kunnen beide
probleemstellingen heel goed in elkaars verlengde liggen. In zekere zin geeft
de heer Albeda al een aantal antwoorden op de vragen die zijn mederedactielid stelt. Hij is van oordeel, dat de grote vraagstukken van deze tijd bij de
grote blokken van PvdA of VVD alléén niet veilig zijn; dit vanwege innerlijke verdeeldheid bij beide, illusionisme bij de PvdA en behoudzucht bij de
VVD. Het CDA zal een sleutelrol moeten vervullen en kan dat ook als het
maar niet vervalt in de fout zich te identificeren met links, met rechts of met
het midden.
De derde bijdrage in dit nummer is van de hand van de heer H. J. Ydo;
hij bespreekt de grondstoffen- en energiesituatie en vraagt zich af, of ons
economisch stelsel deze problemen aankan. Zijn betoog is ongetwijfeld
controversieel maar wel boeiend: hij is optimistisch over de te exploiteren
reserves grondstoffen, evenals over de mogelijkheden van ons economisch
stelsel. Veel crisisverschijnselen, die de laatste jaren zichtbaar worden, worden
mede veroorzaakt, zo stelt de heer Ydo, door een slecht overheidsbeheer van
het geldwezen en door marktverstorende machtsposities en monopolies, die
ook in veel gevallen door staten in stand worden gehouden. Hij bestrijdt de
opvattingen van ministerpresident Den Uyl, die begin oktober 1974 voor het
NCW te Nijmegen heeft gesteld, dat ons economisch stelsel niet in staat zal
zijn de kwalen van deze tijd op te lossen. Hier zijn centrale vragen van
sociaal-economisch beleid aan de orde, die tevens de hoofdpunten zouden
moeten zijn in ons gesprek als christen-democraten met socialisten en liberalen.
Ds. J. Overduin tenslotte bespreekt het boek van dr. G. van Roon
"Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941". Het is een heel bewogen
1
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bijdrage geworden - men kan moeilijk anders verwachten van een recensent,
die zelf zulke pijnlijke herinneringen aan de oorlogsperiode heeft. De schrijver
trekt de lijnen door naar deze tijd en waarschuwt voor de lessen der geschiedenis.
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CHRISTENDEMOCRATIE, WAAROM?

door
Prof. Dr. W. Albeda

Het CDA start onder een niet erg gelukkig gesternte. De opeenvolgende
verkiezingen, de opinieonderzoeken wezen alle op een gestage afbrokkeling
van de Nederlandse christendemocratie tot de relatieve stabilisatie in 1974.
Voor de KVP is het uiteindelijke verlies het meest spectaculair; voor de CHU
en de ARP geldt echter dat ook zij geen toonbeelden van stabiliteit vormen.
De stabiliteit van de ARP is na het voorjaar van 1974 zeker niet om over te
roemen. De oppositionele positie gaf de CHU (ten koste van de ARP?) wel
de wind in de zeilen, maar kon toch niet de percentages van 1950 herstellen.
De drie partijen, die met een percentage van 40% en 50% lange tijd de
Nederlandse politiek beheersten, zien zich snel teruggedrukt op een magere
20 à 25% en wie weet waar dit proces zal eindigen. Reeds thans is de VVD
bezig de gezamenlijke christendemocratische partijen in te halen en op den
duur zou dat wel eens kunnen leiden tot het overvleugelen ervan. De tegenstelling PvdA/VVD gaat voor de Nederlandse politieke verhoudingen meer
en meer bepalend worden. De christendemocratie behoudt een belangrijke,
maar penibele positie zolang geen van beide partijen de 50% benadert. Of
dat ooit zal gebeuren, is niet zeker. Als onze samenleving een "middengroepen
maatschappij" gaat worden (Kloos in de Haagse Post van 4 januari 1975),
dan is in elk geval de PvdA over de grootste groei heen. De VVD heeft nog
een lange weg voor zich, tenzij zij het midden kan bezetten. Maar of zij dat
kan, moet betwijfeld worden. De zelfstandige positie van de christendemocratie blijft permanent bedreigd. De vanzelfsprekendheid die er bij velen
was, is er niet meer.
Waarom dan nog christendemocratie? Waarom niet met de vele duizenden
de stap gedaan naar de tweedeling: links-rechts?
Mijn stelling is, dat de christendemocratie belangrijk blijft voor Nederland.
Wij mogen dit land niet overlaten aan de behoudzucht van de liberalen en
aan de illusies der socialisten. Dit is een pretentieuze stelling, die verliezers
zich maar nauwelijks kunnen veroorloven. Vanwaar die pretentie?

Ontstaan christendemocratie
De christendemocratie is ontstaan uit de verontrusting van een volksdeel over
de ontwikkeling der natie, beheerst als zij was door liberalen en conservatieven.
De christelijke school, maar ook de sociale ontwikkeling konden niet aan de
3
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grote rivalen der 1ge eeuw overgelaten worden. Met succes hebben de christendemocraten, ondanks hun heilloze gescheidenheid, weten te bereiken, dat hun
idealen en niet die van de groten der 1ge eeuw werden verwezenlijkt.
De rivalen der 20e eeuw, liberalen en socialisten zullen (wellicht!) de
christelijke school sparen (men is bereid tot grote concessies om ,.,conservatieven" naar de VVD en "progressieven" naar de PvdA te lokken). Maar zijn
zij in staat de grote problemen van de laatste 25 jaar van de 20e eeuw op te
lossen? Misschien mag ik mijn lijstje uit het decembernummer 1974 van dit
tijdschrift nog even herhalen:
1. Een omzetting van de industriële in de post-industriële maatschappij.
Een geheel nieuw problemenveld doemt op. Minder dan ooit is het
typisch industriële kapitalisme actueel. Toch is "socialisme" geen alternatief. Juist een mengvorm van door de markt beheerste en door planning
gestuurde sectoren lijkt de aangewezen economische orde. Het dogmatisme van links en rechts faalt.
2. Nieuwe conflicten dienen zich aan: tussen producenten en milieubewuste
groepen; tussen centralisten en radicale decentralisatievoorstanders (zie
de discussie naar aanleiding van de Club van Rome).
3. De volledige werkgelegenheid wordt ter discussie gesteld. Ook hier: een
nieuwe weg moet worden ingeslagen.
4. Andere mechanismen worden gevraagd door de inkomensvorming.
Noch het liberalisme noch ouderwets klasse-denken zal ons daarbij helpen.
5. De kloof tussen arme en rijke landen blijft benauwend.
Andere vragen kan men daarbij noemen, zoals die van de eerbied voor het
leven, de grenzen der permissive society. Wij hebben behoefte aan ondogmatische, maar ethisch geïnspireerde politiek. Het gaat te ver te zeggen dat
alleen christendemocraten dat kunnen of zullen doen. Wèl aanvaarden zij de
inspiratie van het Evangelie. Zou dat niet een sleutel zijn voor die moeilijke
combinatie van ondogmatisch sociaal-economisch beleid en ethisch gedragen
politiek?
Is het werkelijk te verwachten dat VVD en PvdA de enige zijn, die wezenlijke alternatieven zullen stellen in de komende jaren van deze eeuw?

Verdeelde blokken
Zie ik het goed, dan hebben wij te maken met twee, elk voor zich, maar
in schijn een eenheid vormende blokken. De VVD heeft naast "echte liberalen"
van het type Geertsema ook mensen als Van Riel, die men veeleer tot de
conservatieven moet rekenen. Zie ik het goed, dan zijn er ook in de PvdA twee
groepen: "sociaal-democraten" die een (niet al te duidelijk omschreven) ideaal
van het "socialisme" koesteren maar dat neerkomt op een verbeterde visie van
de welvaartsstaat, en de nieuwere socialisten, die ideeën koesteren die veel
radicaler veranderingen in de maatschappij met zich brengen.
De toekomst van onze maatschappij lijkt bij geen van deze blokken, elk
voor zich als "solist" optredend, helemaal veilig. Natuurlijk is gebleken, dat
4
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met de VVD best zaken te doen is. Maar hoe zou een VVD-meerderheidsregering er uit zien? Het onverhulde appèl op de behoudzucht, op het handhaven van bevoorrechte posities, dat de VVD nog wel eens wil tonen in
de verkiezingstijd, zal als regeringspartij wel weer meevallen; maar zou een,
VVD als solist niet "vleugelproblemen" vertonen? In de PvdA strijden de
sociaal-democraten die maar al te vaak een politieke arm van de vakbeweging
en daarmede een "VVD voor arme lui" vormen, tegen de nieuwe intelligentsia
met ideeën waaraan de hele periode van het fascisme voorbij schijnt te zijn
gegaan, zó optimistisch is het mensbeeld dat ons daar tegemoet treedt. Hoe
lang zullen de eerstgenoemden, die tenminste altijd nog de praktische inslag
der vakbeweging behouden waardoor zij ondanks het voortdurende appèl op
het groepsegoïsme en de minderwaardigheidsgevoelens der "arbeiders" een
betrouwbare partner blijven, het heft in handen houden? In de gemeenteraden
zet de polarisatie, door de tweede groep bewust opgeroepen, zonodig binnen
de PvdA zelf, door. Een solistisch optredende PvdA is enerzijds niet helemaal
voorspelbaar. Anderzijds, en dat blijkt nu al, uiterst "doorduwerig". Dat heeft
charme, vind ik. Maar het heeft ook risico's. Eigenlijk voel ik weinig voor
solistisch samengestelde partijen als zodanig. Het perspectief van een politiek
Nederland zonder een redelijk sterke christendemocratie kan mij niet zeer
optimistisch stemmen. Enerzijds is er het gevaar dat een sterke VVD een zwaar
dood gewicht zou kunnen gaan vormen in de Nederlandse politiek. Er is
immers meer te doen dan het wat oplappen van een economisch systeem,
dat nationaal en internationaal aan grondige vernieuwing toe is. Anderzijds
weet niemand, waar een PvdA als meerderheidspartij heen zal gaan koersen.
Geen pragmatische politiek
Neen, er blijft ruimte voor een derde partij, een christendemocratie. Maar
wat houdt die christendemocratie precies in? Het staat er zo mooi in de
CDA-verklaring: het CDA gaat uit van het Evangelie. Wat betekent dat, indien
het meer is dan een frase? Iedereen, die zich ooit gewaagd heeft op het pad
der praktische politiek, weet hoe gemakkelijk het is te zeggen dat je uitgaat
van "het Evangelie", om vervolgens pragmatische politiek te bedrijven. Nu
is pragmatische politiek nog niet eens het slechtste wat een land kan overkomen. Een voorzichtig tussen links en rechts manoeuvrerend pragmatisme is
vaak de minst slechte koers. Een koers verre te prefereren boven dogmatisme
van links en rechts. Maar het is wat anders dan uit te gaan van het Evangelie.
Uitgaan van het Evangelie is eigenlijk een problematische zaak. Niet in die
zin dat het Evangelie geen normen voor de politiek geeft. Die normen zijn
er. Maar zijn zij zonder meer over te brengen in de praktische wirwar van
wetten en maatregelen, waarmede regering en parlement te maken hebben?
Is de afstand tussen de agrarische samenleving van het Oude en Nieuwe
Testament en de onze niet zo groot, dat er niet méér overkomt dan een
gezindheid, een instelling tegenover God en daarmede tot de naaste?
Onze voorgangers in de christendemocratie hebben dit probleem onderkend
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en trachten op te vangen door het afleiden van "beginselen" uit de werkelijkheid, waarin zij "scheppingsordinantiën" meenden te kunnen herkennen. Ontkomen werd zodoende aan de pragmatiek, maar de risico's van de (subjectieve)
interpretatie der scheppingsordinantiën zijn evenmin gering. "Linkse" en
"rechtse" interpretaties van de christelijke beginselen zijn bekend (stel Talma
maar eens tegenover Fabius!). Het gevaar van een conserverende werking van
de - empirisch gevonden - scheppingsordinantiën bleek groter dan dat van
een omgekeerde progressieve interpretatie. De redenering vanuit de scheppingsordinantie had, evenals die vanuit de "natuurrecht" -gedachte, een sterke conservatieve inslag.

Nieuw christelijk denken
In de naoorlogse periode is er een nieuw christelijk progressief denken naar
voren gekomen. Terwijl de vooroorlogse, de traditioneel christendemocratische
traditie, uitging van structuren, gaat de naoorlogse uit van een sociale ethiek.
De zwakte voor deze nieuwe interpretatie is gelegen in de gevoeligheid van
het modisch denken. Wie de ontwikkeling van de Sjaloom-groep volgde, van
kritisch christelijk denken naar neo-marxistische retoriek, weet wat ik bedoel.
De PPR toont de sterke zijde van deze christelijk-optimistische inspiratie: de
enthousiasmerende idealistische beweging, die wars is van "haalbaarheid", vrees
voor de Russen of van de beperkingen van ons economisch stelsel. Maar evenzeer toont zij de zwakke zijden van de nieuwe christelijk-sociale ethiek, die
juist omdat zij niet empirisch-conservatief wil zijn, vervalt in het utopischprogressieve uiterste. De christenen in de PPR vervallen eigenlijk in de oude
"doperse" dwaling een sociale ethiek te ontwikkelen die, doordat zij de
realiteit van de zonde ontkent of onderschat, de realiteit uit het oog verliest.
Daarmede bevinden zij zich in een ongetwijfeld bestaande christelijke traditie.
De politieke mogelijkheden van de traditie zijn echter gering. Juist de neiging,
de realiteit als referentiekader weg te redeneren, leidt tot een onvruchtbare
getuigenispolitiek, die blijkbaar vele jongeren aanspreekt; maar geen toekomst
heeft. In wezen bereidt zij voor deze jongeren de desillusie, die hen rijp zal
maken voor het typisch "wereldse" dilemma van VVD en PvdA. De vastbesloten bedoeling "progressief" te zijn, zich in te zetten voor "armen" en
"verdrukten" overal, brengt de partij in radicalistisch vaarwater, waarbij alles
mogelijk wordt geacht, de economische groei wordt gestopt, de bewapening
afgeschaft en de werkgevers vervangen door arbeiderscomité's. Zij is daarmede
in wonderlijke overeenstemming met de geest van de tijd en weet de snaren te
treffen, die de jeugd-in-opstand aanspreken.
Maar is dat de weg? Niet ontkend kan worden dat het een weg is, die vele
christenen aanspreekt; velen, die in de christendemocratie slechts pragmatiek
en conservatisme zien, begaan deze weg en voegen zich als christenen of
gedesillusioneerden die niet langer de band zien tussen Evangelie en politiek
in de PPR en (daarna) in de PvdA. Andere gedesillusioneerde christenen,
die niet zo wars zijn van conservatisme, nemen het zekere voor het onzekere
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en kiezen, vooral nu de christendemocratie met links samenwerkt, voor de
VVD. Nog weer anderen missen in de christendemocratie het vertrouwde
Bijbelse getuigenis en zij wenden zich tot Jongeling.
Conceptie van de democratie
Daarmede wordt de vraag de moeite waard: waarom christendemocratie ?
De naam christendemocratie suggereert dat erachter een conceptie van de
democratie steekt. Men kan wellicht stellen, dat de christenen in deze partijen
huiverig staan tegenover de democratie sec. Dat zij minder optimistisch zijn
tegenover de democratie als anderen en die democratie niet zozeer afleiden
uit de volkssouvereiniteit, omdat zij blijven geloven in de souvereiniteit "bij
de gratie Gods". De democratie, die het gezag onderbouwt en tempert, niet
de democratie die het gezag uiteindelijk legitimeert. Een pessimistische democratie, zou men kunnen zeggen, niet zozeer ingegeven door de overtuiging
dat de wijsheid bij het volk aanwezig is, als wel dat het gezag in handen
van weinigen zo gevaarlijk is. Niet de democratie als uiteindelijk ideaal, maar
de democratie als onvolmaakt middel.
Er ligt in de uitgangspunten van de christendemocratie een stukje scepticisme
ten aanzien van de mens opgesloten. Dit scepticisme wordt ingegeven door de
mensopvatting, die de Bijbel ons leerde. De mens, die niet goed is, de mens
die weet heeft van de absolute tegenstelling van goed en kwaad, maar die te onvolmaakt is om die twee altijd even scherp te onderscheiden. Dit scepticisme leidt
tot een afkeer van totalitaire systemen, tot een afstand nemen van alle utopieën.
Het is datzelfde scepticisme, dat de christendemocratische opvatting stempelt
ten aanzien van de grote vraag van de maatschappelijke structuren. Eerder
zette ik in dit tijdschrift uiteen 1 hoe gezocht moet worden naar wegen om
het pluralistische maatschappij model (de ondernemingsgewijze produktie) te
combineren met de noodzaak van het bijsturen via een stelsel van indicatieve
planning, zonder daarbij in technocratie te vervallen. Daarin onderscheidt de
christendemocratie zich van enerzijds socialisme en anderzijds liberalisme, dat zij,
elk monolythisch systeem vrezend, toch bereid is verregaande maatregelen te nemen
wanneer het gaat om de bestuurbaarheid en de democratisering van het stelsel.
Christelijk-sociale ethiek
Men kan gemakkelijk in de verleiding komen in deze bereidheid tot het
corrigeren van het bestaande systeem, zonder radicaal de zaak aan te vatten,
pragmatiek te zien. Deze manier van werken is dan ook pragmatisch in die
zin, dat de correcties elk voor zich niet heenwijzen naar een uiteindelijk
utopistisch model, en dat zij evenmin erop gericht zijn het bestaande coûte
que coûte te behouden. Wie zich niet aan een maatschappij model bindt, maar
een sociaal-economische kritiek volgt die geïnspireerd is door een christelijksociale ethiek, kan zich veroorloven pragmatisch te zijn in de details, omdat
1
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zijn beleid in de grote lijnen geïnspireerd is. Niet door illusies, maar door een
opdracht. Fogarty2 heeft goed aangegeven waar men zodoende aankomt:
"Als men hun programma's beziet en ontdekt, wat zij pogen tot stand te
brengen blijkt, dat katholiciteit het wezenlijk kenmerk daarvan is. Zij trachten
een brede synthese te scheppen en bepaalde elementen in zich op te nemen
en een zeker perspectief te geven (elementen, die zoals de christendemocraten
zeggen te eenzijdig in de tradities van het conservatisme, het liberalisme of
het socialisme beklemtoond zijn), samen met andere federalistische of "pluralistische" ideeën die tot het meest karakteristieke aandeel van de christelijke
sociale beweging zelf behoren".

Risico's
Het is moeilijk te ontkennen dat de christendemocratie risico's loopt. Men
kan er zó drie noemen die alle drie op hetzelfde neerkomen:
1. De christendemocratie valt voor de verleiding zich te identificeren
met links. Ik sla dit risico niet hoog aan. Inderdaad hebben vele
christendemocraten een grote of kleinere voorkeur voor de samenwerking
met links. De argumenten daarvoor zette ik eerder in dit tijdschrift
uitéén. 3 Hoewel ik zelf die voorkeur goed begrijp, acht ik het gevaar
van een blijvende identificatie reeds daarom gering, omdat de politieke
realiteit ons er wel vanaf zal helpen. Het lijkt niet uitgesloten, dat de
PvdA in een afzienbare toekomst een meerderheid in de Kamer kan
gaan halen. Het is een illusie te menen, dat zij dan met de christendemocraten zal willen samenwerken. Zij zal het alleen willen doen.
Natuurlijk, tenzij wij ons permanent aan haar willen verbinden en daarmee onze identiteit definitief opgeven. En daarmee dient zich dan het
tweede risico aan:
2. De christendemocratie gaat zich identificeren met rechts. Een veel meer
voor de hand liggend risico. Immers wanneer links, naar Brits of
Scandinavisch model, gaat schommelen tussen 45% en 55% van de
kiezers, ligt het voor de hand dat CDA en VVD samen het grote
alternatief gaan worden. Het Duitse CDU-model lijkt dan geenszins
uitgesloten. Maar daarmede doet het CDA dan een keuze, die zich met
haar wezen niet laat verzoenen. Het trapt in de val te gaan behoren
tot het blok van rechts. Daarmede heeft de eigen inspiratie het verloren
van de politieke vanzelfsprekendheid.
3. Het derde risico lijkt, voor wie de beide eerstgenoemde met mij wil
vermijden, groot. Men wordt geen partij van rechts, ook niet één van
links, maar nestelt zich veilig in het midden. Vooral zolang de VVD
en PvdA elkaar dogmatisch als bondgenoten uitsluiten, ligt er zelfs een
fraaie machtspositie klaar voor het CDA. Waarom zou zij niet "het gat
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in het centrum" vullen, zich openstellen voor de velen, die de VVD
te rechts en de PvdA te links en die beide te dogmatisch achten? Omdat
zij ook op die manier haar identiteit, de unieke christelijke inspiratie
over boord gooit. Haar keuze wordt dan gedicteerd door de hoop op
een machtspositie, niet door haar uitgangspunt.
Ik stelde dat alle drie de risico's op hetzelfde neerkomen. Wie mijn redenering gevolgd heeft, begrijpt wat ik bedoel. In alle drie gevallen heeft de
christendemocratie het eigen karakter ingeleverd door een schamele concessie
aan de "politieke realiteit", die nooit meer is dan de realiteit van een moment.
Toch rijst op middellange termijn de vraag of een min of meer permanent
akkoord tussen CDA en een (hopelijk) nieuw te vormen "centrumpartij"
waarin D66'ers, DS 70, liberalen en ontevreden PvdA'ers op niet-uitgesproken
christelijke basis, niet voor de hand zou liggen. Daarmede zou het "gat in
het midden" voorshands bezet zijn. Mijn idee zou dan zijn dat er een alliantie
komt tussen twee partijen met een verschillende achtergrond, maar met ten
aanzien van de meeste, (maar niet alle) politieke vragen van de dag een grote
mate van overeenstemming. Deze allianti~ kan geen permanente en volledige
integratie inhouden. De veranderende wereld waarin wij leven kan betekenen,
dat wij ons over een aantal jaren los zouden moeten maken van zo'n bondgenoot. Dezelfde vrijheid zou er moeten zijn voor onze toekomstige partner.
Ook die groepering kan op een bepaald moment de behoefte voelen zich van
ons los te maken.

Conclusie
De christendemocratie, moet mijn conclusie luiden, heeft alleen een toekomst
als zij zichzelf wil blijven. Eigenlijk is dit verkeerd geformuleerd. Ik zou
moeten zeggen "indien zij zichzelf zou kunnen vinden". Dit "zich vinden"
heeft twee aspecten:
1. Iemand heeft eens gezegd, dat de christendemocratie nooit haar Marx
heeft gehad. En daar zit in zoverre wat in, dat er geen coherent stelsel
van christendemocratie bestaat. Vaak leidt de genoemde "katholiciteit"
van de christendemocratie tot een eclecticisme, of nog erger tot het
permanent handelen "naar bevind van zaken". Er wordt in de christendemocratie onvoldoende diep doorgedacht. "Gerede Twijfel" en
"Oriëntatie 1974" zijn stukken die schaars, te schaars zijn.
2. En hier kom ik bij de tweede moeilijkheid. Dit fundamenteel doordenken van een eigen structurele visie moet leiden tot een christendemocratische eenheid.
De huidige realiteit is die van een gespletenheid. Die gespletenheid moet
overwonnen worden. Geen van de partners mag daarbij streven naar een overwinning die neerkomt op een keuze van een der drie bovengenoemde mogelijkheden. Men moet het eens worden op basis van het samen vinden van de
identiteit die wij in onze naamgeving pretenderen te bezitten. Het zou wel eens
kunnen zijn dat ons daarvoor niet zo erg veel tijd wordt gelaten. De tijd dringt.
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Verplanke

Degenen die het proces van totstandkoming van het Christen Democratisch
Appèl begeleiden, verdienen in bestuurlijk opzicht alle hulde. Met grote bekwaamheid en vastberadenheid weten zij de soms aarzelende partners - K.V.P.,
A.R.P. en CH.U. - stap voor stap via samenwerking, appèl en federatie te
voeren naar het beoogde einddoel: de nieuwe Christen Democratische Partij,
gepaard gaande met de opheffing van de drie bestaande partijen. Elke stap moet
weer leiden tot de volgende stap en elk besluit tot het volgende besluit.
Het begon officiëel met een gemeenschappelijk urgentieprogram 1971-1975
van de drie partijen, door het A.R. Partijconvent aanvaard op 12 december
1970. De volgende stap was een resolutie waarin werd aangedrongen op
honorering van de samenhang tussen de drie partijen, door de A.R. Partijraad aanvaard op 30 september 1972. Daarna deed de aarzeling haar intree:
op 23 juni 1973 was in de A.R. Partijraad stemming nodig (170 tegen 38)
voor de aanvaarding van een resolutie waarin werd uitgesproken, dat de drie
partijen moeten streven naar een samenwerkingsverband, terwijl voorts werd
besloten het CD.A. op te richten. Weer een stap verder ging het (op
15 december 1973 door de A.R. Partijraad genomen) besluit, het CD.A. als
"groeimodel" te aanvaarden. De aarzeling zet zich hier voort: 37 van de 172
leden stemden tegen. Een meerderheid van 76 tegen 72 leden bleek niettemin
het besluit toch niet helemaal te vertrouwen: met die stemverhouding werd een
uit de vergadering opgekomen motie aanvaard, waarin duidelijk werd uitgesproken, dat het CD.A. een federatie zou dienen te zijn. Pogingen om er een
CD.F(ederatie) van te maken, mislukten echter; het woord Appèl- whatever
that may be - bleef gehandhaafd. En de laatste stap tot op heden is dan de
aanvaarding (op 14 december 1974 door de A.R. Partijraad) van de statuten
van het CD.A. als federatie, zij het dat in een (uiteraard officieel tot niets
verbindende) bijlage bij de ontwerp-statuten al werd aangegeven waartoe een
en ander zal moeten leiden: een politieke partij als eenheidsorganisatie.
De gehele procedure is enigszins te vergelijken met een treinreis. Bij iedere
wissel wordt even gestopt om de passagiers er van te overtuigen, dat, nadat de
vorige wissel was omgezet, omzetting van ook deze wissel niet achterwege kan
blijven. Enkele passagiers stappen dan uit en rijden niet verder mee (zo
laatstelijk Prof. Dr. A. C Drogendijk Sr.); de overigen zien, hetzij met
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enthousiasme, hetzij met aarzeling, bij een volgend station hun treinstel aangehaakt aan twee andere treinstellen en tenslotte zal men aankomen bij het
eindstation, waar ieder zal worden verzocht nu over te stappen in één ander
treinstel, dat der Christen Democratische Partij. Een aantal zal dit wellicht
weigeren, maar naar de verwachting der treinbestuurders staan op dit station
zo vele andere enthousiaste reizigers gereed om in de nieuwe trein te stappen,
dat het aantal zittenblijvers kan worden verwaarloosd.
Hun die bezwaren hebben tegen de koppeling der treinstellen, wordt het
makkelijk gemaakt: voor hen rijdt voorshands een afzonderlijke wagon op
enige afstand achter de trein aan. Immers volgens art. 5 der Statuten zijn de
leden der A.R. Partij automatisch lid van het CD.A., maar de toelichting deelt
mede, dat wie wel lid van de A.R.P. wil blijven, maar niet als lid van het
CD.A. wil worden beschouwd, zulks aan het partijbestuur kan melden. Zo
wordt het CD.A.-lidmaatschap een soort Kalkar-heffing, waarvan men op
grond van gemoedsbezwaren kan worden ontslagen, zonder dat het project zelf
daardoor ook maar enigszins in gevaar komt.
Op het station van 14 december 1974 ben ik onraad gaan ruiken, niet sterk
genoeg om uit te stappen, niet zwak genoeg om mij zwijgend verder te laten
vervoeren. Dat onraad betreft artikel 2 van de CD.A.-statuten, waarboven
weliswaar geschreven staat "grondslag" - een vaste basis waarop men staat,
blijft staan en bouwen kan - maar waarin sprake is niet van een kenbron,
maar slechts van een "richtsnoer" - een leidraad die alleen de richting aangeeft. Het is een nuance-verschil, misschien zonder betekenis, maar het zet
wel aan het denken.
Aanvankelijk behelsden de (op 3 april 1879 vastgestelde) Statuten der A.R.
Partij geen andere grondslag dan "de gemeenschappelijke erkentenis" van het
Program van Beginselen waarvan art. III de belijdenis van "de eeuwige beginselen die ons in Gods Woord geopenbaard zijn" bevatte.
In 1955 kwamen officiële statuten tot stand waarvan art. 2 de grondslag
aldus formuleerde: De· A.R. Partij aanvaardt de Heilige Schrift als kenbron
der waarheid en als richtsnoer, ook voor het staatkundig leven. Zo luidt de
grondslag nog steeds. Er is sprake van de Heilige Schrift, een niet voor
tweeërlei uitleg vatbaar gegeven.
In 1966 werd de term Evangelie geïntroduceerd. In het program van actie
1967-1971 werd de ondertitel Evangelische Volkspartij opgenomen, bedoeld als
nadere, meer aanspreekbare aanduiding. Ten Partijconvente van 23 december
1966 waren er nog al wat twijfels: sommigen vreesden identificatie van het
Evangelie met de activiteiten der partij, anderen waren huiverig voor de
achtergrond van deze term en slechts met 81 tegen 51 stemmen werd de
ondertitel aanvaard.
Sindsdien is het woord "Evangelie" in de politieke discussies de termen
"Heilige Schrift" en "Gods Woord" geleidelijk gaan verdringen. Begrippen
als "evangelische inspiratie" en "evangelisch radicaal" of "radicaal evangelisch"
kwamen in zwang en woorden als "Schriftuurlijk" of "reformatorisch" ver11
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dwenen naar de achtergrond. Nogmaals: nuance-verschillen misschien zonder
betekenis, maar ze zetten wederom wel aan het denken. Het is immers niet
voor het eerst in de geschiedenis, dat de term "evangelisch" opgeld is gaan
doen. In de vorige eeuw was sprake van de Groninger school (van Hofstede
de Groot) die zich gaarne "evangelisch" liet noemen. Zij was afkerig van een
welomschreven belijdenis en wilde de nadruk leggen "niet op de leer, maar
op de Heer". Zij stond critisch tegenover de Bijbel, waarvan zij de Evangeliën
het belangrijkste achtte. Dat de zonde een breuk met God betekent; dat de
mens in Adam is verloren gegaan en "der verdoemenis deelachtig"; dat Gods
toorn slechts door voldoening aan Zijn recht, d.w.z. door de dood van Zijn
Zoon, kan worden weggenomen - dat alles werd van minder betekenis geacht.
De heiliging van de mens kreeg de nadruk; met Erasmus voelde men zich
meer verwant dan met Calvijn; en - om het in een in onze kring actuele
terminologie te zeggen - over het hiernumaals had men meer zorg dan over
het hiernamaals.
Het woord "Evangelie" is nu ook in de Statuten van het CD.A. geintroduceerd: het CD.A. aanvaardt het Evangelie als richtsnoer voor het
politiek handelen.
Tegen deze formulering is in a.r. kring al tijdig geopponeerd.
Allereerst bestond de - met name door uitlatingen uit K.V.P.-kring gevoede - vrees, dat er naast het Evangelie ook voor andere uitgangspunten
ruimte zou zijn in het CD.A. De A.R. Partijraad van 23 juni 1973 gaf van
die vrees duidelijk blijk. Eerst aanvaardde hij - met 116 tegen 80 stemmen een amendement, waardoor de voorgestelde resolutie werd aangevuld met de
eis, dat het nieuwe samenwerkingsverband zich zou laten "gezeggen door
de verplichtende norm van het evangelie, zodat er geen sprake kan zijn van
gelijkwaardigheid van andere inspiratiebronnen". Niettemin bleek er ook nog
behoefte te bestaan aan een - met 170 tegen 38 stemmen aanvaarde - motie
waarin het partijbestuur opdracht kreeg "er bij het bestuursorgaan van het
CD.A. op aan te dringen dat in de statuten duidelijk tot uitdrukking komt
dat er slechts sprake is van één uitgangspunt, nl. het Evangelie van Jezus
Christus".
In de resolutie van 15 december 1973 vindt men niettemin dat enig uitgangspunt niet expressis verbis terug. Ondanks uit de vergadering gerezen
bezwaren werd besloten, dat in de statuten van het CD.A. o.a. diende te
worden opgenomen, dat het CD.A. het Evangelie aanvaardt "als richtsnoer
voor het politieke handelen". En toen op 14 december 1974 de tekst van de
statuten voorlopig werd vastgesteld door de A.R. Partijraad werden pogingen
om het Evangelie als enig richtsnoer te aanvaarden, met 101 tegen 83 stemmen
verworpen. Misschien is de aanvaarde tekst duidelijk genoeg, maar de weigering
om de dan wellicht vermeende onduidelijkheid weg te nemen door het woord
"enig" er in op te nemen, zet wederom wel aan het denken.
Een ander bezwaar betreft het woord "Evangelie" zelf.
Voor de nazaten van Groen van Prinsterer is dat een volstrekt gelijkwaardig
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synoniem voor "Bijbel" of "Heilige Schrift". Als men dan echter voorstelt
het woord "Evangelie" te vervangen door het synoniem "Bijbel", "Gods
Woord" of "Heilige Schrift" dan is het merkwaardig, dat zulks op zoveel
verzet moet stuiten. In het prae-advies op daartoe strekkende amendementen
wordt een beroep gedaan op de gangbaarheid en verstaanbaarheid van het
woord "Evangelie", waarvan overigens nog eens met nadruk wordt verklaard,
dat het hierbij gaat om "de gehele Bijbel".
Ook die weigering zet aan het denken. Want voor een aantal Christenen
moge inderdaad sprake zijn van een gelijkwaardig synoniem, voor een groot
aantal anderen is die gelijkwaardigheid er beslist niet.
Allereerst zijn er degenen die onder het "Evangelie" niet de formele maar
de materiële boodschap van de Bijbel verstaan. Voor hen is het gebruik van
dit woord een verbetering. Dat houdt in, dat anderen het dan terecht als een
reductie van de Bijbel gaan beschouwen.
Vervolgens zijn er - met name in Rooms-Katholieke kring - die onder
"Evangelie" meer verstaan dan de Bijbel (inclusief de apocriefe boeken!).
Voor hen is de Bijbel slechts één kenbron van de Waarheid. Het Evangelie
omvat echter ook de leer der Kerk, tot uiting komende in encyclieken, mandementen en concilie-uitspraken - een leer waartegen menig Protestant fundamentele bezwaren heeft. Dat houdt in, dat voor een aantal onzer het woord
"Evangelie" een ontoelaatbare uitbreiding van het begrip "Bijbel" inhoudt.
Alle drie die zienswijzen moeten zich nu in het woord "Evangelie" vinden.
Ik voorzie - en als overtuigd Groeniaan hoop ik het ook! - dat daarover
tal van botsingen zullen gaan ontstaan. Voor de zonen der Calvinistische
Reformatie is de "grondslag" van het CD.A. daarmee eigenlijk onaanvaardbaar
geworden. En het verheugt mij in grote mate, dat de CH.Unieraad deze zaak
nog eens critisch gaat bestuderen. Daar zag men op 14 december 1974 in het
woord "Evangelie" voorshands een verschraling en vermagering van de grondslag en vreesde men terecht, dat het loslaten van het woord "Bijbel" de deur
openzet voor een vermaatschappelijkt evangelie, dat als instrument wordt gebruikt voor allerlei vernieuwingstheologie. De knappe strategie der vaderen
van het CD.A. zal het de CH.U. overigens bijzonder moeilijk maken,
wijziging aan te brengen in de door de beide andere partners reeds aanvaarde
statuten.
Het komt mij voor, dat de A.R. partij trein nu een beslissende wissel is
gepasseerd. Van hun passagiers wordt thans gevraagd, dat zij tevens deel
gaan uitmaken van een organisatie, over de grondslag waarvan gerechtvaardigde twijfels bestaan. Mij dunkt, dat men dat het geweten van althans
een minderheid niet mag aandoen.
Het enig aanvaardbare alternatief is een federatie, die met de vagere grondslag van "het Evangelie" kan volstaan, mits een duidelijke doelstelling aanwezig is, en waarbij zich kunnen aansluiten ook andere christelijke partijen
(S.G.P. en G.P.V.) zonder dat zij haar reformatorische identiteit geweld
behoeven aan te doen.
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Maar onze elders georganiseerde reformatorische broeders zijn helaas uit
onze gezichtskring verdwenen. Zelfs hun namen worden niet meer genoemd.
Is dat soms een gevolg van de verschuiving van het "sola Scriptura" naar het
"Evangelie als richtsnoer"?
Het is voor hen die zijn gepokt en gemazeld in een partij welke is voortgekomen uit en zich van meet af heeft gebaseerd op de beginselen der
Calvinistische Reformatie, een ontmoedigende situatie geworden.
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GRONDSTOFFEN- EN ENERGIEPOLITIEK
door
H.

J.

Ydo

De titel geeft de volgorde aan waarin deze onderwerpen ten tonele zullen
worden gevoerd.
Het begrip "grondstoffen" is nog al ruim. In het algemeen wordt hieronder
een aantal groepen van basisprodulden verstaan zoals energie (steenkool, olie,
etc.), petrochemische grondstoffen bestemd voor verschillende industrietakken
(textiel, plastics), metaalertsen en metalen, agrarische produkten voor industriële verwerking (jute, wol, katoen, rubber, etc.), agrarische produkten
bestemd voor de voedselproduktie (oliën, veevoeders), etc. In dit artikel zal
hoofdzakelijk worden gesproken over energie, ertsen en metalen.
Fysieke en exploiteerbare reserves
Hoewel de aarde eindig is, en de mensheid bij een toenemend grondstoffenverbruik per hoofd in theorie eenmaal alle energie en metalen uit de aardkorst gehaald zal hebben, ligt deze mogelijkheid in een zeer ver verschiet.
De fysieke reserves van deze grondstoffen zijn ontzaglijk groot en reiken tot
ver buiten de horizon van zinvolle economische voorspelling. In dit verband
mag er aan herinnerd worden dat de aarde eigenlijk één grote klomp mineralen
is: één kubieke kilometer aardkorst bevat bijv. enkele honderden miljoenen
tonnen aluminium, tientallen miljoenen tonnen ijzer en vele honderdduizenden
tonnen zink en koper.
De situatie ligt anders voor de exploiteerbare reserves. Hun omvang wordt
bepaald door de marktprijs van het eindprodukt en van de meeste grondstoffen
zijn zij voldoende om de behoeften van de mensheid te dekken voor de
volgende 20 tot 30 jaar. Hoewel dit kort lijkt, is het lang. Immers, wie
kennen die reserves? In 't algemeen de mijnbouw- en olieondernemingen. Deze
hebben er geen belang bij hun onderzoek uit te strekken tot buiten wat zij
de volgende 25 jaar denken nodig te hebben en winstgevend denken te
kunnen exploiteren. Hun investeringsprogramma's reiken eenvoudig niet
verder en het zou voor hen veel te kostbaar zijn om naar vindplaatsen te zoeken
die zij pas over 40 of 50 jaar nodig zouden kunnen hebben. Bovendien is
het feit dat wij voor de meeste metalen en energiebronnen reserves voor
ongeveer 25 jaar kennen, al een hele vooruitgang vergeleken bij de situatie
van zo'n 30 jaar geleden. De toen bekende exploiteerbare rerserves waren
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voor een hoop grondstoffen veel kleiner dan nu, zowel in absolute als in
relatieve zin. In feite zijn de bekende exploiteerbare rerserves nooit zo groot
geweest als thans; wat dit betreft zou de wereld rustig op twee oren kunnen
slapen.
Dit alles wil niet zeggen dat energie en metalen niet steeds schaarser en
dus duurder zouden worden. Zo langzamerhand raken de rijke en goedkoop
exploiteerbare vindplaatsen op, en de mijnbouw en olieondernemingen moeten
steeds dieper graven en boren, in steeds verder afgelegen gebieden en in steeds
"dunnere" lagen om aan steeds grotere behoeften te voldoen. De mensheid
moet zich anno 1975 meer inspanning getroosten om een ton olie of koper
te vinden en uit de grond te halen dan anno 1925. Of anders gezegd, de
aardkloot als leverancier van grondstoffen en energie is onderworpen aan de
wet van de afnemende opbrengsten.
Hier komt nog iets bij. Omdat de reserves "dunner" en moeilijker toegankelijk worden en daarnaast de behoeften van de mensheid blijven stijgen,
moeten, althans voor sommige grondstoffen, steeds grotere gebieden in
exploitatie worden genomen hetgeen kan leiden tot landschapsverwoesting en
omgevingsverontreiniging. Dit is in het bijzonder het geval als de winning
plaatsvindt in dagbouw (bauxiet) of gepaard gaat met veel afval (steenkool).
Deze schadelijke neveneffecten zijn natuurlijk te voorkomen door de invoering
van regels voor bescherming van het milieu. Dit gebeurt dan ook in veel
landen, met het gevolg evenwel, dat hierdoor de kostprijs soms niet onaanzienlijk stijgt.
Echter, zowel de toenemende relatieve schaarste als de hogere kosten voor
milieubescherming worden minstens ten dele gecompenseerd door de vooruitgang van de techniek. Voor het opsporen en winnen van delfstoffen staan ons
thans veel betere technieken ter beschikking dan een kwart eeuw geleden
zodat nu ertsen worden gedolven op plaatsen waar men ze vroeger niet
vermoedde en van kwaliteiten die men vroeger niet zou hebben kunnen verwerken.
Daar komt nog iets bij. Sinds een aantal jaren hebben de mijnbouw- en
olieondernemingen hun blik geslagen op de zeebodem (de lezer wil de merkwaardige beeldspraak wel vergeven), die zowel onder- als bovengronds schier
onuitputtelijke reserves herbergt aan mineralen en energie. De moeilijkheid is
echter om deze boven water te varen. De hiermee verbonden problemen zijn
moeilijk en omvangrijk, zo wel technisch als economisch, en worden bovendien in toenemende mate vercompliceerd door het politieke vraagstuk van
het beheer van zee en -bodem. Zoals te doen gebruikelijk bij dit soort vraagstukken, staan hier, ruwweg gezegd, twee standpunten tegenover elkaar, het
nationalistische en het internationalistische, waarvan het eerste (uiteraard)
voorlopig aan de winnende hand is. Het eerste wil de grens van de territoriale
en direct daaraan grenzende (economische zone) wateren zo ver mogelijk zeewaarts verplaatsen; het tweede wil deze wateren zo klein mogelijk houden.
Wat overblijft (en dat is het overgrote gedeelte van de zee-oppervlakte) zou
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dan volgens de voorstanders van een vrije zee, ook vrij exploitabel moeten
zijn, volgens anderen, w.o. de ontwikkelingslanden, gesteld moeten worden
onder het beheer van de V.N. Dit alles heeft de industrie er echter niet van
weerhouden zich steeds verder in zee te wagen en, politieke verwikkelingen
voorbehouden, mogen we verwachten dat over enkele decennia de zeebodem
een groot deel van onze behoeften aan mineralen en energie zal dekken.

De vraag naar grondstoffen
De conclusie lijkt dan ook gewettigd dat de wereld over voldoende grondstoffen en energie beschikt en gelukkig niet - zoals de Club van Rome ons
wil doen geloven - op weg is naar een structureel toenemend en algemeen
grondstoffentekort. Zoals bekend veronderstelt de Club van Rome dat het
grondstoffen- en energieverbruik jaarlijks met ongeveer 5% zal stijgen. Zij
is tot deze veronderstelling gekomen op grond van de ervaringen van de
laatste 30 jaar. Is deze veronderstelling juist? Ja en nee. In de eerste plaats
varieert de toename van het gebruik van grondstof tot grondstof; in sommige
gevallen minder dan 5%, in sommige gevallen meer. Voorts is juist gedurende
de laatste 30 jaar de industriële produktie en daarmee de vraag naar grondstoffen en energie geweldig gestegen. Dit is echter niet altijd zo geweest. De
wereld heeft lange perioden gekend van stilstand tot matige groei en het is
lang niet zeker dat het huidige groeiritme van de industriële produktie zich
zal handhaven. Integendeel, de economische werkelijkheid zou die groei wel
eens spoedig kunnen doen afremmen en de jaarlijkse stijging in het gebruik
van grondstoffen kunnen terugbrengen tot een veel lager percentage, bijvoorbeeld 2 of 3%, of zelfs misschien wel negatief doen worden.
Hiervoor zijn twee onderling samenhangende redenen aan te voeren. In de
eerste plaats een van algemene aard. Zoals gezegd is de industriële produktiecapaciteit de laatste decennia geweldig uitgebreid. Dit is, grofweg gezegd,
mogelijk gemaakt door een kunstmatige vergroting van de geldhoeveelheid met het primaire (en nobele) doel om volledige werkgelegenheid te bereiken. Nu is het waarschijnlijk zo dat om een bepaald niveau van werkgelegenheid te handhaven, er steeds meer geld geschapen moet worden. Of,
anders gezegd, de prijs van volledige werkgelegenheid uitgedrukt in termen
van inflatie, wordt steeds hoger. Dit is waarschijnlijk de voornaamste
oorzaak van de toestand van laaiende en niet meer te controleren inflatie
waarin de wereld thans verkeert en die, hoe we het ook wenden of keren,
ons eens (en misschien wel spoedig) zal dwingen de groei te temporiseren,
op straffe van een ernstige dislocatie van het economische en maatschappelijke
leven.
Daar komt bij dat de kostprijs van de meeste grondstoffen sterk beïnvloed
wordt door de prijs van energie. Voor de landbouwgrondstoffen is dit zonder
meer duidelijk; hun produktie kan slechts worden opgevoerd door mechanisatie
en bemesting (kunstmest) en voor beide is energie nodig. Bij lage energieprijzen gaat opvoering van de produktie met lage kosten gepaard en zal een
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grotere vraag kunnen worden bevredigd dan bij hoge energieprijzen. Hetzelfde geldt voor de metalen en voor beide geldt bovendien nog dat zij onderworpen zijn aan de wet van de afnemende opbrengsten, d.w.z. dat om
telkens weer een nieuwe eenheid grondstof te winnen, steeds meer energie
nodig is. (Om een ton nikkel te winnen op Celebes heb je bijvoorbeeld
meer energie nodig als om eenzelfde ton te winnen in Canada; hoe verder weg,
hoe dieper verborgen, hoe dunner de laag, des te meer energie). Naarmate de
energie duurder wordt, worden vrijwel alle grondstoffen duurder, hetgeen
het verbruik kan afremmen.
Het bovenstaande voert tot de conclusie dat enerzijds de hoge energieprijzen
(waarop wij straks terugkomen,) en anderzijds de inflatie ons binnen afzienbare tij d wel eens zouden kunnen dwingen het tempo van de industriële
expansie sterk omlaag te schroeven. Hierdoor zal ook de vraag naar en het
verbruik van grondstoffen sterk dalen en zal het (vermeende) probleem van
een snelle uitputting van de grondstofreserves uit onze gezichtshoek en uit onze
politieke prioriteiten zijn verdwenen.
Prijsvorming en Marktorganisatie
In de vorige paragrafen hebben we gesproken over kosten en kostprijzen.
Thans iets over de marktprijs. Hoewel volgens de economische theorie de
marktprijs van grondstoffen zich richt naar de marginale productiekosten,
d.w.z. de kostprijs van de laatste gewonnen eenheid, kunnen beide prijzen toch
aanzienlijk van elkaar afwijken. Deze afwijkingen zijn meestal van tijdelijke
aard maar kunnen ook een meer duurzaam karakter hebben. Tijdelijke verschillen treden op als gebruikers, speculanten en buitenstaanders om monetaire
of speculatieve redenen massaal als kopers optreden of massaal de markt
verlaten en/of door bepaalde omstandigheden het aanbod tijdelijk sterk toeof afneemt. Dit geval heeft zich o.m. voorgedaan na de recente oliecrisis
toen de prijzen van bijv. koper, zink en zilver torenhoog opliepen. Deze
tijdelijke afwijkingen, hoe storend ook soms voor producenten, handel en
gebruikers herstellen zich in 't algemeen automatisch. Zo is bijvoorbeeld de
prijs van koper sinds mei 1973 ongeveer [. 500/ton gestegen tot [. 1400/ton,
en vervolgens thans weer gedaald tot ongeveer [. 500/ton.
De situatie ligt anders bij de meer duurzame verschillen. Deze zijn van veel
ernstiger aard omdat zij voortvloeien uit een onvolkomen organisatie van de
markt. Zij manifesteren zich vooral als de producenten zich hebben aaneengesloten tot een kartel of in een monopolistische positie verkeren. Dat is nu
juist wat steeds meer gebeurt. Zo wordt de oliemarkt gedomineerd door de
OPEC, een onvervalst kartel waar de producenten de consumenten het mes op
de keel zetten en de prijs kunstmatig hoog houden. Hetzelfde geldt voor de
tinproducenten die eigenlijk precies hetzelfde doen, doch in een elegantere
vorm. Daarnaast kennen wij het Marokkaanse fosfaatmonopolie en sinds enige
tijd roeren zich ook de bauxiet- en koperproducerende landen en streven openlijk
naar kartelvorming.
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De rechtvaardiging van dit soort staats- of interstatelijke kartels is dat de
producenten (veelal onderontwikkelde landen) een, zoals dat heet, "behoorlijke" of "renumeratieve" prijs voor hun grondstoffen moeten krijgen en de
grondstoffenvoorraad "behoorlijk beheerd" moet worden. Als ideaal klinkt het
leuk maar economisch is het onzin, en bovendien gevaarlijk. In de eerste plaats
voor de producent zelf. Om maar een voorbeeld te geven: als de marktprijs
van koper 100 is, ga je geen mijn in bedrijf stellen die tegen 110 produceert.
En als je je dan als koperproducenten zou gaan kartelleren om toch een prijs
van 110 te kunnen maken, dan wordt er te veel geproduceerd tegen te hoge
prijzen, tot schade van iedereen. Immers, Of het kartel gaat ten gronde aan deze
overproduktie en de daarop volgende prijsdaling, Of - als het kartel hecht is
- gaat het over tot produktiebeperking. In het eerste geval zijn er alleen maar
verliezers. De oorspronkelijke winsten ten gevolge van de tijdelijk hoge
marktprijs verdwijnen snel door verliezen ten gevolge van de daaropvolgende
prijsdaling en de marginale producent (in ons voorbeeld de mijn die tegen
110 produceert) verdwijnt weer uit de markt. In het tweede geval en als het
kartel bovendien in een monopolie-positie verkeert (OPEC), vindt produktiebeperking plaats maar blijft de marktprijs hoog ten koste van de producenten
van andere goederen en diensten (als de mensheid meer voor olie moet betalen,
kan het minder voor koper uitleggen) en tot schade van de consumenten.
Bovendien kan in het laatste geval het kartel zich ook nog geheel of gedeeltelijk
uit de markt prijzen, nl. als er substitutiemogelijkheden zijn. Met dat laatste
zijn de wereld tinproducenten (verenigd in het Wereld Tin Accoord) al jaren
bezig. Doordat hun (goed georganiseerde) kartel de prijzen altijd veel te hoog
heeft gehouden is de vraag naar tin de laatste 20 jaar nauwelijks toegenomen.
De gebruikers hebben steeds meer naar substitutiemogelijkheden gezocht ten
koste van de werkgelegenheid en een rationele produktie in de tinlanden zelf.
Wat geld voor staats- en interstatelijke kartels geldt vanzelfsprekend ook
voor die in de private sfeer. Ook de privé industrie is op dit punt niet altijd
brandschoon geweest. De eerste voorwaarde voor een rationeel grondstoffenbeleid en een stabiele en economische grondstoffenvoorziening is dan ook een
vrij toegankelijke en zo perfect mogelijk georganiseerde markt die zo veel
mogelijk ontdaan is van machtsposities. In dit verband moeten wereldgrondstoffen-accoorden worden afgewezen omdat zij onveranderlijk leiden tot een
kartellering van prijzen en produktie die in geen enkele relatie staan tot de
behoeften.
Grondstoffen en Ontwikkelingslanden
Overigens brengt het bovenstaande ons op het veelbesproken probleem van
de exploitatie van grondstoffen in ontwikkelingslanden. In de discussie rond
dit probleem is een veel gehoord argument dat de ontwikkelingslanden "recht
hebben op" of "gebaat zijn bij" vaste grondstoffenprijzen en dat daarom deze
prijzen middels wereldovereenkomsten tussen producenten en consumenten
dienen gestabiliseerd te worden. Hier worden m.i. twee zaken door elkaar
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gehaald, t.w. een rechtvaardige verdeling van de welvaart in de wereld en een
verstandige organisatie van de wereldmarkt. Natuurlijk zal een land waarvan de
economie op de exploitatie van een of twee grondstoffen steunt, in moeilijkheden komen als de prijzen van deze grondstoffen zouden dalen. Is de oplossing
dan ze te verhogen of kunstmatig hoog te houden? Vanzelfsprekend niet. Die
prijs moet worden gelaten voor wat ze is; zij is nog steeds de beste graadmeter
van de behoefte. De economisch en sociaal juiste oplossing in dit geval is om
de teruggang in welvaart die dit land zou moeten ondergaan, te compenseren
met behulp van speciale fondsen, bijvoorbeeld in het kader van de V.N. of
de E.E.G. Dit is dan ook de richting waarin de E.E.G. het, terecht, zoekt bij
de vernieuwing van de Verdragen van Yaoude.
Een ander veel gehoord argument is dat de ontwikkelingslanden "vrijelijk
moeten kunnen beschikken!' over hun eigen grondstoffen. De wereld heeft
hiervan in vele toonaarden kunnen kennis nemen tijdens de in april jJ. door de
V.N. georganiseerde grondstoffen-conferentie. Echter, wat betekent precies
"vrijelijk kunnen beschikken"? Als het zou betekenen dat ieder land souvereine
rechten moet kunnen uitoefenen over eigen bodemschatten, zal iedereen deze
uitspraak kunnen onderschrijven. Als het echter zou betekenen dat souvereine
staten niet gebonden zijn aan in vrijheid afgesloten overeenkomsten ten aanzien
van de exploitatie van hun bodemschatten, dan zouden wij deze uitspraak
bepaald dienen te verwerpen en wel omdat dan regeringen niet meer contractabel
zouden zijn. Om dezelfde reden zouden wij deze uitspraak ook moeten afwijzen
als ze zou betekenen dat het bezit van grondstoffen onder alle omstandigheden
gebruikt mag worden als een chantagemiddel voor politieke doeleinden (zie de
OPEC).
Nog een ander argument is, dat de grondstoffenlanden er recht op zouden
hebben hun eigen grondstoffen ter plaatse te verwerken tot eindprodukten. Dit,
om hen te doen profiteren van de hogere toegevoegde waarde (hogere deviezenopbrengsten, grotere werkgelegenheid), en in het algemeen bij te dragen tot
een snelle economische ontwikkeling. Nu vindt volgens goed economisch gebruik de produktie daar plaats waar zij leidt tot de laagste kosten. In het geval
van metalen en olie zullen dit meestal de consumentenlanden zijn, de geindustrialiseerde landen dus, omdat daar nu eenmaal de markten liggen en
daar het nodige kapitaal en de vereiste technologie voorhanden is. In de praktijk
zien we dan ook dat olie-, zinko, lood- en koperraffinaderijen veelal juist in
deze laatste landen zijn gevestigd en niet in de grondstoffenlanden zelf. In
theorie zou het aanvaardbaar zijn om deze toestand zo te laten onder de
voorwaarde echter dat alle produktiefactoren perfect beweeglijk zijn en dat
dus de mensen uit de ontwikkelingslanden op eenvoudige en goedkope wijze
naar de geïndustrialiseerde landen zouden kunnen komen om daar in het
economisch proces opgenomen te worden. Dit is echter theorie. De produktiefactoren zijn niet perfect beweeglijk 1 zodat de toepassing van de laagste kostenregel meestal ten nadele van de arme landen werkt.
1
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Dit is een probleem van de eerste orde, dat tot nogal uiteenlopende gedragslijnen kan inspireren. De eerste is om d.m.v. grondstoffen-accoorden de prijs
van het eindprodukt zo hoog te stellen dat ook de landen waar de verwerking
van grondstoffen tot eindprodukten met hoge kosten gepaard gaat, de ontwikkelingslanden dus, nog hun kosten dekken. Dit zou echter kartellering
betekenen en dient uit dien hoofde te worden afgewezen. Een betere manier
is om rijkdom in de vorm van kapitaal en technologie naar de landen met hoge
kosten over te dragen om hen in staat te stellen een verwerkingsindustrie op
te bouwen die kan produceren tegen de wereldmarktprijs. Om terug te komen
op het hierboven gegeven voorbeeld: als de prijs van koper 100 per ton
bedraagt en als bijvoorbeeld Zaire alleen maar het eigen erts tot koper zou
kunnen verwerken tegen een prijs van 110 per ton, dan is het verstandiger om
naar Zaire zo veel kapitaal en technologie over te maken dat het in staat is om
te produceren tegen bijvoorbeeld 95 per ton, dan om de prijs d.m.v. grondstoffen-accoorden te verhogen tot 110. Niemand zou bij zo'n prijsverhoging
gebaat zijn, ook Zaire niet.
Een volgende gedragslijn is om de eventuele invoerrechten af te schaffen die
geïndustrialiseerde landen heffen op halffabrikaten en verwerkte produkten met
een hoog (geïmporteerd) grondstoffen aandeel. Hierop wordt door de ontwikkelingslanden terecht aangedrongen en in feite is dit de gedragslijn van de
E.E.G. ten opzichte van de met haar geassocieerde staten. Deze politiek die
ook van Nederlandse zijde wordt gesteund, zou met kracht en op genereuze
wijze moeten worden voortgezet. Zij sloopt de (kunstmatige) barrières die wij
- geïndustrialiseerde landen - hebben opgericht tussen onszelf en de ontwikkelingslanden en zij leidt tot een verstandiger internationale arbeidsverdeling. Overigens moet men hier niet al te veel van verwachten. Hoewel nulrechten van groot belang zijn, zullen zij in veel gevallen onvoldoende zijn om
tot echte industrialisatie te komen. Hiervoor is bovendien en vooral overdracht
van kapitaal en kennis nodig.
Tenslotte een opmerking van meer algemene aard. Het probleem van grondstoffen en ontwikkelingslanden dient geplaatst te worden tegen de achtergrond
van het groeiend verschil in welvaart tussen arme en rijke landen. Ik geloof niet
dat welke grondstoffenpolitiek dan ook dit verschil kan verkleinen zolang het
kwaad niet bij de wortel wordt aangepakt. Naar mijn mening groeit de welvaart
tussen rijk en arm uiteen, o.a. omdat de westerse wereld systematisch een
politiek voert van welvaartsstijging door kunstmatige vergroting van de geldhoeveelheid. Of, om het maar eens wat demagogischer te zeggen, door het
"verpolitieken" van het geld, waaraan alle regeringen en drukgroepen in de
westerse wereld zich hebben schuldig gemaakt en blijven schuldig maken, wordt
de kloof tussen rijk en arm vergroot. Ik ben de mening toegedaan dat, om tot
rechtvaardiger verhoudingen te komen, stabilisering van de geldwaarde een
eerste vereiste is. Als de olielanden en meer in het bijzonder deze moderne
moraalprediker, de Sjah van Iran, ergens gelijk in hebben, dan is het wel hierin.
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Energie - het kernprobleem
Tenslotte het probleem van de energie. Hierboven hebben wij gezien dat de
mate waarin, en de prijzen waartegen de mensheid over grondstoffen kan
beschikken in sterke mate bepaald worden door de mate waarin en de prijs
waartegen zij over energie kan beschikken. Dure energie leidt tot dure grondstoffen; zonder energie geen grondstoffen.
De eerste vraag die wij ons in dit verband moeten stellen is of de fysieke
en exploiteerbare reserves aan energie spoedig uitgeput zullen raken en de
wereld rekening moet houden met een structureel energietekort. Voorzover
dit te bekijken valt zijn er geen redenen om zulk een tekort te verwachten.
Zoals gezegd in het begin van dit artikel, zijn de bekende exploiteerbare
energiereserves thans groter dan ooit. Bovendien zijn deskundigen van mening
dat de verder bekende beschikbare reserves aan aardgas, olie en steenkool de
behoeften van de mensheid kunnen dekken voor verscheidene honderden jaren.
Echter wat hierboven t.a.v. de metalen is gezegd, geldt ook voor de energie:
de groei van de consumptie moet niet kunstmatig worden bevorderd door
manipulatie van de geldhoeveelheid en de markt moet voor iedereen toegankelijk
zijn en ontdaan worden van machtsposities. In beide gevallen, inflatie en machtsposities, loopt de mensheid voortdurend het risico van tijdelijke of blijvende,
lokale of algemeen verspreide tekorten.
In het huidig tijdsgewricht betekent dit dat een verstandige energie politiek
in de eerste plaats gericht moet zijn op het onwerkzaam maken van het OPECkartel. Dit kartel is hoogst gevaarlijk. Het houdt de wereld in een wurggreep,
het belemmert de groei en het vergroot de tegenstellingen tussen arm en rijk
omdat het de armen scherper treft dan de rijken. Er is noch principieel noch
praktisch enig verschil tussen de OPEC en de uitbuitende landheren of grootindustriëlen van de vorige eeuw. Tegen de laatsten hebben de massa's soms
bloedige revoluties ontketend en de krachtige taal van de regering der V.S.
hoeft ons dan ook geheel niet te verbazen. Dit kan echter niet de weg zijn die
ons land kan gaan. Ons land zou in het kader van de E.G. en de club van
olie-consumerende landen actief naar oplossingen moeten zoeken om de OPEC
op vreedzame wijze onwerkzaam te maken, waarbij wij ons dienen te onthouden
van ieder "begrip" voor of halve goedkeuring aan het OPEC optreden.
Ondertussen zou een rationele energiepolitiek in drie richtingen kunnen
werken. Ten eerste in de richting van een normalisering van de groei van het
verbruik. De meest objectieve methode hiervoor is om de algemene economische
groei geleidelijk te normaliseren, d.w.z. te ontdoen van inflationistische elementen.

Ten tweede, zolang de oliecrisis duurt, zuinig zijn met energie. Aangezien
zuinigheid op basis van vrijwilligheid niet werkt, zou voor wat betreft de
ondernemingen gedacht kunnen worden aan een partieel verbod om de stijging
van de energieprijzen door te berekenen in de prijzen van het eindprodukt.
Voor de privéverbruiker zou men kunnen denken aan een verbod om de
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stijging van de energieprijs in aanmerking te nemen bij het bedingen van loonsen salarisverhogingen. Beide maatregelen treffen direct de winstcapaciteit van
de ondernemingen, respectievelijk de levensstandaard van het individu en zullen
ongetwijfeld betere en snellere resultaten afwerpen dan de 100 km snelheidsgrens (die nauwelijks wordt gecontroleerd en dus niet wordt nageleefd) of wat
vriendelijk gepraat van bewindslieden, over gordijnen dicht tijdens de kou en
de verwarming op 20 graden. Zuinig zijn met energie is veel meer een politiek
dan een economisch punt. Zodra de OPEC landen ervan overtuigd raken dat
wij ook met de helft van hun olie kunnen en willen leven, vermindert automatisch hun politieke chantage.
Ten derde zou een energiepolitiek gericht moeten worden op het ontwikkelen
van nieuwe energiebronnen. Hierover valt meer te zeggen dan het bestek van
dit artikel toelaat. Drie punten lijken van belang.
In de eerste plaats leiden de ervaringen van de laatste decennia tot de
conclusie dat het ontwikkelen en toepassen van nieuwe energiebronnen het doelmatigst geschiedt door de energieproducenten zelf. Neem kernenergie bijvoorbeeld. Deze vorm is - ondanks alle overheidsinspanning en kostbare organisaties als de USAEC en Euratom - pas goed van de grond gekomen toen de
electriciteitsproducenten er op grond van technische en commerciële overwegingen iets in begonnen te zien. Daar waar zij door de overheid overgehaald (of
gedwongen) werden tot vroegtijdige bouw van kerncentrales, is dit in de meeste
gevallen uitgelopen op een groot fiasco. Staatssteun voor research kan soms
nuttig en nodig zij n; beslissingen voor industriële toepassing dienen zo veel
mogelijk in handen te blijven van de producenten zelf.
Ten tweede een opmerking over de financiering. Volgens beproefd bedrijfseconomisch gebruik financiert in principe iedere industrie haar eigen toekomst
en zou de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen gefinancierd dienen te
worden uit de opbrengst van en de winst op de verkoop van bestaande energie.
In dit licht bezien zou ook de opbrengst van ons aardgas daarvoor moeten
worden gebruikt en dus niet voor andere doeleinden.
Ten derde moet de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen in het kader van
een rationele politiek een veel lagere prioriteit hebben dan het herstel van een
vrije en doorzichtige markt. De noodzaak voor nieuwe bronnen neemt af
naarmate de markt vrijer en doorzichtiger is.
Conclusies

Volgens de Volkskrant van 2 oktober zou minister-president Den Uyl in
een rede voor het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond hebben gezegd
dat "het huidig economisch stelsel waarin de ondernemer de vrijheid heeft om
zelf te beslissen over omvang en richting van zijn investeringen tekort schiet als
het gaat om het oplossen van de kwalen van deze tijd. Deze kwalen zijn vooral
de vervuiling van het milieu, de nieuwe schaarste aan grondstoffen en energie
en de groeiende kloof tussen rijk en arm in deze wereld." Om deze redenen
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- aldus de premier - moet het investeringsbeleid van de ondernemingen onder
controle worden gebracht van de overheid.
In de lijn van wat hiervoor is gezegd geloven wij dat de minister-president
op een verkeerd spoor zit. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het
groeiend verschil tussen rijk en arm, tijdelijke grondstoffentekorten en willicht
ook tenslotte de milieuvervuiling voor een groot deel hun oorzaak vinden in een
onbeheerste groei, mede veroorzaakt door een slecht beheer van het geldwezen
door de staat, door de regering dus, niet alleen de Nederlandse regering en
niet alleen déze Nederlandse regering, maar de regeringen van alle rijke geindustrialiseerde landen gedurende de laatste 20 jaar. Voor de grondstoffen en
energie komen daar dan nog bij de marktverstorende machtsposities als monopolies en kartels, die in vele gevallen ook door de staat of staten zijn geschapen.
Natuurlijk kunnen de ondernemingen onder deze omstandigheden niet rationeel
investeren. Maar de fout ligt niet bij hen. Die ligt primair bij de overheid,
die verantwoordelijk is voor de waarde van het geld, de omvang van de geldhoeveelheid en een doorzichtige organisatie van de markt. Nu de regering(en)
op deze punten hebben gefaald is het logisch dat zij zich op deze punten
corrigeren en niet om hun invloed nog wat uit te breiden.
Voor een rationeel grondstoffen- en energiebeleid zijn vrije en open markten
nodig, ontdaan van monopolistische invloeden en werkend in de kontekst van
een zo stabiel mogelijke geldwaarde. Of de regering er maar even voor wil
zorgen.
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EEN ONTDEKKEND, BESCHAMEND EN LEERZAAM BOEK *
door
Ds.

I.

Overduin

Een ontdekkend, beschamend en leerzaam boek. Zo wil ik het boek van
Ger van Roon over "Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941" noemen.
Mijn respect voor het enorme werk, dat de schrijver verzet heeft. Uit de
honderden noten blijkt wel hoevele bronnen geraadpleegd zijn: boeken, artikelen, brieven, notulen, manifesten enz. Het is een boek, dat men moeilijk kan
excerperen omdat elke overbodige breedsprakigheid ontbreekt en de inhoud
een opeenstapeling van zakelijke gegevens is en de stijl daardoor zo nu en dan
telegramstijl wordt. Zo nu en dan, dus niet doorlopend. De lezer moet echter
niet denken dat het boek daardoor onleesbaar is; integendeel, men blijft lezen,
omdat de stof zo uitermate gewichtig is en de lezer telkens wil weten hoe een
bepaalde crisis zich verder ontwikkelt en hoe, wanneer en waarom een mentaliteitsverandering zal plaatsvinden.
De hoofdindruk, die na het lezen achterblijft is: het is een ontdekkend,
beschamend en leerzaam boek. Degenen, die de dertiger en veertiger jaren
bewust hebben meegemaakt zullen zich vele zaken herinneren maar zij zullen
ook nieuwe gegevens ontdekken. Hoe men in die tijd ook intens meeleefde,
men kon niet op alle sectoren aanwezig zijn noch lid van alle bestuursorganen
zijn. Men had een fragmentarische kennis van zaken en globale indrukken.
De waarde van dit boek is, dat alle belangrijke gegevens op een rijtje worden
gezet en de globale indrukken uit het verleden door uitvoerig documentatiemateriaal worden bevestigd, aangevuld en soms gecorrigeerd. Het boek is ook
hierin ontdekkend, dat veel wat binnenskamers overlegd en gesproken werd
nu uit notulenboeken en archieven naar buiten is gebracht.
De inhoud
In een twaalftal hoofdstukken worden de volgende onderwerpen behandeld:
- de houding der kerken; een dertiental protestantse kerken passeren
de revue;
- de houding van de Nederlandse oecumenische beweging, van een
aantal protestants-christelijke organisaties;
- de reacties uit de studentenwereld, de rechtstreekse contacten met de

* Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941, door Ger van Roon. Aula-Paperback
24, 414 pagina's. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974.
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belijdende kerk, de hulpverlening aan vluchtelingen, de rol van het
grensgebied, de duitse predikanten in Nederland, het beeld in de
protestants-christelijke pers, discussie op het grondvlak, neutralisme of
kruistochtgedachte, de eerste fase van de bezettingstijd en slotbeschouwing.
Het is telkens verbijsterend te lezen hoe zeer achtenswaardige kerkelijke
leiders en professoren een zeer te laken houding aannamen, zoals zij b.v.
reageerden op een verzoek van de afdeling Zwolle van de Vrijzinnig Hervormden aan de Hervormde Synode (maart 1933) om te protesteren tegen vervolgingen, arrestaties en mishandelingen van de Joden. De secretaris meende dat
de spoedcommissie de brief uit Zwolle voor kennisgeving moest aannemen en
dat de berichten sterk overdreven waren en dat zulke protesten meer kwaad dan
goed zouden doen. "Haast heeft het niet, want de mishandelingen zijn opgehouden" (c. J. van Paassen). "Wij ontvangen tal van brieven om als kerk te
ageren en te protesteren - maar ik acht dit niet raadzaam. Alles beweegt zich
en wie geeft ons het recht positie te nemen en raad te geven?" (cursief 0.)
Zo oordeelde toch een hoogstaand man als Prof. Dr. W. J. Aalders uit
Groningen, hoewel hij eerder de aantekening bij de verzoekbrief had gemaakt,
"de zaak is niet aan haar einde en er dreigen ergere dingen dan sporadische
mishandelingen". We vragen ons met de auteur af hoe was dat mogelijk en
wat waren nu de diepste motieven?
In diezelfde tijd maande in een moderamenvergadering van "Kerkopbouw"
Dr. M. C. Slotemaker de Bruine tot voorzichtigheid. Deze zoon van de minister
van Sociale Zaken, Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine in het ministerie
Colijn, zou met zijn broer G. H. al spoedig een veel positiever en resoluter
houding aannemen dan hun vader, de minister. En Prof. F. W. A. Korff uit
Leiden - ook niet de eerste de beste - waarschuwde dat de Synode voorzichtig
moest zijn, men was immers over de toestanden in Duitsland slecht geïnformeerd! Telkens blijkt dat de toporganen met topfiguren het veel slechter deden
dan de basis, hoewel er gunstige uitzonderingen waren in mannen als b.v.
Berkelbach van der Sprenkel, de Utrechtse hoogleraar, en Dr. K. H. Miskotte.
En vergeet niet de predikanten uit het grensgebied, het oosten van het land:
Ds. F. Slomp (Frits de Zwerver), Dr. H. Berkhof e.a. zullen altijd met eerbied
en dankbaarheid genoemd worden.
Dat in het begin onzekerheid en voorzichtigheid domineerden, is nog enigszins te begrijpen, maar dat in begin 1938, toen de Belijdende Kerk, Kar! Barth,
de Barmer Thesen, de processen tegen Niemöller, en vele predikanten, priesters,
Joden en politici, die in de concentratiekampen werden gemarteld en vermoord,
hartverscheurend van zich hadden doen spreken, nog werd gemaand tot voorzichtigheid en neutralisme, is inderdaad een verbijsterende zaak.
Op 11 maart 1938 vergaderde het dagelijks bestuur van de Oecumenische
Raad onder de indruk van de grote publiciteit over Niemöller, die in het kamp
Sachsenhausen gevangen zat. Zou Nederland zich aansluiten bij het Engelse
initiatief om een getuigenis uit te geven en voor Niemöller in de bres te
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springen? Nu kon toch de oecumene beoefend worden. "Als een lid lijdt,
lijden alle leden". Nu de proef op de som. Helaas keerde J. R. Slotemaker de
Bruine zich "tegen iedere vorm van adhaesiebetuiging: in het belang van de
mensen in Duitsland die het verwijt van landverraad zouden krijgen, omdat
het morele recht hiertoe ontbrak ("ons zal gevraagd worden welk moreel recht
wij hebben om ons te bemoeien met wat wij niet weten." (cursief 0.) De
Oxford-conferentie kende de situatie niet en wij ook niet) en gezien de ongezonde politieke belangstelling voor het geval-Niemöller; alleen met een bidstond kon hij accoord gaan, maar dan in de vorm van een stil gebed. Slotemaker
kreeg direct steun van pastoor Lagerwey van de Oud-Katholieke Kerk. Met
deze zienswijze was de Utrechtse hoogleraar S. F. H. J. Berkelbach van der
Sprenkel het echter totaal oneens. In de kring van de Belijdende Kerk wachtte
men juist ook op een woord uit Nederland. Dat werd nota bene door een zoon
van Slotemaker - G. H. - verteld, die net uit Duitsland terugkwam".
Met de Evangelisch-Lutherse Kerk lag het ook niet eenvoudig, reeds door
de sterke banden met de Duitse geloofsgenoten, onder wie velen achter Hitler
aanholden. De meningen waren in deze kerk verdeeld. Belangrijk was de
principiële houding van de Lutherse Bond voor Christelijk-Sociale Actie,
waaraan met ere de namen verbonden zijn van J. S. (vader) en M. (zoon)
Ruppert. Over het geheel was de houding van het Hersteld Verband, de
Remonstrantse Broederschap en het Genootschap der Vrienden (de Quakers)
veel positiever. Vooral de laatsten hebben geweldig veel voor de vluchtelingen
gedaan. De voorzitter van de algemeen kerkelijke vergadering van het Hersteld
evangelisch-lutherse kerkgenootschap deed bij de opening van de vergadering
in juni 1933 direct een positief geluid horen. Helaas was de houding van
J. A. Klinkenberg en Prof. J. C V. van Bemmel uitgesproken slecht.
Vooral die kerken die historische en geestelijke banden met hun medegelovigen in Duitsland onderhielden, kwamen in een gespleten positie terecht
zoals de Unie van Baptisten gemeenten, de Vrije Evangelische Gemeenten en
de Evangelische Broedergemeenten.
Wat de Gereformeerde Kerken aangaat weten wij van de afschuwelijke rol,
die Dr. Van der Vaart Smit gespeeld heeft, en van de afkeurenswaardige
leiding van Prof. H. H. Kuyper, van de irritatie, die Prof. V. Hepp op de
synode teweeg bracht, toen hij wees op het feit dat de richters in Israël en
Josef in Egypte toch ook dictators geweest waren. Dit "argument" gebruikte
Hepp in de discussie over de censuur over N.S.B.-ers en CD.U.-ers, alsof
hier niet heel wat anders aan de orde was. Het was wel droevig dat deze synode
van 1936 veel te ongenuanceerd N.S.B.-ers en CD.U.-ers over één kam schoor.
"Hier maakten de Christelijke Gereformeerde Kerken in een uitspraak, die
ten onrechte veel minder bekend is, een duidelijk verschil". Overigens heb ik
mij met alle kracht verzet tegen elke vorm van censuur over de CD.U.-ers,
toen ik destijds in Kampen predikant was. Deze mede-christenen waren hun tijd
vooruit. Hoe verkwikkend steekt Prof. K. Schilder in zijn moedig verzet tegen
het Nationaal-socialisme af. Het boek van Ger van Roon bevat zoveel, dat wij
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ervan af moeten zien alle hoofdstukken door te lopen. Ik hoop dat velen de
moeite zullen nemen dit werk te lezen. Maar nu tenslotte enkele opmerkingen.

Ontdekkend en bes~hamend
Vooral zij, die niet vrij van een zeker antipapisme waren en de gevaren
uitsluitend van het bolsjewisme duchtten, hadden de neiging om hun sympathie
voor de machtsovername van Hitler uit te spreken. De Führer streed immers
tegen de macht van Rome en Moskou (Dr. P. J. Kromsigt). En waar deze
sympathie gevonden werd, ging men aanvankelijk de Jodenvervolging begrijpelijk voorstellen en die schande relativeren. Men liet zich in het begin ook
zand in de ogen strooien doordat Hitler en de N.S.B.-ers zich opwierpen als
verdedigers van het "positieve christendom". Vandaar de gematigde reacties
op de uitbarsting van anti-semitisme in de "Kristallnacht". Men zag dit meer
als incidenten, groeistuipen en kinderziekten, die voorbij zouden gaan, dan als
symptomen. Een serie bladen maakte zich hieraan schuldig: de Standaard, de
Heraut, Luctor et Emergo (het blad van de Christelijke Gereformeerde jongelingen), De Wartburg, de Christen, de Bazuin en Bouwen en Bewaren. "De
nat'ionalistische beweging in Duitsland moest wel aan de invloed van het
Jodendom paal en perk stellen om het Germaanse karakter van de staat
zuiver te houden", zo schreef H. H. Kuyper in de Heraut en de bovengenoemde
bladen namen dit met instemming over. Karl Barth in zijn strijd tegen de
natuurlijke theologie was hier veel gereformeerder dan zijn gereformeerde
bestrijders. Men vraagt zich met de schrijver af hoe dit kwam? Verschillende
oorzaken, die deels samenvallen met de kijk van Ger van Roon, wil ik noemen.
1. Het neutralisme zat zo diep in de traditionele politiek van Nederland,
dat velen meenden: we blijven wel neutraal, wanneer wij ons maar niet mengen
in de duitse binnenlandse aangelegenheden. Wees voorzichtig, geen protesten,
niet al te duidelijk de partij van de vervolgde Joden kiezen. Deze mentaliteit
was naïef; alsof het neutralisme indruk maakt op totalitaire systemen en
dictators en alsof neutralisme onder alle omstandigheden zinvol en verantwoord
is. Door veel, dat van gebrek aan onderscheidingsvermogen en aan moed
getuigde, hebben wij een enorme nationale, kerkelijke en persoonlijke schuld
op ons geladen.
2. Wat kunnen regeringspersonen en beroepsdiplomaten grote fouten
maken door zich te verkijken op de internationale situatie. Zij kunnen slecht
geïnformeerd zijn, terwijl zij goede informaties niet geloven. Wat te denken
van een beroepsdiplomaat, die "Mein Kampf" van Hitler niet gelezen had.
Geen wonder dat velen de misdaden van de machtsovername door Hitler niet
als symptomen van een weldoordacht systeem doch slechts als voorbijgaande
incidenten zagen.
Het zal 1937 of 1938 geweest zijn, dat ik door een deel van Duisland
reisde. De schrik was mij om het hart geslagen. Tot in de kleinste gehuchten spandoeken "Heute Europa, morgen die ganze Welt". Overal koortsachtige bedrijvigheid. De wegen vol vrachtwagens voor de "Arbeitsdienst" .
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Een gecamoufleerde voorbereiding op een komende oorlog. De vernedering
van Versailles moest gewroken worden. De gestolen koloniën terug. De rijksduitsers onder vreemde heerschappij moesten "heimgebracht werden". Het
internationale Jodendom neergeslagen. Het Arische ras was als Herrenvolk uitverkoren om de wereldheerschappij te veroveren. Er was geen werkloosheid
meer. Alle fabrieken werkten onder hoogspanning, heus niet om speelgoed
soldaten, maar wèl om onderdelen van allerlei oorlogstuig te vervaardigen,
die zó in elkaar gezet konden worden op het juiste moment. Mijn vermoeden
als leek is later ook bevestigd door de feiten. Toen de S.R.O.1. (opleidingsschool voor reserve officieren) een groots jubileum in die tijd vierde, maakte
minister-president Dr. H. Colijn als reünist het feest mee. Hij logeerde bij de
uitgever J. H. Kok. Als goede buren waren mijn vrouwen ik 's avonds uitgenodigd. Al gauw deed ik verslag van hetgeen ik gezien, gehoord en gelezen
had tijdens mijn reis in Duitsland. Het had mij bevestigd in de overtuiging,
dat we binnen enkele jaren een wereldoorlog zouden hebben en Nederland
ook onder de voet gelopen zou worden. Dit lag in de ideologie van het
Nationaal-socialisme. En wanneer de Maginot-linie zo sterk is, zullen de
Duitsers een omtrekkende beweging door Nederland en België maken. Wie
is nu zo dwaas te vergeten dat een keten net zo sterk is als de zwakste schakel.
Nu de verdediging van Noord-Frankrijk is de zwakste schakel. Maar Dr. Colijn
wou hier niets van weten. Hij meende, dat Duitsland onmogelijk oorlog
kon voeren: a) omdat het geen kader had, b) omdat het geen oorlogsmateriaal
had. Ik was hierover verbaasd. Maar intussen bereidde ik de gemeente geestelijk
voor op de tijden dat het nazisme ook over ons land zou spoelen.
3. Ik kom nog even terug op het analyseren van de motieven, die de
houding van vele leidinggevende Nederlanders in de periode 1933-1941 bepaalden. Ons volk was over het algemeen mentaal en geestelijk niet voorbereid
op de nachtmerrie van het nazisme. Degenen, die er wèl op voorbereid waren,
viel de bezetting niet zo rauw op hun dak, al was de werkelijkheid toch erger
dan men zich tevoren had ingeleefd. Hoe moeten we denken over hen, die
nu niet bepaald een heldhaftige en menselijke houding aannamen? Was het
angst, drift tot zelfbehoud, de ogen sluiten voor een werkelijkheid, die men
niet aankon, beginselloos opportunisme, aanpassing, het beste er van maken,
zorgen dat de prijs niet te hoog wordt?
Ger van Roon zegt terecht, dat wij over het hart niet kunnen oordelen. Maar
wel over daden en woorden, en over afwezigheid van daden en over zwijgen,
waar gesproken moest worden.
Hier komen heel wat ethische bezwaren om de hoek kijken mede in verband
met iemands karakterstructuur.
Toen Frankrijk gecapituleerd had, en de Duitsers Europa van de Noordpool
tot de Pyreneeën bezet hadden, en Rusland nog hun bondgenoot was, en
Amerika nog neutraal, en Engeland alleen was overgebleven, toen was de verslagenheid ontzettend groot. Ik hoor nog de sombere stem van Churchill door
de radio "Now we are alone" . En wat moest Engeland? Konden zij bij wijze
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van spreken met hooivorken en klappistooltjes de Duitse horden met een zeer
sterke luchtmacht tegenhouden? De bliksemsnelle overrompeling door de
uiterst sterk bewapende duitse horden viel op onze hoofden als een duizelingwekkende slag. We waren ons zelf kwijt. Wij vroegen ons af: zal dit het begin
van een nieuw tijdperk voor Europa en de wereldverhoudingen zijn?
Dr. Colijn, die zeer spontaan kon handelen, schreef zijn vooral later aangevochten brochure "Op de grens van twee werelden", waarin hij een poging
deed de fouten van het verleden te schetsen en enkele wenken te geven omtrent hetgeen wij thans in het belang van ons volk zouden kunnen verrichten.
"Nu was Duitsland voortaan de beslissende factor op het vasteland van
Europa geworden".
Ik weet nog wel dat ik en zovele anderen gekweld werden door de vraag:
hoe moet in deze nieuwe situatie die misschien voor enkele generaties blijvend
kan zijn, onze houding zijn als christen, als kerk, als burger van Nederland.
De één is meer aangelegd voor rigorisme de ander voor het compromis, de
één kiest het conflictmodel de ander het harmoniemodel. Waar is de grens
tussen geoorloofd en ongeoorloofd gehoorzamen? Waar begint het martelaarschap? Waar is het de moeite waard veel desnoods alles te riskeren? Wanneer
is in een ethische beslissing de prijs te hoog? Allemaal brandende vragen in
de zomer van 1940. De één was sneller klaar met zijn verzetshouding dan de
ander. In de Nederlandse Unie verenigden zich vooral diegenen, die de nieuwe
constellatie accepteerden en nu probeerden "to make the best of it". Men moet
zich de ontredderde toestand indenken om te begrijpen dat er een bekoring
uitging van deze houding, die al spoedig een verkeerde houding bleek te zijn.
Men had de consequente gemeenheid van het systeem onderschat en nog altijd
te menselijk van het stelletje oorlogsmisdadigers gedacht. Van onmensen met
een mentaliteit, die bewust en planmatig in staat zijn miljoenen Joden te
vermoorden, kan men alles verwachten wat slecht en demonisch is. Hier past
alleen een onverzettelijk "neen". Gelukkig, dat na 1941 het beeld gunstiger
wordt, al werd het verzet per slot van rekening door een klein percentage
van onze bevolking gedragen en uitgevoerd.
Het is niet overbodig nog eens te onderstrepen, dat het boek van Ger van
Roon handelt over het tijdperk 1933-1941. Het gevaar is immers niet denkbeeldig dat het nogal ongunstig beeld zich geruisloos uitstrekt over de gehele
tijd van de duitse bezetting. Met deze waarschuwing bedoel ik niet op indirecte
wijze de auteur hiervoor aansprakelijk te stellen maar wèl eventueel de lezers,
wanneer zij de indruk, die dit boek achterlaat, wat slordig en generaliserend
zouden uitbreiden over de ganse oorlogsperiode. Dit zou zeer onbillijk zijn
ten opzichte zowel van de kerken en de christelijke organisaties als van de
leden afzonderlijk. Als ik mij niet vergis was het percentage van de kerkelijke
mensen in het verzet hoger dan van de niet·kerkelijken.
De les der geschiedenis
De volgende fout die men telkens m het leven maakt (in de kerk, de
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politiek, de organisatie, het bedrijfsleven, de scholen, de besturen) is wel het
gebrek aan psychologisch inzicht en psychologische tact. De kerkgeschiedenis
met haar scheuringen en conflicten wordt heus niet alleen door geestelijke en
theologische factoren bepaald, ook door psychologische en sociologische. Ik
heb bedrijven zien ondergaan, niet allereerst door bedrijfseconomische, maar
door psychologische en karakteriologische factoren. Een beroepsdiplomaat, die
wellicht knapper dan H. Kissinger is maar psychologisch tekort schiet, zou niet
bereikt hebben wat Kissinger bereikt heeft in het Midden-Oosten.
Daar komt nog bij, dat men geneigd is eigen mentaliteit te projecteren
in de ander. In de Indonesische kwestie na de oorlog heeft men menigmaal
de Oosterling benaderd en met argumenten trachten te overtuigen, die typisch
Westers waren. "Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten". De waard
kan wantrouwend te slecht of goedgelovig te goed of eenvoudig anders zijn
en daardoor anders over zijn gasten denken dan ze in werkelijkheid zijn.
Velen konden zich niet voorstellen dat Hitler en de Nazi's in staat zouden
zijn elk diplomatiek, politiek en menselijk fatsoen zo mateloos te vertrappen.
Chamberlain was bijvoorbeeld zo'n goede waard, die eigen mentaliteit in Hitler
projecteerde. Hij had anders kunnen weten. "Alles wat nuttig is voor het duitse
volk, is geoorloofd", zoals Dietzgen, de moraalfilosoof van het Marxisme eens
schreef "alles wat de wereldrevolutie kan bevorderen, is geoorloofd". Wat
heeft een plechtig ondertekend verdrag voor waarde? Een vodje papier!
Men behoort in de politiek zelf wel ethisch-verantwoord te handelen, maar
men moet vooral niet verwachten, dat ideologieën, die een totaal ander scala
van waarden opgesteld hebben, hetzelfde zullen doen. In dit opzicht moet
men ethisch realist zijn. Immers hun scala van waarden zijn ethische onwaarden.
N.S.B.-ers, die uit verblind en dwalend idealisme het nationaal-socialisme
aanhingen, hadden in hun verbeelding een soort ideaalbeeld gemaakt, dat
bijna in geen enkel opzicht klopte met de werkelijkheid. Toen ik indertijd
zo'n N.S.B.-er voorhield de gruwelen in de concentratiekampen, was z'n antwoord: "Ja, maar als de Führer dat wist, zou hij direct hieraan een eind maken".
Ik heb hem toen geadviseerd zo spoedig mogelijk naar Berchtesgaden te reizen
om het hem te vertellen. Hij kon vrij reizen krijgen.
Totalitaire staat
Ik maak me zeer bezorgd, dat vele jonge mensen zich ook een ideaalmarxistische samenleving dromen en al de verschrikkingen van een totalitaire
staat wegwuiven als een voorbijgaand stadium, geboorte-weeën, kinderziekten,
terwijl die ellenden inherent zijn aan elke linkse of rechtse dictatuur. Geen
incidenten zijn het maar symptomen. Zulke jonge mensen projecteren eigen
mentaliteit in de overtuigde en bewuste dragers van de dictatuur. Ze weten
niet van hoedanige geest zij zijn. De geschiedenis is eenmalig en herhaalt zich
nooit op dezelfde wijze, omdat zowel de omstandigheden als de "makers" van
de geschiedenis telkens weer anders zijn. Toch is het geoorloofd te beweren
dat de geschiedenis in bepaalde opzichten zich herhaalt. Wanneer deze waar-
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heid op een juiste wijze - met verdiscontering van alle hiervoor in aanmerking
komende factoren - gehanteerd wordt kunnen wij met recht spreken over de
lessen der gechiedenis. Maar de mens is hardleers. We kunnen zelfs een
"idealistische" weg plaveien voor schurken en "christelijke" deuren openen
voor inbrekers.
Enkele maanden geleden schreef ik een waarschuwend artikel in Centraal
Weekblad over "Wij zijn hardleers". Herinnerend aan een woord van Hegel
,iDe les der geschiedenis leert ons dat de mens niets uit de geschiedenis
leert", wees ik erop dat velen door schade en schande moeten wijs worden.
Zo was het in de dertiger jaren, toen ook vele belijdende christenen onder de
bekoring kwamen van het Nationaal Socialisme. De feitelijke beweging verstoorde al spoedig de zoete idealistische droom. In 1931, toen ik in mijn
eerste gemeente Sleen stond, moest ik al debat-avonden over christendom en
nationaal-socialisme in Drente houden, omdat vele boeren in die ellendige
crisistijd heil verwachtten van de nieuwe beweging van Mussert. Het groene
front!
Een sociaal-economisch moeilijke tijd met problemen, die eigenlijk alleen
internationaal opgelost kunnen worden gevoegd bij de beperkte mogelijkheden
tot oplossing door de overheid en gevoegd bij de fouten die de overheid
maakt, vormen een goede voedingsbodem voor extreme bewegingen. Zo is
het altijd geweest en zo zal het wel blijven.
Vandaag beleven wij weer hetzelfde. De maatschappij is niet volmaakt,
hoewel heilig vergeleken met vijftig jaren geleden en met verreweg de meeste
landen heden ten dage. Er zijn maatschappijcritici, die tekeer gaan, alsof wij
in Zuid-Amerika of in de negentiende eeuw leven. Uitgaande van de onvolmaaktheden, die opgeblazen worden en het vele goede, dat verzwegen moet
worden, verwachten velen heil van een marxistisch (leninistisch) systeem. Men
ziet dan liever niet in de spiegel van wat Rusland er in bijna zestig jaar
van gemaakt heeft maar wel in de toverspiegel van wensprojecties en idealiseringen.
Ik ga niet herhalen, wat ik in dat genoemde artikel schreef. Laten wij als
besluit eens luisteren naar minister Vredeling. Het volgende neem ik over in
het kader van het besproken boek, dat ontdekkend, beschamend en... leerzaam is. Dus tot lering: "De Sowjet-ideologie streeft naar wereldheerschappij.
Ideologie bestaat uit woorden, maar er zit een verschrikkelijke macht achter,
die zich ook stilzwijgend doet gelden. Ook al zouden hun bedoelingen goed
zijn, dan nog geldt "Leidt hen niet in verzoeking".
Democratie is niet iets vanzelfsprekends. Dat kan zo veranderen. Tenslotte
leeft een groot deel van de wereldbevolking onder andere systemen. Het is
een opgave om jongere generaties daarvan te overtuigen. Ik ben zeer bezorgd
over de genuanceerde manier waarop vele jongeren tegen het communisme
aankijken. Nu hoor je weer dat die Solzjenitsin maar een rechtse vent is. Dat
vind ik irrelevant. Die man heeft een diepe wijsheid opgeschreven. Ik heb
een diepe afkeer van het communistische systeem. Hele generaties dienen er
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als mest voor de volgende. Die prijs is mij te hoog want het individu is onvervangbaar. Het individu wordt opgeofferd aan het algemeen welzijn, maar
wat dat algemeen welzijn is, bepaalt een ander" ...
Ik heb begrepen dat het mogelijk is dat mensen bonafide communist
worden. Mensen die het systeem hebben gewogen en het niet te licht bevinden.
Dat maakt het communisme alleen maar gevaarlijker (Vergelijk hiermee
christenen en predikanten die indertijd ook het nationaal-socalisme niet te
licht hebben bevonden, trouwens alles wat V redeling van het communisme
zegt, gold ook van het nazidom ). Die zo genuanceerd er tegen aankijken,
volgen een modetoon. Vanuit mijn vroegere christelijke achtergrond spreek ik
vaak uit de bijbel en ik denk weleens "vergeef het ze want ze weten niet
wat ze doen".
"De jongeren missen de ervaring die wij in de oorlog hebben gehad. Die
ervaring is niet over te dragen, daarin falen wij. Die jongeren zeggen terecht,
ik was er niet bij, wat moet ik ermee. Maar ik mag er wel tegen tekeer gaan,
ik zeg, ga erheen en kijk. Diepe indruk hebben twee dienstweigeraars in
Oost-Duitsland op minister Vredeling gemaakt. "Die jongens werden eerst
drie jaar opgesloten en mochten daarna niet meer studeren. Zo gaat het daar.
En de jongens die hier lopen te roepen dat Kees Vellekoop (een tot gevangenisstraf veroordeelde dienstweigeraar) vrij moet, die zouden als ze eens
in Oost-Duitsland hebben rondgekeken, wel wat minder hard roepen ... "
Vredeling is vanzelfsprekend voor ontspanning tussen Oost en West, maar
niet op een irreële manier.
"Volledige ontspanning is overigens alleen maar te bereiken als er steeds
meer mensen als Solzjenitsin opstaan, zich durven te uiten, ondanks het risico
voor jaren opgeborgen te worden".
Sociale verdediging
Van de zg. sociale verdediging, die de PPR voorstaat, zei V redeling het
volgende: "Nee, de sociale verdediging is een interessant idee maar niet bruikbaar. Het is onverantwoord om te zeggen: laat ze dan maar komen. Misschien
word ik nu wat emotioneel, maár wat doe ik met de moeder van de jongen die
dan in het verzet gaat. Daar schrik ik van terug, wetende wat zo'n moeder
doorstaat als die jongen onderduikt en verzet pleegt" ...
"Ik zal alles doen om die situatie te voorkomen". Tot zover minister
Vredeling. Ja de les der geschiedenis. Ik zou alle idealistische onnozele halzen
wel willen toeschreeuwen: lees Van Roon, De Jong en vele anderen. In de
vakantie las ik ook "Te mogen leven", een Nederlandse Jodin vertelt haar
geschiedenis van Johanna Ruth Dobschiner en "Een Groninger pastorie in de
storm" van J. A. Ader-Appels. Hebben al die helden in de ondergrondse dan
voor niets geleden?
Sufkousen kunnen ongewild nog gevaarlijker zijn dan misdadigers.
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Lidmaatschap CPN
Nadat ik dit artikel geschreven had kwam godsdienstleraar G. Los van het
Zwolse Lyceum in de belangstelling. Hij meende dat zijn lidmaatschap van de
CPN best verenigbaar was met zijn christen-zijn en zijn leraarschap bij het
christelijk onderwijs. In Arnhem hadden wij ook een christelijke onderwijzer,
die vóór de komst van de duitsers verdacht was. Hij had eerst beweerd, dat het
geloof in Christus en in de Führer best samen konden gaan, ja dat het geloof
in Christus het allerbeste beleefd kon worden door het geloof in het nationaalsocialisme. Zodra de duitsers in ons land waren kwam de aap uit de mouw
en offerde hij zijn christen-zijn op aan het nationaal-socialisme. Er moest een
keuze gemaakt worden. Deze gevaarlijke verblinding bracht al spoedig het
hoofd der school, verscheidene bestuursleden in de gevangenis en ondergetekende in Amersfoort en Dachau. Ja, wat een verblinding, alsof absolute
gehoorzaamheid aan de romeinse keizers, de kerk, de vergoddelijkte staat of
partij samen kunnen gaan met de absolute gehoorzaamheid aan Jezus Christus.
Wanneer theologische studenten, mensen uit het christelijk onderwijs, een
deel van de (christelijke) pers, het in mindere of meerdere mate opnemen voor
het standpunt van de heer Los, is dit een bewijs van een ontstellend gebrek
aan onderscheidingsvermogen, van een valse tolerantie, van een hardleersheid
ten aanzien van de lessen der gechiedenis, van een idealisme zonder gezond
realiteitsbesef, van een niet (willen) doorzien van de marxistisch-leninistische
infiltratie- en uithollingsmethoden, van een niet-ernstig-Iuisteren naar de stem
van miljoenen vermoorden en van de levenden, die roepen om een menswaardige vrijheid van meningsuiting en om de meest elementaire beginselen
van de democratie.
Het schoolbestuur, de rector, de leraren, de ouders, die overtuigd zijn dat
geen enkele linkse of rechtse totalitaire staats- of partij opvatting te verenigen is
met het evangelie van Jezus Christus, verdienen onze sterke steun. Veel behoef
ik hier niet aan toe te voegen, omdat verscheidenen hun stem duidelijk verheven hebben. Ik eindig met het aanhalen van drie oordeelvellingen van
prof. dr. Herman Ridderbos in het 'Gereformeerd Weekblad' van 11 oktober
1974 ten aanzien van de verklaring van een "handvol theologische studenten":
dit stuk is zo onintelligent, zo onkritisch, zo onnozel.
Ik herhaal: sufkousen kunnen ongewild nog gevaarlijker zijn dan misdadigers.
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V AN DE REDACTIE

Mr. W. C. D. Hoogendijk heeft eind januari zijn functie als directeur van
de Doctor Abraham Kuyperstichting neergelegd wegens het aanvaarden van een
betrekking elders. Zijn voorganger, mr. J. H. Prins, luidt hem uit.
In dit nummer voorts twee bijdragen over het milieuvraagstuk.
Allereerst schrijft ds. Hans Bouma een felle bijdrage hierover. Hij klaagt
o.m. de politici aan, maar wijst ook op hoopgevende ontwikkelingen.
Dr. A. D. Voûte schrijft vervolgens eveneens over de relatie van de mens
tot zijn omgeving, in antwoord op een aantal vragen die hem zijn gesteld
n.a.v. zijn bijdrage in het juninummer 1974 van ons blad.
Mr. G. W. von Meyenfeldt schrijft over het geweld in onze samenleving
onder de titel 'Niemandsland in iemandsland'. Hij gaat daarbij in op de recente
discussie over de wijze waarop het strafrecht in onze samenleving functioneert
en behoort te functioneren.
Tenslotte bespreekt de heer A. Borstlap het boek 'Bevrijde Tijd' van dr.
Okke Jager.
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BIJ HET AFSCHEID VAN HOOGENDIJK
door
Johan Prins

Weinige maanden voor Wim Hoogendijk zijn twintigjarig jubileum bij
de Kuyperstichting zou hebben kunnen vieren, is hij vertrokken. De rol van
jubilaris zou hem vermoedelijk niet hebben gelegen. Hij is in het algemeen
geen "rollenspeler" . Hij speelt alleen zijn eigen rol. Op zijn wijze, bekwaam
en pregnant.
Zo heeft hij gedurende bijna twee decennia het antirevolutionaire partijgebeuren begeleid en er mede richting aan gegeven. Men behoeft ook niet
in de geheimen van het souffleurshokje door te dringen om te weten, dat
hij in het jongste verleden van de A.R.P. en ook reeds in de voorbereidingsperiode van het C.D.A. op zeer verdienstelijke wijze zijn sporen heeft achtergelaten.
Als bibliothecaris komt hij ten Kuyperhuize in de tijd dat nog ver over
de duizend literatuurpakketten per jaar naar allerlei oorden in het land gaan.
Later, in de jaren zestig, wordt hij meer en meer betrokken bij de totstandkoming van studies en rapporten over een steeds breder wordend terrein.
Naast typisch nationale problemen als subsidiepolitiek en Bijstandswet komen
bij voorbeeld ook Nieuw-Guinea, Vietnam, de ontwikkelingspolitiek en het
oorlogsvraagstuk omstandig aan de orde.
Opvallend blijft zijn brochure De. samenleving vernieuwen, geschreven voor
de studieconferentie van de Arjos in 1967. Het hierin behandelde thema zal
hij ook in de volgende jaren als directeur van de Kuyperstichting nog enkele
malen met klem aan ons voorhouden. Wij mensen zijn zelf de producenten
van wat goed en van wat kwaad is in onze samenleving. Immers de maatschappelijke processen, verhoudingen en misstanden komen niet autonoom tot stand,
maar worden door de mensen voortgebracht. Terwijl de navolging van Christus
een omwenteling ten goede in de samenlevingsverhoudingen te weeg moet
brengen ...
Treffend is ook de wijze waarop Hoogendijk in A.R.S. van februari 1973
de situatie schetst waarin A.R.P., c.H.U. en K.V.P. zich bevinden en waarom
naar zijn overtuiging het proces van organisatorische eenwording moet worden
ingeluid. De moeilijkheid is alleen "dat wat wij zeggen te willen ons nog niet
zo tot vlees en bloed is geworden, dat de totaliteit van ons politieke optreden
daarvan een vanzelfsprekende afstraling is".
Eén van zijn laatste grote werkstukken is Oriëntatie 1974. "Oriëntatie 1974
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wil zeggen een oriëntatie op andere vraagstukken dan in de periode die hieraan
voorafging." Wij kunnen ons terugtrekken op die sectoren van de politiek
die van oudsher voor ons een vertrouwd karakter hebben, Of wij kunnen "de
allure opbrengen om een nieuwe oriëntatie op de grote hedendaagse politieke
kwesties te volbrengen ... "
Even bladerend in slechts enkele van Hoogendijks pennevruchten, valt mij
bij vernieuwing op, hoe hij er steeds op uit is geweest ons niet te laten staan
bij enkele vertrouwde politieke problemen, maar ons tevens heeft willen bepalen
bij de grote opgaven van onze tijd. En voorts hoe hij ons laat gevoelen welke
spanning er bestaat tussen de bestaande werkelijkheid en het door het Evangelie
vernieuwde leven.
Het zijn slechts twee aspecten van Hoogendijks omvangrijke werkzaamheden.
Ik heb ze gememoreerd om ook op deze plaats te kunnen getuigen van grote
dankbaarheid en bijzonder respect voor de wijze waarop de thans afgetreden
directeur van de Kuyperstichting zich in dienst heeft willen stellen van een
goede zaak.
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CREATIEF RENTMEESTERSCHAP
OVER POLITIEK EN NATUURVERWOESTING

door
Ds. Hans Bot/ma

Nog even, en we zijn compleet failliet. Van ons oorspronkelijke kapitaal is
nog maar een fractie over. Een aanzienlijk deel van onze belangrijkste reserves
hebben we er roekeloos doorgejaagd. Wanneer we nog twintig - of als we
geluk hebben: dertig - jaar op dezelfde gigantische voet voortleven, is het
definitief met ons gebeurd.
Maar we zijn toch rijk, er heerst toch welvaart - althans in déze regio
van de wereld? Is er geen sprake van permanente economische groei, niet te
stuiten vooruitgang? Dat hadden we gedacht! Het lijkt er gewoon niet op.
Het is een tijd van bittere armoede, we hollen achteruit, onze economie is
er nog nimmer zo beroerd aan toe geweest. We hebben te maken met een
immense schaarste. Nee, geen schaarste aan allerlei volstrekt nutteloze geproduceerde goederen. We stikken in de zegeningen van onze produktieexpansie. Er is een iedere dag nijpender schaarste aan: natuur. Er is een
ontstellend tekort aan essentiële, beslist onmisbare artikelen als schone lucht,
schoon water, niet verkrachte en vergiftigde aarde, onaangetaste ecosystemen,
diepe, grenzeloze stilte. In welke weelde we ook baden, niét in de alles overtreffende en meest urgente weelde van een goed functionerende, royaal beschikbare natuur.
Economisch gezien betekent ons toenemende gebrek aan 'natuur' pure misère.
We beleven een ongekende crisis. We worden bedreigd op de meest vitale
punten. De bevrediging van onze wérkelijk primaire levensbehoeften is in
gevaar. Onze huidige economie voert ons rechtstreeks naar een catastrofe. Ze
deugt niet, ze is ziek. In plaats van schaarste terug te dringen - toch haar
taak - roept ze schaarste op. Door zich enkel met geproduceerde goederen
bezig te houden, ontgaat onze economie de onschatbare waarde van het niet
(tenminste niet door óns) geproduceerde doch evenwel kapitale goed 'natuur'_
Er is inderdaad alle reden tot de 'gerede twijfel' van het uitstekende gelijknamige CDA-rapport over de huidige economische ontwikkeling.
De periode van echte economische groei is al lang voorbij. Het enige dat
groeit is de produktie van voornamelijk overbodige of dubieuze artikelen. Of:
de schaarste aan het meest onontbeerlijke. Deze schaarste is stukken ernstiger
dan velen vermoeden. Juist zij, die het weten kunnen, biologen en ecologen,
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zijn bijzonder pessimistisch. Het meest schrikbarende is, dat de wereldoceanen
stervende zijn. We hebben de bron van alle leven vergiftigd. Er zijn onomkeerbare cumulatieve processen in de richting van een algehele vernietiging in
werking gezet. Biologisch, d.w.z. zakelijk bekeken, zijn onze overlevingskansen
miniem. Tal van biologen vrezen, dat we the point of no return al gepasseerd
zijn. We hebben onze eigen biotoop verpest.
Er zijn maar zeer weinigen, die de gruwelijke realiteit van de overal woedende
ecocide onder ogen durven zien. Dit is begrijpelijk. Het is ook onverdraaglijk.
Wie kan deze macabere werkelijkheid aan? Allerlei afweermechanismen komen
in actie. Je móét je, gewoon uit zelfverdediging, wel beschermen tegen de inderdaad verpletterende feiten. Onmiddellijk na het onthullende Panoramiekinterview van Wouter van Dieren met de geestelijke vader van de systeemdynamica Prof. Jay W. Forrester (MIT, Boston) op zondagavond, 8 december
1974 kreeg de NOS een storm van protesten te verwerken: waarom al die
ellende over ons uitgestort, gun ons toch een rustige zondagavond, we hebben
al genoeg aan ons hoofd. Wie ondertussen toch nog nieuwsgierig is naar de
visie en (voorlopige) conclusies van Forrester, kan terecht in NRC Handelsblad
van 7-12-'74, waar op pag. 4 van het 'zaterdags bijvoegsel' de volledige tekst
van het genoemde interview staat afgedrukt.
Ook verreweg de meeste politici zijn niet berekend op de werkelijkheid van
de ecocatastrofe. Het is zelfs zo, dat men voortdurend, doof en blind voor alle
alarmklokken en rode lichten, maatregelen neemt om de ramp nog te bespoedigen. Een frappant staaltje van opperste verdwazing leverde onze eigen
regering met haar besluit om terwille van de (heilige) werkgelegenheid het
haperende produktie- en consumptiesysteem met een pittige injectie van drie en
een half miljard gulden weer te activeren. Terwijl dit systeem zélf het signaal
gaf, dat het zo niet langer ging! Maar voor de werkgelegenheid hebben we
álles over. Koste wat het kost - ook al kost het de laatste restanten van ons
onvervangbare kapitaal - zál er gearbeid, d.w.z. geproduceerd worden. Alsof
al dat werk, dat we met de grootste offers kunstmatig in stand proberen te
houden, zo zinvol en verheffend was! Alleen al door z'n impliciete of expliciete
bijdrage aan de uitbuiting van de arme landen of/en van de arme natuur heeft
veel arbeid een hoogst frustrerend karakter.
Mens en natuur
Er zal heel wat moeten gebeuren, voordat we economisch en politiek tot een
enigszins relevant gedrag komen. Totnogtoe houden onze reacties nauwelijks
meer in dan geijkte reflexen. Sommigen vermoeden, dat alleen een wereldschokkende ramp ons gedragspatroon zal kunnen wijzigen. Alsof de situatie nu
al niet rampzalig genoeg was! Waarschijnlijk is het grootste onheil al geschied.
Wanneer we wachten op de ramp, die ons eindelijk de ogen zal openen,
wachten we op het definitieve einde.
In het reeds vermelde interview wijst Forrester op de niet geringe tegenkrachten, die zullen optreden, wanneer we onze groei- en produktiemanie
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trachten te bedwingen. 'Deze krachten', aldus Forrester, 'zijn diep verankerd in
onze westerse samenleving. Zij zijn geïnstitutionaliseerd in de grondwet, in
wetten en voorschriften, in het beleid en de praktijk van de onderneming en
in onze religieuze en ethische principes'. Forrester pleit in dit verband voor
'een heroriëntering van dit hele systeem van principes, folklore, mythes en
attitudes, waaraan we onze drijfveren tot groei ontlenen -'. Hoe hevig de door
Forrester gesignaleerde tegenkrachten kunnen zijn, merken we in allerlei
discussies over kernenergie. De propagandisten staan uitermate sterk: ze hebben
een hele cultuur met zich mee, de traditie geeft hun zonder meer gelijk. En ook
de religie valt hen bij.
Ook Mihailo Mesarovié en Eduard Pestel attenderen nadrukkelijk in hun
magistrale 'tweede rapport aan de Club van Rome', 'Menschheit am Wendepunkt' / 'Mankind at the turning point' (Ned. vert. 'De mensheid op een
kruispunt'), op de morele en ethische heroriëntatie, die nodig is om tot de
vereiste veranderingen te komen. Om allerlei dreigende en reeds manifeste
ecologische, sociale en psychologische 'grensconflicten' in de toekomst te vermijden, achten zij in de eerste plaats een totaal andere opstelling van de mens
tegenover de natuur geboden. In hun 'epiloog' (pag. 144 Ned. vert.) lezen
we: 'De grondoorzaak van de 'grenscrises' ligt in de kloof tussen mens en
natuur, die zo dreigend snel breder wordt. Als deze ontwikkeling eenmaal
duidelijk wordt gezien als het belangrijkste probleem van onze tijd, dan zullen
vele vragen die momenteel op het politieke en maatschappelijke toneel zeer
urgent schijnen een heel lage plaats krijgen, zoiets als nu de twist tussen Luther
en Zwingli over het avondmaal'.
Inderdaad zal de door Forrester en Mesarovié en Pestel bepleite (zeer
persoonlijke) heroriëntatie moeten inzetten bij het alles beheersende probleem
mens-natuur. Wanneer we onze ethiek ten opzichte van de natuur (voor zover
we van een ethiek kunnen spreken) niet grondig veranderen, d.w.z. wanneer
we in onze possessieve uitbuitershouding volharden, is een wereldomvattende
ramp onafwendbaar. Daarbij maakt het hoegenaamd niets uit of we bijv. in
een kapitalistische of socialistische maatschappij leven. Het is ergerlijk naïef
om het kapitalisme als dé grote oorzaak van de milieucrisis aan te wijzen. In
socialistisch georganiseerde landen gaat de natuur even hard naar de knoppen.
Zowel het kapitalisme als het socialisme is uitgesproken antropocentrisch en
begunstigt evenzeer een limietloze exploitatie van de natuur.
Zeker de confessionele partijen zullen niet voorbij kunnen gaan aan een
vérstrekkende bezinning op de mens-natuurproblematiek. Het boek, waaruit zij
hun inspiratie willen diepen, de bijbel, geeft hun daar alle aanleiding toe. Op
welk een intreurige manier een christen-politicus de plank mis kan slaan, bleek
bij het in november '74 gehouden kamerdebat over de Oosterschelde. Ter
verdediging van zijn gelukkig verworpen motie om de Oosterschelde geheel af
te sluiten bestond AR-Tweede Kamerlid Schakel het om n.b. Psalm 8 te citeren.
In naam van de aldaar bezongen 'heerschappij' van de mens over 'de werken
van Gods handen' meende hij serieus zijn opmerkelijke stelling te kunnen
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poneren, dat 'de vedigheid van de Zeeuwen boven het behoud van de vissen
gaat'. Maar - we kunnen de heer Schakel zijn griezelig ondoordachte bijbelgebruik ook al weer niet ál te kwalijk nemen. Natuurlijk, hij kón beter weten.
En wie zich in het openbaar beroept op de bijbel, moet drommels goed
beseffen wat hij doet. Hoe komt de heer Schakel echter aan zijn wijsheid?
Die heeft hij in belangrijke mate te danken aan het westerse christendom,
waartoe hij behoort. In de westerse theologie en ethiek, verkondiging en liturgie,
zit immers een sterk antropocentrische tendens. Het lijkt er op, dat God
uitsluitend een God van ménsen is. Het dier, ruimer: de natuur, telt eigenlijk
niet mee. Op z'n best geldt de niet-menselijke schepping als een decor voor
de volstrekt dominerende ontmoeting van God en mens. Op z'n slechtst wordt
het geschapene exploitatiemateriaal, waarover de mens naar believen kan beschikken. Op deze laatste mogelijkheid is steeds meer het accent komen te
liggen. De mens krijgt een monopoliepositie. Hij is de enige gerechtigde op
aarde. Hij is volledig superieur. Hem behoort de 'heerschappij' over alles wat
leeft. De ganse schepping staat in dienst van zijn ontplooiing.
Het westerse christendom is niet weinig medeplichtig aan de zo langzamerhand desastreus geworden natuur- en dierexploitatie. Met z'n exclusieve
concentratie op het heil en de vooruitgang van de méns heeft het een zeer
invloedrijke theologische en ethische legitimatie verschaft aan de antropocentrische trekken, die de westerse cultuur van huis uit eigen zijn. Het is niet
juist het westerse christendom als de hoofdschuldige van de ontstane natuuren dierchaos aan te merken. Die chaos is gegeven met het anti-ecologische,
expansionistische karakter van onze westerse cultuur. De schuld van het christendom schuilt in de adhesie, die het deze cultuur verleend heeft.
Hoopgevende ontwikkelingen
Het is duidelijk, dat zeker het christendom de dans van de door Forrester,
Mesarovié en Pestel beklemtoonde heroriëntatie niet kan ontspringen. Nu doen
zich juist de laatste tijd in Nederland - om maar dicht bij huis te blijven een aantal hoopgevende ontwikkelingen voor. Het ziet er naar uit, dat de
theologische en ethische reflectie in een wat breder vaarwater terechtkomt. Ook
op het grondvlak, in de gemeente, is er iets aan het veranderen.
Theologisch en ethisch komt men er steeds meer van terug God als een God
van enkel ménsen te claimen. Er is een kentering te bespeuren in de eeuwenlang
volgehouden antropocentrische reductie van het heil. Er is oneindig veel meer
aan de hand dan louter de mens. De aarde komt weer in zicht. Men ontdekt
de natuur als schepping, oeuvre van God. Als zodanig heeft ze een eigen
integriteit, een unieke waarde. Het dier treedt naar voren als een medeschepsel,
een aard- en ademgenoot. Evenals de natuur heeft het dier recht van bestaan.
Het mag er zijn, zomaar - ook zonder dat het van betekenis, 'rendabel' is
voor de mens. Men krijgt oog voor de wereldomspannende reikwijdte van het
heil. Niet alleen de mens, álles wat leeft mag zich verheugen in Gods genadige
aandacht. Men kent de mens een meer bescheiden positie toe. Hij heeft het rijk
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niet alleen op aarde. In veel opzichten is hij niet méér dan de bomen en de
dieren. Hij springt er slechts uit, in zoverre hij een creatief beheer voert over
het hem omringende leven. Ethici raken er van overtuigd, dat de ethiek zich
niet mag beperken tot de regeling van enkel menselijke relaties. Ook de
verhouding met dier en natuur moet geformuleerd worden. Albert Schweitzer
vindt steeds meer gehoor met zijn stelling: 'Ethiek is onbegrensd geworden
verantwoordelijkheid voor alles wat leeft'. In diakonale kringen vraagt men
zich af of ook niet de nood van het dier en de natuur onder de dienst der
barmhartigheid valt.
Eén van de eerste signalen van de nieuwe theologische en ethische bezinning
op het geschapene vinden we in het dubbelnummer van 'Kosmos + Oekumene',
'In de greep van het milieu' (5/6, 1972). Deze publikatie, die op grote schaal
in de kerken is verspreid, werd voorbereid door de Sektie voor Sociale Vragen
van de Raad van Kerken in Nederland. In de bijdrage van de werkgroep
'Atomium' lezen we o.a.: 'Als wij met de natuur omgaan, dan doen wij dat als
menselijke opdracht en hebben daarbij gerechtigheid als richtsnoer en het
Rijk Gods als hoop. Dat wil zeggen: de mens kan niet met de natuur doen
wat hij wil. De natuur is 'het toneel van de heerlijkheid Gods', want zij heeft
een bestemming. En de mens is daarbij als beheerder betrokken'.
In oktober 1973 werd door de Stichting Centrum Milieuzorg en de Raad van
Kerken in Arnhem het congres 'Leve de aarde' georganiseerd. Dit congres (met
als motto: 'Milieubesef in gemeente en parochie') mag wel uniek worden
genoemd. Voor het eerst in een lange geschiedenis werden de kerken indringend
geconfronteerd met de positie van de mens in de totaliteit van het geschapene.
In de begin '74 verschenen brochure 'Leve de aarde' ('De kerken en de milieucrisis'), dl. 13 in de reeks 'Ter Sprake' van Uitg. Meinema, Delft - vinden
we o.m. de op het congres gehouden referaten van Prof. Dr. J. de Graaf,
Prof. Dr. Ir. E. Schuurman en Dr. J. Weima.
Namens de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
verschijnt half februari ('75) in een dubbelnummer van 'Kerkinformatie'
een rapport, dat zeer gedocumenteerd en genuanceerd pleit voor een ándere
dan onze natuur en dier bedreigende levensstijl. In de door diverse auteurs bijv. Prof. Dr. J. Verkuyl en Prof. Dr. B. Goudzwaard - geschreven hoofdstukken krijgt het geschapene in zijn eigen, oorspronkelijke kwaliteit het volle
pond. Overal in het rapport speelt de gedachte van het menselijk rentmeesterschap.
In samenwerking met de Raad van Kerken publiceren Wouter van Dieren en
o.g. in maart ('75) bij Het Wereldvenster in Baarn 'Brief aan de Raad van
Kerken' - 'milieuverwoesting of feestelijk leven?'.
In de zomer van 1974 maakte ik, met als motto 'Op zoek naar een ethiek
van het milieubeheer' een reeks interviews met de theologen Berkhof, De
Graaf, Heering, Jager, Roscam Abbing, Rothuizen, Schillebeeckx, Strijd en
Verkuyl. Verder was ik (rond hetzelfde thema) in gesprek met de milieupublicist Van Dieren, de econoom Goudzwaard, de etholoog Van Putten, de
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filosoof Schuurman, de bioloog Voous en de godsdienst- en cultuurpsycholoog
Weima. Het inmiddels in boekvorm uitgebrachte resultaat ('De aarde is er
ook nog', Zomer & Keuning, Wageningen, 1974) is bijzonder bemoedigend.
Ter illustratie doe ik enkele grepen uit de gesprekken met de verschillende
theologen. De Graaf vindt, dat 'die eerbied voor het leven best wel 's een
basis voor een ethiek zou kunnen zijn'. Naar aanleiding van een vraag over
het rentmeesterschap merkt hij op: 'De mens heeft vanaf het begin de plaats
van beheerder. Adam gaf namen aan de dieren. Hij moest als het ware de
hogepriester van de natuur zijn. In het rentmeesterschap van de mens gaat het
niet om het beheersen maar om het beheren. Het rentmeesterschap houdt een
verantwoordelijk beheer in, dat ook bereid is verantwoording van dat beheer
af te leggen. Voor Berkhof zijn mens en natuur 'kinderen van dezelfde Vader'.
Verkuyl besluit zijn antwoord op een vraag inzake de monopoliepositie van de
mens met: 'In de bijbel blijft de mens echter, ondanks alle samenhang met
dier en plant - en die samenhang hebben wij vaak schromelijk verwaarloosd een unieke plaats behouden. Dat unieke komt dan vooral uit in de verantwoordelijkheid, die de mens heeft tegenover de andere schepselen en tegenover
zijn medemensen'. Rothuizen typeert het dier tenslotte als 'company' - 'een
dier is gezelschap, het dier hoort bij de mens en dan niet als typisch afhankelijk
van de mens'. Over het verbond, dat God sluit met Noach én de dieren kreeg
ik van Roscam Abbing te horen: 'Dit zegt ontzaglijk veel. Er moet ruimte zijn
voor het dier, het wordt gedragen door Gods wil. Dat verbond rechtvaardigt
zijn bestaan. En het is beslist niet de bedoeling geweest, dat het dier alleen
maar een aanloop was naar de mens'. En over de 'heerschappij' uit Genesis 1:
'Zoals God alles regeert, ook de mens, moet de mens per analogie de schepping
beheren. Wij kunnen dat verder evangelisch uitdiepen. Je kunt er op wijzen,
dat de manier waarop God regeert niet dictatoriaal is, bars of wreed, maar
juist zelfverloochenend. Met betrekking tot het dier kunnen we zeggen, dat
dit regeren een kwestie van hoeden is'. Schillebeeckx constateert, dat 'in het
Oude Testament heel duidelijk de solidariteit naar voren komt van de mens
en van de natuur. Het lot van de natuur bepaalt ook het lot, het levenslot van
de mens, zoals het levenslot van de mens ook het lot van de natuur bepaalt'.
En even later: 'Overal zien we een partnership tussen natuur en mens op grond
van het feit dat beiden schepsel van God zijn'. Na een vraag over de hoogmoed
van de mens, die God helemaal voor zich alleen opeist, zegt' Jager: 'Het is
onder andere hoogmoedig. Soms moeten we net als Job herinnerd worden aan
de voortijd, toen er alleen nog maar dieren en geen mensen waren'. Tenslotte
twee citaten uit het interview met Heering: 'Ik heb nooit begrepen, waarom
de méns altijd zo'n bijzondere plaats voor zich opeiste in het geheel van de
natuur, ik vond het zeer plezierig in de bijbel te lezen, dat wij nakomertjes zijn.
In Genesis 1, daar zijn wij de laatkomers in de schepping, alles is ouder dan
wij. En de impertinentie waarmee de mens zich als laatkomertje de heerschappij
heeft aangematigd - een ándere heerschappij dan hem in Genesis 1 wordt
toebedeeld - heeft mij altijd verbijsterd'. En: 'In Genesis 2 wordt die heer-
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schappij van de mens nader uitgewerkt. De mens mag de tuin - zo mooi
wordt de schepping aangeduid - bewerken en bewaren. In de polariteit van
deze twee termen voltrekt zich de heerschappij van de mens: wie alleen maar
bewerkt, bewaart niet ongeschonden, en wie enkel bewaart, doet er niet; aan,
hij bewerkt niet. In Genesis zien we de mens dus als laatkomer, maar toch ook
als de beste medewerker van de Heer voor de dag komen'.

ln gemeente en parochie
Behalve in de theologische en ethische reflectie, komt ook op het grondvlak
iets in beweging. Het ideaal van het reeds genoemde congres 'Leve de aarde':
'milieubesef in gemeente en parochie' blijkt werkelijkheid te kunnen worden.
Zeker, het verkeert allemaal nog in een pril stadium, het is nog niet veel en
er zijn nog tal van kerken en christenen, die volledig laten afweten. Maar
wát er gebeurt is toch uitermate bemoedigend en veelbelovend. Her en der
in het land worden zorgvuldig voorbereide en uitstekend bezochte themadiensten
gehouden over de verantwoordelijkheid van de mens voor het geschapene. Door
vele honderden preken, gebeden en liederen lopen, kruipen, vliegen of zwemmen (meestal bedreigde) dieren. In verschillende kerken worden diakonale
collecten georganiseerd voor natuur- en dierbescherming. In steeds meer gemeenten en parochies wordt het milieuprobleem opgenomen in het catecheseen toerustingswerk. Jeugdclubs en sociëteiten zetten discussies op touw over
onderwerpen als 'bio-industrie', 'vegetarisme', 'Kalkar' , 'Oosterschelde', 'kringloopeconomie' en 'versobering'. Vele kerkelijke bladen - een goed voorbeeld
is 'Hervormd Nederland' - besteden regelmatig aandacht aan de kwestie
mens-natuur. Om de toch al zo zwaar belaste natuur enigermate te ontzien
veranderen ettelijke christenen hun levensstijl. Uit protest tegen de manipulaties
met het dier in de bio-industrie - en ook vanwege de grenzeloze eiwitverspilling, die onze overmatige vleesconsumptie met zich meebrengt - besloten en besluiten nog steeds duizenden christenen aanzienlijk minder of
helemaal geen vlees meer te eten. Er is nog veel meer op te sommen, doch ik
stop maar. Wellicht zou ik toch de indruk wekken, dat er van christenen alleen
maar alle goeds inzake de kwestie mens-natuur te verwachten is. Er gebeurt
nog veel te weinig. Er branden nog lang niet genoeg vuurtjes. Maar de vuurtjes,
dré ontvlamden, zijn zeer aanstekelijk. Hun vonken zullen overspringen, zeker
wanneer synodes e.d. deze zaak gaan aanwakkeren.
Coöperatie, partnership, vriendschap
Om ook zelf een kleine bijdrage te leveren aan de op gang komende
theologisch-ethische heroriëntatie geef ik nu een vluchtige typering van de
relatie mens-natuur, zoals ik die in de bijbel meen te ontdekken. Wie mij hier
uitvoeriger en grondiger over zou willen horen, verwijs ik in de eerste plaats
naar mijn boekje 'Met reikhalzend verlangen' ('de boodschap van de kerk in
een tijd van milieuverwoesting' - een viertal NCRV Ethercolleges), Meinema,
Delft, 1973 (reeks 'Ter Sprake', nr. 10). En vervolgens naar het onlangs
verschenen, samen met Wouter van Dieren geschreven boek: 'In naam van de
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Vooruitgang!' ('wetenschap, politiek en ethiek van 'Grenzen aan de groei' '),
Het Wereldvenster, Baarn (in de serie 'Anatomie van de toekomst').
Om met de mens te beginnen. Het typeert hem, dat hij 'adam' heet. Deze
naam betekent zoveel als 'aardman', 'zoon der aarde'. Van nature hoort de
mens bij de aarde. Die grond onder z'n voeten is de bodem van z'n bestaan.
In zijn aardsheid is de mens één met de bomen en de dieren. Hij herkent hen
als zijn bloedverwanten. Zij wortelen in dezelfde grond. Het geeft te denken,
dat de mens in Genesis 1 geen aparte scheppingsdag krijgt. Broederlijk verschijnen mens en (land-) dier de zesde dag op het toneel.
Niet alleen als 'aardman', ook als 'beeld' van God komt de mens (weer
in Genesis 1) voor de dag. Het is de opzet, dat hij als zodanig de bij uitstek
schéppende God op schéppende wijze vertegenwoordigt op aarde. God hoopt
op een mens, die creatief deelneemt aan zijn scheppingsproject. Een mens, die
echt zijn compagnon zal zijn, een partner aan wie Hij veel kan overlaten. Een
mens, die helemaal zijn trekken (zijn beeld) zal vertonen. God hoopt op een
mens, die zich via zijn overgave aan de onderneming 'aarde' zal ontpoppen als
een ware zoon van Hem, een mens die er wezen mag.
Gezien het schéppende karakter van 's mensen bemoeienis met de aarde,
kán de 'heerschappij', waar Genesis lover spreekt, nooit een zaak van terreur
en uitbuiting zijn. Zij komt per definitie neer op dienst en verantwoordelijkheid.
Zij beoogt vrede en recht, de voltooiing van het geschapene.
De mens, die als een integere rentmeester een goed beheer voert over de
aarde, tekent de bijbel als een pracht van een koning. Juist door in alle
nederigheid de aarde 'te bewerken en te bewaren' (Genesis 2 : 15) springt
hij er uit als de 'kroon der schepping'. Juist omdat hij de minste wil zijn,
de dienaar, valt hij op als de meeste, de heer, wordt hij 'gekroond met
heerlijkheid en luister' (Psalm 8).
We merken, dat de aarde van het grootste belang is voor de menswording
van 'adam'. Maar ook los van haar directe betekenis voor de mens is zij van
onschatbare waarde. Daar is zij immers 'schepping' voor. Door God gewild
als zij is, heeft ze een unieke kwaliteit. Ze mag er zijn, zomaar. Vandaar al
die wetten, die haar zo nadrukkelijk in bescherming nemen. Het vierde gebod
bijv. verrast naast de mens ook het dier met een wekelijkse adempauze.
Uitbuiting is verboden.
Boeiend zijn in dit verband ook de bepalingen inzake het sabbatsjaar. Na
zes jaar zaaien en maaien, planten en plukken, zal men telkens het zevende jaar
het land rust moeten gunnen, opdat, aldus Exodus 23 : 11 'de armen van uw
volk eten, en wat zij overlaten zal het gedierte des velds eten'. In Leviticus 25
zijn het eveneens de zo afhankelijke arme mensen en dieren, die profiteren
van de rust, die het land ten deel valt. Het sabbatsjaar vormt een welkome
onderbreking in hun verder zo rusteloze struggle for life. Bij de inzameling
van 'wat vanzelf opkomt' (vers 5) - en blijkens 2 Koningen 19 : 29 kon
deze naoogst zeer aanzienlijk zijn - genieten zij, die anders altijd achteraan
komen, duidelijk voorrang
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Het sabbatsjaar herinnert de mens er aan, dat hij 'maar' rentmeester is. Hoe
gewichtig zijn arbeid ook mag zijn, af en toe moet hij ootmoedig terugtreden,
opdat het land kan deelnemen aan de zegenende rust van God. Het sabbatsjaar
is een periode van bezinning. Ten overstaan van de wet, die men op het Loofhuttenfeest weer hoort, belijdt men, dat het land eigendom is van God.
Nederig beseft men, dat het land een eigen waarde, een eigen integriteit heeft.
Het is onmiskenbaar, dat de God van de bijbel niet alleen een God van
ménsen is. In Genesis 9 presenteert Hij zich als de bondgenoot óók van de
dieren. De reikwijdte van het heil is allesomvattend. 'Mens en dier verlost
Gij, Here', zingt David in Psalm 36. Psalm 84 brengt ons bij, dat ook de mus
en de zwaluw bij God onderdak mogen zijn. Heel de schepping is welkom
in het hart van de tempel. Hoezeer het geschapene er ook in de grote toekomst
van zal lusten, horen we bij de profeten. Alles wat adem heeft zal tot z'n
recht komen.
Wie aan Gods (nog steeds geldende) verwachtingen wil beantwoorden, is
op Jezus aangewezen, de eerste echte mens, de ware Adam. Als iémand zich
op scheppende wijze inzet voor de aarde van zijn God, dan Hij wel. Hij is de
vredevorst van Psalm 72. Overal verschaft Hij recht. Alles zet Hij in bloei.
Paulus belijdt Hem als 'het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene
der ganse schepping' (Kolossenzen 1 : 15). Hij, de goede herder, de betrouwbare rentmeester, roept ons tot navolging. Nog altijd mogen wij proberen
mens te worden. 't Wordt tijd. God wacht. Nog steeds is het de zesde dag.
Aan zijn rust komt God maar niet toe. En ook de schepping wacht, 'met
reikhalzend verlangen op het openbaar worden der zonen Gods' (Romeinen 8 :
19): de mensen, die haar zullen zegenen met de vrede, waar zij recht op heeft.
De mensen, die haar vrienden zijn.
De bijbel heeft nog meer verrassingen in petto over de verhouding mensschepping. Maar alleen al met de zojuist gemaakte notities kunnen we een
eind vooruit.
Er valt een nieuw licht op de 'natuur'. Eigenlijk zijn we helemaal niet zo
gelukkig meer met dat woord 'natuur'. Het suggereert een afstand, een verzakelijking, die we ons niet kunnen permitteren. Het woord komt dan ook in
de bijbel niet voor (laat staan het woord 'milieu'). Het gaat om de áárde,
als schepping van God. Een aarde, die we moeten verdedigen tegen de altijd
weer dreigende chaos. Een aarde, waar we het leven leuk moeten houden.
Een aarde, die hunkert naar creatief rentmeesterschap. Een aarde, die berekend
is op coöperatie, partnership, vriendschap.
Behalve een zorg méér, is één en ander ook een aanzienlijke zorg minder_
Is het geen enorme opluchting, dat we ons niet meer zo krampachtig naar
voren hoeven te dringen? Valt er geen brok eenzaamheid van ons af, nu we
het geschapene ontdekken als het element waarin we ons thuis mogen voelen?
Eindelijk hebben we grond onder de voeten! Leeft het ook niet veel fijner,
nu we weg weten met de scheppende vermogens, die we van huis uit hebben
meegekregen? Komen we in onze zorg voor het leven niet prachtig tot ons
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recht? Vormt het geschapene niet één verrukkelijke provocatie om ons beste
beentje voor te zetten? En scheelt het ook niet, dat God zich niet alleen met
ons, maar ook met wat er verder nog leeft inlaat? Stel je voor, dat God aan
ons, mensen, genoeg moest hebben! Aan álles wat leeft haalt Hij zijn hart op.
En gaan we, nu we weet hebben van dienst en verantwoordelijkheid, ook niet
heel anders om met onze medemensen? Minder baatzuchtig, niet meer zo tuk
op profijt?

Een politiek van milieudefensie
Een politicus hoeft werkelijk geen christen te zijn om de creatieve zorg
voor de aarde absolute politieke prioriteit te verlenen. Wat er verder ook
allemaal moet gebeuren, het beheer en behoud van het onvervangbare kapitaal
'natuur' staat voorop. Iedere activiteit, die dit tóch al zo geschonden kapitaal
nog méér zou aantasten, keurt hij resoluut af. Zonder dat kapitaal 'natuur'
redden we het immers niet. We zijn er volledig afhankelijk van. Zonder de
natuur, de aarde, hebben we, zowel fysiek als psychisch, geen grond onder de
voeten. Heel ons bestaan is erop gebaseerd. Het is niet meer dan normaal,
wanneer een politicus permanent in de bres springt voor de overal zo bedreigde
natuur. Hij zou wel gek zijn als hij het niét deed. Zijn politiek komt in hoge
mate neer op milieudefensie. Iedere stap verder op de hooggeroemde weg van
de 'vooruitgang' is een stap dichter bij de afgrond. Iedere stap terug - dát
is pas vooruitgang! Het gaat toch om onze overlevingskansen? Het verlies
van wat deze kansen alleen maar bedreigt is pure winst. Een politicus, die een
beetje leep is, vraagt niet méér van de natuur dan wat in overeenstemming
is met het vruchtgebruik, dat wij van haar hebben. We hebben al veel te veel
ingeteerd. Als een vrek zit hij op z'n laatste centen. Hij is als de dood voor
een altijd kostbare, want natuurverwoestende korte-termijn-politiek. Nog een
paar decennia korte-termijn-beslissingen, en we staan onherroepelijk voor de
ene, zeer korte termijn, die ons scheidt van een lugubere wereldcatastrofe.
Nogmaals, je hoeft er geen christen voor te zijn om een radicale politiek
van milieudefensie te voeren. Het is al voldoende, wanneer je je verstand
gebruikt. Dat we juist op het punt van het gezonde verstand zo vaak verstek
laten gaan, is een teken aan de wand. Het is wel héél droevig met ons gesteld!
Eerlijk gezegd is God al lang blij, wanneer we onze hersens wat laten werken.
De Tora bedoelt ons in de eerste plaats tot rede en nuchterheid te brengen.
De Tien Geboden zijn primair overlevingsgeboden. Het is dom om bijv. andere
goden achterna te lopen. Wie zich verslingert aan 'de produktie', 'de werkgelegenheid', 'de vooruitgang', zál z'n trekken thuis krijgen. Het is alleen
maar wijs elkaar niet te bestelen, niet te belasteren, niet te doden enz. Dat we
elkaar het leven onmogelijk maken, is een afwijking. Geen enkele dierpopulatie
begaat de stommiteit zichzelf door groepsconflicten te verzwakken. Medemenselijkheid is niets bijzonders. Natû6.rlijk komen we op voor soortgenoten, bloedverwanten, leden van dezelfde club.
Voor een christen-politicus is er, naast het motief van het welbegrepen
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eigenbelang, nog een reden te méér om wat er· nog rest aan natuur tot het
uiterste te verdedigen. Hij heeft zich immers te verantwoorden tegenover de
God,die hem die natuur vol verwachting toevertrouwde - niet om haar te
exploiteren, maar om tot een heilzame coöperatie met haar te komen. De
christen-politicus herkent de natuur als schepping van God, eigendom van de
Ander. Hij zal er voorzichtig mee moeten omspringen. Wanneer hij de natuur
onder de voet loopt, trapt hij daarmee de God van de natuur, de bondgenoot
van de aarde (Genesis 9 : 14) op het hart.
Het is duidelijk, 'dat een politiek die het behoud van de natuur centraal
stelt, de nog steeds hoog oplaaiende produktiewoede krachtig tot bedaren
brengt. Gezien de uiterst kritieke situatie, waarin we verkeren, zal de produktie
beperkt moeten worden tot het allernoodzakelijkste. De verspillende cowboyeconomie zal plaats moeten maken voor een spaarzame ruimteschip-economie.
Er is wel produktie, maar een zeer selectieve. Er is wel groei, maar dan de
organische, waar Mesarovié en Pestel voor pleiten. Alle produktie die vervuilt,
verkwist, uitput - schaarste veroorzaakt, zal moeten verdwijnen. Er zal een
produktie- en consumptiecyclus moeten komen, die functioneel mee kan draaien
in de ecologische kringloophuishouding.
En de werkgelegenheid dan? Arbeid is alleen zinvol, wanneer hij in dienst
staat van de voornaamste doelstelling, die we als samenleving hebben: gezamenlijke overleving. Op niet weinig terreinen zal daarom de arbeid sterk verminderd
en vaak gestopt moeten worden. Dat klinkt hard, het IS ook hard, maar we
kunnen beter misschien nog net op tij d de bakens verzetten dan dat we
meedogenloos vastlopen op een reeks keiharde ecologische, sociale en psychologische klippen. Mag de werkgelegenheid in veel opzichten inkrimpen, her
en der ondervindt zij toch ook een behoorlijke verruiming. Er komen momenteel
veel te weinig echt duurzame (ook stilistisch duurzam~) produkten op de
markt. Het beheer en onderhoud van de natuur laat nog heel wat te wensen
over. Er is een massa werk aan de winkel, JUIst wanneer we de grenzen van
het vruchtgebruik niet willen overschrijden. Bij allerlei activiteiten - bijv. in
de landbouw - zullen onze handen er weer aan te pas moeten komen. Daar
worden we als mens heus niet minder van, integendeel. Waarschijnlijk zal de
werkgelegenheid al met al toch wat kleiner worden. Maar is dat een ramp?
Tenslotte is het bepaald niet alleen de arbeid, die ons identiteit en status
verschaft. In dit verband attendeer ik graag op de verhelderende en inspirerende
publikatie van Dr. Okke Jager: 'Bevrijde tijd' ('van prestatiemaatschappij naar
vrijetijdscultuur'), Zomer & Keuning, Wageningen, 1974.
Een milieu-verdedigende, ecologisch verantwoorde politiek komt niet alleen
de kwaliteit én de kwantiteit van óns bestaan ten goede, ook de Derde Wereld
zal er wél bij varen. Wanneer de rijke landen rekening houden met de
biologische en ecologische tolerantiegrenzen, dient zich de mogelijkheid aan
van een rechtvaardige verdeling van het nog altijd overvloedige vruchtenpakket,
dat het kapitaal 'natuur' ons oplevert. Door bijv. minder vlees te eten zouden
wij de arme landen op grote schaal aan de zo broodnodige eiwitten kunnen
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helpen. Er zijn drie keer zoveel plantaardige eiwitten als nodig voor de
voeding van de totale wereldbevolking. Met de in 1972 in de Nederlandse
bio-bedrijven verspilde eiwitten - volgens officiële cijfers ruim een miljoen
ton - hadden een jaar lang dertig miljoen mensen in de arme landen gevoed
kunnen worden. In Amerika wordt liefst maar 78% van het verbouwde graan
in veevoer geïnvesteerd. Door het ongunstige conversiegetal betekent dit een
verliespost van 70-90%. Overigens ben ik van mening, dat we ook nog om
een andere reden onze vleesconsumptie zullen moeten matigen. Om aan onze
door de commercie opgezweepte (allerminst natuurlijke!) vleesbehoeften te
voldoen, is er het gruwelijke bedrijf van de zo eufemistisch genoemde
'veredelingslandbouw' nodig: één wurgende martelgang voor het dier. Ethologisch onderzoek toont aan, dat het dier in de bio-industrie zich onmogelijk
meer kan aanpassen aan zijn fantasieloze, deprimerende omgeving. Wat slim
redenerende en geruststellende belanghebbenden ook beweren, het landbouwhuisdier is er uitermate beroerd aan toe. Niet voor niets staat het op de
prioriteitenlijst van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.
De bio-industrie is een collectieve misdaad van de arrogante, manipulerende
mens ten opzichte van het volstrekt afhankelijke dier. In de bio-industrie
bereikt onze 'cultuur' een verbijsterend dieptepunt. Zeker voor een christenpoliticus moet de bio-industrie zonder meer onverteerbaar zijn - een maatschappelijk kwaad van de eerste orde.
Terecht stelt het rapport 'Gerede twijfel' - dat ik in grote lijnen onderschrijf - , dat de 'politieke opdracht van de christen-democratische beweging
zonder een appèl op de gezindheid, op het hart van de kiezers geen enkele
kans van slagen heeft'. Er zál wat moeten gebeuren, willen we onze overlevingskansen niet helemáál verspelen. Er zal een golf van bekering door onze harten
moeten slaan. Alleen een diep religieuze beslissing zal ons ertoe kunnen
bewegen de belangen van de lange termijn te laten prevaleren boven de
belangen van de korte termijn. Er staat de kerken een enerverende tijd te
wachten. Want waar zou één en ander beter aanhangig gemaakt kunnen worden?
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door
Dr. A. D. Voûte

In A.R. Staatkunde van juni 1974, blz. 175 e.v. heb ik geschreven over het
onderwerp 'natuurbeheer'. In de laatste paragraaf gaf ik als mijn opvatting
dat de recreatie van de mens als een van de belangrijkste argumenten moet
worden beschouwd voor het beheren van de natuur. Een aantal opmerkingen
welke ik naar aanleiding hiervan mocht ontvangen, nopen mij iets dieper op
dit probleem in te gaan.
Beziet men de literatuur over de moderne natuurbescherming of het natuurbehoud dan blijkt dat er een grote groep van natuurbeheerders is die de natuur
wil beheren, behouden en beschermen ter wille van de natuur zelf. Wordt een
soort bedreigd dan moet men streven naar zijn behoud ter wille van het
voortbestaan van deze soort en niet ter wille van de mens. In deze zelfde
opvatting wordt de recreërende mens meer gezien als een gevaar voor de
natuur - wat hij ook inderdaad in vele gevallen is - dan als degene ten
behoeve van wie de activiteiten worden ontplooid. Daartegenover staat de
opvatting dat de natuur moet worden behouden, beschermd en beheerd ten
behoeve van de mens en hiervoor alleen. De schadelijke kanten van de recreatie
worden wel erkend en moeten zover mogelijk worden beteugeld maar dit
gebeurt om de mens beter in contact met een zo rijk mogelijke natuur te
kunnen brengen. Persoonlijk sta ik de laatste opvatting voor. Het is vanuit
deze visie dat de beheersplannen van o.a. de Haagse en Kennemerduinen en
het Noord-Hollands duinreservaat zijn opgesteld 1.
Het komt me voor dat deze verschillen in opvatting met betrekking tot het
beheer van de natuur niet rationeel van aard zijn maar samenhangen met onze
opvatting over de schepping en de plaats en de taak van de mens hierin.
Evangelisch bezien zal men de mens centraal stellen in deze wereld en vandaar
uit een beheer ten behoeve van de mens kunnen verdedigen. Echter, men kan
1
Roderkerk, E.C.M., Recreatie, recreatieverzorging en natuurbescherming in de
Kennemerduinen - dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen (1961).
Beplanting en recreatie in de Haagse duinen, Rapport van de Adviescommissie Duinbeplanting. Mededeling nr. 37 / 1958 van het Instituut voor Toegepast Biologisch
Onderzoek in de Natuur (ITBON), Arnhem, Kemperbergerweg 11.
Recreatie en natuurbescherming in het Noord-Hollands Duinreservaat met drie supplementen. Mededeling Nr. 69 / 1964 van het ITBON, Arnhem, Kemperbergerweg 11.
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ook stellen dat wij, als rentmeesters over de natuur gesteld, God kunnen eren
en loven door Zijn schepping zo rijk mogelijk te handhaven. Voor het doen
van een keus heb ik voor mijzelf de achtergrond verder moeten uitdiepen.
Ik moge hierbij opmerken dat ik bioloog en geen theoloog ben en dat mijn
biologisch weten ongetwijfeld invloed heeft op mijn religieuze denken.
Als Christen heeft men onze bijbel leren beschouwen als een openbaring
Gods. Als onderzoeker heeft men leren lezen in het 'boek der natuur', d.w.Z.
in onze schepping, waarvan wij zelf deel uitmaken. Het betreft hier Gods
schepping en zij is, zo beschouwd, eveneens Zijn openbaring. Als het grootste
verschil tussen deze beide openbaringen beschouw ik dat in het boek der natuur
het 'hoe' van deze schepping wordt geopenbaard en in de bijbel het 'waartoe'
en dan wel speciaal van de mens. Wil men in de bijbel het 'hoe' lezen dan
heeft men het verkeerde boek voor zich; wil men echter in het boek der natuur
het 'waartoe' lezen dan maakt men eveneens een geweldige fout. Fouten welke
men in beide richtingen kan maken, zijn: dat men het al dan niet bestaan
van een evolutie in de natuur wil afleiden uit hetgeen in de bijbel zelf
geschreven staat; dit hoort thuis in het boek der natuur. Een andere fout is,
dat men ethische handelingen van de mens wil terugbrengen tot gedragingen
van apen en eventueel andere hogere zoogdieren. Richtlijnen hiertoe vindt
men in de bijbel en niet in het boek der natuur.
Als openbaring Gods zal het boek der natuur met evenveel zorg en liefde
moeten worden gelezen als de bijbel. Het is immers God die beide heeft
geschreven! Persoonlijk ben ik een evolutionist, hoewel geen neo-darwinist.

Evolutie
Onder evolutie zou ik willen verstaan de ontwikkeling van de huidige soorten
van planten en dieren uit andere soorten die meer primitief van bouw waren.
Een absoluut bewijs voor het bestaan van een evolutie is niet te geven doordat
de mogelijkheid tot het doen van experimenten ontbreekt. De gegevens verkregen bij opgravingen in zeer oude aardlagen zijn echter van dien aard dat
het uiterst moeilijk is om het bestaan ervan te ontkennen. Aanwijzingen voor
een evolutie zal men zoals reeds is opgemerkt, moeten zoeken in het boek der
natuur en niet in de bijbel. Het betreft immers een vraag betreffende het hoe
en de ontwikkeling tot het tegenwoordige stadium en het gaat niet over het
'waartoe'. Of de mens is ontstaan uit een hogere mensaap dan wel uit stof,
maar volgens een schema dat reeds was verwezenlijkt in de hogere mensapen,
dat trouwens geen enkele verandering brengt in zijn plaats in de schepping,
zijn opdracht en zijn roeping.
Evolutionistisch bezien kan men de soorten van planten en dieren rangschikken in ontwikkelingslijnen waardoor de tegenwoordige vormen worden
verbonden met het primitieve leven van zo'n 3 tot 4 miljard jaar geleden.
Onder al deze lijnen is er één die als centrale as mag worden beschouwd: het
is de lijn van de ontwikkeling van de intelligentie. In de lijn: primitieve vis,
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primitief amfibie, primitief reptiel en primitief zoogdier is een opklimming
van de intelligentie te zien en het is juist deze lijn die als enige centrale stam
in de stamboom van het leven op aarde kan worden gebruikt. Binnen de
bovengenoemde groepen is de intelligentie niet wezenlijk verder gegroeid nadat
een hogere intelligentiegroep was ontstaan. Zo hebben zich geen vissen met
een grote intelligentie ontwikkeld ondanks de geweldige vormenrijkdom waarin
deze groep voorkomt, terwijl het milieu, de zee, toch wel mogelijkheden biedt
voor intelligentere dieren zoals de dolfijn, een zoogdier. Ditzelfde geldt voor
amfibieën en reptielen. De oorspronkelijk primitieve zoogdieren hebben zich
ontwikkeld tot de vormenrijkdom die wij thans kennen en bij welke ongetwijfeld de apen tot de meest intelligente mogen worden gerekend. Bij het
ontstaan en de ontwikkeling van de mens nam de intelligentie een zeer grote
sprong, zo groot dat de mens als eerste onder de levende wezens de opdracht
kon krijgen om als rentmeester Gods de aarde te besturen.
Stamboom culmineert in de mens
De stamboom van het leven eindigt dus maar niet in verschillende gelijkwaardige soorten van planten en dieren, maar culmineert duidelijk in de mens.
Uit deze zienswijze komt het geloof voort dat de ontwikkeling van de
stamboom is gericht op de ontwikkeling van de mens. Maar tegelijkertijd blijft
de mens een deel van deze stamboom, hij is er in geworteld. Hij leeft van,
en te midden van de levende weZens. Maar hij is hiermee niet slechts lichamelijk
verbonden. Ik meen dat Jung duidelijk heeft laten zien dat de mens ook
geestelijk is verbonden met de natuur. Hoe sterker deze geestelijke binding is,
des te evenwichtiger is de mens, des te volwassener zal hij kunnen worden.
Er zijn ook andere aanwijzingen hiervoor zoals ik elders heb uiteengezet
(schepping en evolutie).
Vanuit dit gezichtspunt bekeken zal een rijke natuur de mens psychisch in
gunstige zin kunnen beïnvloeden.
Om deze reden meen ik dat bij overwegingen die aan het natuurbeheer ten
grondslag liggen, als een schijnbare tegenstelling, de mens, en niet het behoud
der planten en dieren als zodanig centraal moet staan. Met betrekking tot het
behoud der soorten zal het niet veel verschil maken, welke opvatting men is
toegedaan. In beide gevallen toch zal men trachten zoveel mogelijk soorten en
levensgemeenschappen te behouden. Het verschil ligt in het contact dat wordt
gezocht tussen de mens en de verschillende soorten. In mijn opvatting wordt
het als noodzakelijk beschouwd, in de andere opvatting als een min of meer
geduld gevolg van de bereikte resultaten, dus meer als een noodzakelijk kwaad.
Hierbij dient nog wel een opmerking te worden gemaakt over de aard van
het contact tussen recreërende mens en natuur. Men hoeft niet in de eerste
plaats te denken aan een massarecreatie, die maar een zeer oppervlakkig contact
teweeg brengt. Primair staat de mens die contact zoekt met de natuur en niet
zoals de massarecreant in de eerste plaats gezelligheid buiten het grote stadsgewoel wil beleven. Het onderzoek heeft ons geleerd dat het aantal dezer min
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of meer individueel optredende recreanten groot is. In een gebied met massale
recreatie als de Noord-Hollandse duinen bleek het aantal individuele recreanten
niet veel kleiner dan het aantal dat aan de massarecreatie deelnam. Tellingen
in de omgeving van Arnhem wezen in dezelfde richting. Het zijn dus deze
individueel optredende recreanten die de natuur zoeken ter wille van het
contact er mee, waaraan het natuurbeheer bijzondere aandacht moet besteden.
Ter wille van hen moet worden gestreefd naar een rijke natuur. Hij zoekt naar
de gevarieerdheid die aan de massarecreant over het algemeen voorbij gaat.
Variatie handhaven
Dat het natuurbeheer maatregelen moet nemen om de grote variatie te handhaven en hierbij de mogelijkheden voor welke recreant ook wel eens moet
inperken, spreekt in een dicht bevolkt land als het onze vanzelf. Onze natuurreservaten hebben ook tot taak te bewaren hetgeen elders verloren dreigt te
gaan. Tevens geven zij de mogelijkheid dat de bedreigde dier- en plantensoorten zich vanuit deze reservaten over het omliggende terrein kunnen verspreiden en zodoende toch voor de recreant benaderbaar blijven, ook wanneer
het om technische redenen niet mogelijk is recreatie in het betrokken reservaat
toe te laten. Herten b.v. hebben in ons land rustgebieden nodig die voor de
recreant worden gesloten, willen zij zich handhaven in een groter gebied dat
voor de recreatie is opengesteld. Voor vele andere soorten van planten en
dieren geldt hetzelfde. Het onderzoek zal moeten leren hoe wij de natuur zo
rijk mogelijk kunnen bewaren en tegelijkertijd de recreant in aanraking kunnen
brengen met een zo gevarieerd mogelijke natuur.
In verband hiermee moet nog een enkel woord worden gezegd over het
onderzoek.
In onze steeds voller wordende wereld, waarin steeds intensiever de natuurlijke hulpbronnen worden geëxploiteerd en waarin water, bodem en lucht in
steeds grotere mate worden vervuild door de afvalprodukten van onze samenleving, wordt het handhaven van de 'natuur' steeds moeilijker. Aan het natuurbeheer worden daardoor steeds hogere eisen gesteld. Het spreekt vanzelf dat
er veel onderzoek nodig is om het natuurbeheer aan de zich wijzigende omstandigheden aan te passen. We zien dan ook overal ter wereld onderzoekinstellingen verrijzen die zich bezighouden met één of meer facetten van het
natuurbeheer. Ook bij dit onderzoek doet zich de vraag voor: moet men het
richten op de mens en zijn contact met de natuur of op de natuur zelf, in de
hierboven aangegeven zin.
Instituten voor wildbeheer, zoals die in vele landen van Europa en Amerika
bestaan, richten zich volledig op de jager en eventueel op andere recreanten.
Hetzelfde geldt voor visserijinstituten die de visstand trachten te bevorderen,
althans onderzoek hiernaar verrichten, ten behoeve van de beroeps- of sportvisserij.
Andere instituten, die zich bezighouden met de mogelijkheden tot behoud
van vogels, zoogdieren of andere diergroepen teneinde een ZO rijk mogelijke
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natuur in stand te kunnen houden, richten zich veelal niet op het belang dat
de recreant heeft bij het behoud van de natuur maar op het behouden hiervan
als probleem op zich zelf. Ik sprak van 'veelal' omdat het ook hier geen
absolute regel betreft zoals kan blijken uit een aantal artikelen van Voous die
steeds weer de relatie mens-natuur en het rentmeesterschap van de mens
centraal stelt.
Onderzoek

In ons land wordt aan ,de Landbouwhogeschool (Vakgroep Natuurbeheer)
en aan verschillende universiteiten onderzoek verricht en bovendien bezitten
wij een zeer goede onderzoekinstelling in het Rijks Instituut voor Natuurbeheer
(RIN), dat is ontstaan door fusie van het Rijks Instituut voor Veldbiologisch
Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON) en het Instituut
voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON). Deze beide
instituten hadden ten aanzien van de mens een verschillende instelling. Het
RIVON richtte zich op het behoud van de natuur als doel in zich zelf, het
ITBON deed hetzelfde soort onderzoek ten behoeve van de mens. Het RIN
gaat in zijn doelstelling meer in de richting van het voormalige RIVON.
Na de fusie heeft het RIN met vestigingen in Arnhem en Leersum de
mogelijkheid voor een gecoördineerd onderzoek op een zeer breed terrein:
land, water, lucht; onderzoek van soorten, levensgemeenschappen, van planten
en dieren, stabiliteit binnen deze levensgemeenschappen, het leven in de bodem
en de samenhang met de er op groeiende vegetatie. Ons land bezit hierdoor
een mogelijkheid tot onderzoek over het gehele gebied van het natuurbeheer
zoals dat in niet veel landen wordt gevonden. Bovendien is er een goede
samenwerking met andere meer gespecialiseerde instellingen in en buiten
universitair verband. In ons overvolle landje is het misschien ook meer nodig
dan waar ook ter wereld, willen we de wapens in handen houden om onze
bevolking in contact te brengen met een als vrije natuur beleefde omgeving.
In België heeft men in het Centrum voor Bosbiologisch Onderzoek in het
domein van Bokrijk bij Genk een soortgelijk instituut, zij het veel geringer in
omvang. Hier wordt, evenals bij het vroegere ITBON, de mens centraal gesteld.
Doel van het onderzoek is een natuurbeheer waardoor de mens in contact wordt
gebracht met de natuur. Daarnaast bezit de universiteit van Antwerpen een
zeer enthousiast werkende afdeling voor natuurbeheerzaken.
Onderzoek en beheer werken dus, zoals trouwens vanzelf spreekt, vanuit
dezelfde achtergronden.

Slot
Ik heb slechts gesproken over de geestelijke achtergrond van het natuurbeheer. De facetten die er voor moeten zorgen dat het leven op aarde, en dus
ook dat van de mens, mogelijk blijft, heb ik in het vorige artikel reeds in
de beschouwing betrokken.
Voor wie meer wil weten over het natuurbeheer in ons land moge ik voor
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de meer technische, waaronder juridische problematiek, verwijzen naar 'Natuurbeheer in Nederland', uitgekomen in de serie 'Bestuurswetenschappen', uitgegeven door Samsom te Alphen aid Rijn en voor de meer ethisch-religieus
gerichte zijde van het probleem naar 'Natuur, milieu en mens', door prof. dr.
K. H. Voous (Kok, Kampen).

NIEMANDSLAND IN IEMANDSLAND
(EEN STUDIE OVER HET GEWELD IN ONZE SAMENLEVING)

door
Mr. G. W. von Meyenfeldt

"Er is geen psychologische remedie tegen de future-shock,
maar alleen een arbeidstheraPie. Wie daartoe niet bereid is,
heeft de grondslag der universiteit niet verstaan en maakt
haar woorden ongeloofwaardig. Maar wie zich ter beschikking stelt en bereid is serieus die grote woorden te overwegen, bevindt zich in een open wereld, niet teruggetrokken,
maar bereid tot het antwoord aan ieder die vragen stelt,
óók over die grondslag en dat perspectief. Het is vaak een
tastend en zoekend antwoord, een op weg zijn èn blijven.
Maar het is niet zonder uitzicht en ve,rwachting."
(Prof. Dr. G. C. Berkouwer)

"En zij bemerkten dat zij naakt waren". Adam en Eva zijn zich doodgeschrokken. Tot aan dat fatale eten van de appel waren zij eigenlijk, echt en
met recht zichzelf. Waren zij iemand. Het ongekleed zijn leverde niet het minste
twijfelpunt op, niet het minste probleem. Maar nu weten zij het niet langer.
Zij voelen zich belaagd. Bedreigd door de dood. Door het geweld. En zij
verstoppen zich in het diepst van de struiken. Zij slaan op de vlucht voor
zichzelf. Voor elkaar. Voor God. Wannéér men er dan op uit is hun bestaan
uit te wissen, zodat zij niemand meer zijn, gaan zij liever vrijwillig in de
anonimiteit van de zelfkant, van niemandsland onderduiken. De toestand is
uiterst kritiek!
Gelukkig, de Here God neemt dat niet. Hij roept hen bij hun naam. Hij
spreekt hen toe. Om te beginnen leert Hij hun dat Hij, de genadige God, uit
dien hoofde al, Iemand is. En dat Hij, juist daarQm, in hen beiden en straks
in hun kinderen en nazaten, iemand kennen wil. Iemand herkennen. Zichzelf
herkennen.
Zeden
Grandioos is wat zich vervolgens afspeelt. Het lijkt futiel. Maar voor het
geluk, het heil van de mensheid, van ons, mensen, is het fundamenteel, constitutioneel. Met eindeloze zorg voor het détail vangt God namelijk aan in
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wat niemandsland, het niemandsland van de dood lijkt geworden te zijn, een
iemandsland tot leven te brengen. Het iemandsland van de komende gekomen
Zoon des mensen, Jezus Christus. Op karakteristieke wijze wordt daartoe
het bestaan van Adam en Eva onder de heirban van deze unieke Iemand, van
de Heiland, van het Hoofd der nieuwe mensheid gebracht. Onze recepten
zouden meebrengen: een verheffing in de adelstand. Of een inauguratie als
toean besar, als vorst of zo iets. Of een installatie als raad bij een nationaal
dan wel internationaal gerechtshof. Niets daarvan vinden wij in het handelen
van de Heer terug. Want wat Hij doet komt simpelweg neer op wat wij
geneigd zijn als privé-zaak weg te moffelen. Hij institutionaliseert de zeden,
de adat. En bovendien nog in een vorm die wij niet licht zouden associëren
met het grootste goed, voor ons mensen tot in alle eeuwigheid weggelegd.
Desalniettemin, het zij zo! Het is van weergaloos belang! Drie aspecten vallen
daarbij op.
a. De mens ontvangt een kleed. Heus, stellig niet om in de eerste plaats
voor sexuele noden een voorziening te treffen. Zonder enige twijfel, ook de
leniging van deze noden wordt beoogd. Evenwel, slechts als een randverschijnsel van een oneindig groter nood. Door dat kleed immers wordt de mens,
als deze mens, opnieuw op zichzelf, op zijn persoonlijkheid, op zijn rollen
in de samenleving, op de heilige eis van een goede verstandhouding met wie
ook vastgepind. Hij wordt met dit en met dat bekleed, uitsluitend voor dat
en voor dit. In de voornaamste plaats in het belang van een verstandhoudingdie-er-niet-om-liegt, van een maatschappij waar het goed toeven is.
b. Daarnaast worden de mensen nog dringender dan ooit naar zichzelf,
dat wil zeggen naar het zijn van iemand-met-zoveel-anderen-die-iemand-zijn
verwezen, door een inkapseling in het generatieverband van de gezins-, de
familie-, de ruimere familie-, te weten de maatschappij struktuur. Zij moeten
hun macht, dat wat zij zich als iemand tegenover ieder ander die iemand
anders is mogen veroorloven, wáár maken in de echt, de echtelijke relatie
(U weet wel dat boterbriefje waarover wij wel smalend spreken), de familierelatie. Kon ook niet alleen in de weg van de generaties dat Hoofd van de
nieuwe mensheid komen?! En het kan niet anders: om te beoordelen wat echt
is, heeft men een keur, een toetssteen, een regel van behoren nodig. Macht,
mogendheid, dat wat men als ièmand tegenover ièmand ànders doen mag, is
in de mores, in de adat gebed. In de zede die voor een ieder en voor iedere
situatie de bevoegdheden afbakent. Alles draait er om, en moet er om draaien,
wat ons ingebakken, wat ons met de paplepel ingegoten wordt: U bent pas
iemand in een trouwverbond met-al-die-anderen-die-iemand, iemand-anders zijn.
c. En tenslotte, het is overduidelijk dat de Here God, aldus met die mensen
handelende, een vonnis over hen wijst. Dat Hij daarin een regel bekrachtigt.
En dat Hij dit oordeel, dat gewijsde onmiddellijk en effectief tenuitvoerlegt.
Scherprechters met flikkerende zwaarden komen er aan te pas. Zij blokkeren
met dodelijke effectiviteit ieder terug-op-eigen-kracht naar het paradijs, naar
welk paradijs van ingebeelde grootheid ook. En dusdoende wordt aan de mores,
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door dat kleed en door die generatie-opdracht geïntroduceerd, in juridisch
opzicht een bijzondere pregnantie verleend.
De mens is iemand
Eerst als geadresseerde van een oordeel, als rechthebbende op een aandeel,
als houder van een rechtsaandeel, is de mens een ièmand. Met rècht diè ièmand.
Weliswaar zit daarin tevens iets, j a veel van vervloeking en dood. Overheersend
evenwel, allesbepalend is in ieder geval in dat aandeel: het perspectief, de
dimensie van het Hoofd der nieuwe mensheid. Het heil komt. En het is
gekomen. Ja, mits de mens, die iemand, het zeer nauw met die zogenaamde
privé-zaak van de mores neemt. En nemen wil!
Dàn eerst toch is hij met rècht ièmand, drager, heel concreet van rechten.
Dan eerst zal hij àl die ànderen die iemand anders zijn in hun rechtsaanspraken
respecteren en, van de weeromstuit, in eigen rechtsaanspraken volledige erkenning krijgen. Dan eerst zal hij zijn ziel en zaligheid niet leggen in het zoeken
van aards gewin. Integendeel, dan eerst zal dat zoeken van aards gewin, als
heilige opdracht, ondergeschikt, dienstbaar zijn aan het komende gekomen
heil. Aan het geluk, het welzijn van elk en een iegelijk!
Wat lijkt het onnozel deze mos, deze adat! Een kleed, een thuis, mijn eigen
spulletje. Maar ik zei het al, er is iets weergaloos belangrijks aan de orde!
Mag ik dat eens uitleggen aan de hand van Kaïns geweigerde offer? Een
offer dat God niet accepteren wilde, waarop dan de ramp van de moord die
Kaïn op zijn broeder Abel pleegde volgde.
Kaïn gaf als offer aan God van zijn produktie zomaar wat. Wel royaal!
Maar niet het beste! (Zoals Abel!) Dat zou eeuwig zonde zijn. Hij was niet
gek. Hij was een goede, gewiekste zakenman. Het profijt stond voorop. Hij
leefde bij de gratie van zijn zich sterk vermeerderend bezit. Van zijn machtige
positie. Van zijn eer. En daaraan maakte hij het heil ondergeschikt. Dit was
voor hem het heil. God betekende voor hem een goede zákenrelatie die hij te
vriend moest houden. En dat was zeker wat waard. Zelfs het leven van zijn
broeder, van Abel die zich opeens als een dodelijke concurrent voordeed, nadat
God deze Abel om diens offer, dat als het ware op het beloofde heil een
beroep deed, (Abel bracht een offer van de eerstelingen zijner schapen, van
hun vet) de klandizie van zijn Gunstbetoon voortaan wel leek te gunnen.
En dat mocht in geen geval! Abel werd toen door deze Kaïn uit de weg
geruimd.
Het lijkt dus zo onnozel, die mos. Desondanks, we zien het, er staat niet
minder en niet meer dan ons leven, ons aller gelukkig samenleven op het spel.
(Dat is oneindig veel meer dan alle staatsgeheimen bij elkaar!)
Zijn wij in onze omgang ieder voor zich ièmand? Maken wij, ieder voor
zich en allen tezamen, onze macht dááraan dienstbaar dàt ook ieder als iemand,die-er-wezen-mag zich zal kunnen ontplooien, dat ook ièder tot zijn recht zal
kunnen komen?
Of zijn wij er op uit nièt ièmand te zijn máár die vreselijke alvernietigende
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nièmand die géén iemand erkennen wil, die er slechts op bedacht is met zijn
persoonlijkheid, zijn rollen in de samenleving, zijn macht, zijn kapitaal, zijn
techniek, zijn positie, zijn gave gelijk àl1es en ruIen, wàt en wiè daaraan in
de weg staat te verpletteren? Tot niemand en niets te reduceren? Zijn wij er
op uit ons iemandsland tot een niemandsland te laten verloederen?
Was Kaïn niet de wegbereider voor het grote onmens van het geweld?
Voor niemand?
Strafrecht
En, hoogst merkwaardig! Wat constateren wij? De Here God, in Zijn grote
Genade, wil geduld blijven oefenen. Hij onderkent het gevaar dat Zijn mensen,
dat de Zoon des mensen bedreigt. En ter complementering van wat Hij al aan
onsterfelijks deed door de gave van de zede schenkt God vervolgens in het
teken dat aan Kaïn wordt gesteld het grote goed van het (statelijke) strafrecht!
Dat dus ondenkbaar is zonder de context, de voor- en de achtergrond van de
mores. En let op!
Dat strafrecht wordt er dan niet op ingericht en toegespitst dat die schooier
Kaïn eens even vakkundig uit de weg geruimd zal worden. - Zó zouden wij
reageren. Geef hem van onder uit de zak! Sluit ze zo lang mogelijk op! Voer
de doodstraf in! - Neen, het strafrecht -wordt, nota bene, in de alleréérste en
de allerláátste plaats ten behoeve van Kaïn, tot zijn redding en bescherming
èn tot redding en terechtwijzing van alle potentiële moordenaars en boeven in
werking gebracht. En het allerfrappantst is het vervolg van de historie, is
deel twee dat over Kaïns nazaat Lamech handelt, waarvan wij dan leren hoe je
het strafrecht nièt gebruiken mag: dat namelijk strafrecht-ter-wille-van-hetstrafrecht, dat strafrecht-ter-wille-van-onze-vermeende-en-opgebazen-eer, machten-gelijk nièts ànders is dan het geweld in zijn allergevaarlijkste vorm!
"Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem; want
Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeven en zeventig maal!"
Toe maar Lamech!
Waarom vertel ik dit allemaal?
Om drie redenen.
Geen privé-zaak
In de eerste plaats wil ik front maken tegen al die lieden die de mores
degraderen tot een aan mijn willekeur overgelaten privé-zaak waarvoor op zijn
best de norm geldt dat niet mijn geld-verdienen, mijn eer en aanzien, mijn
positie in kerk en staat en maatschappij, dat geen politieke belangen en, als
het u belieft, geen staatsgeheimen in gevaar komen. Stel je voor! En mocht ik
desondanks tegen de lamp lopen, ach dan heeft iedereen behalve ik de sensatie
van de week en ik heb pech gehad, bad luck, ja, ja! Maar onze samenleving
wordt een niemandsland, in weerwil van al die door hun weelde, hun eigenwaan, hun rechts aanmatiging opgevoerde zogenaamde iemandjes-waartoe-wijverworden zijn. De mores derhalve in zake ieders eigen kleed, ieders echte
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thuis, ieders rechtmachtige aandeel-in-het-welzijn, behoren voor ons allen een
hèilige zaak te zijn!
Want in de tweede plaats wil ik front maken tegen al die wetenschappers
en practicanten op het terrein van het strafrecht, en van wat daarmee zo al
samenhangt, die het strafrecht eigenlijk maar iets vies vinden, iets wat in het
authentieke leven een corpus alienum is, een fremdkörper. Het leidt maar tot
stigmatiseren. En daarom, laten wij als punt één op ons programma zetten het
decriminaliseren en depenaliseren! Maar tègelijk maak ik daarbij front tegen
hen die de taak van het strafrecht in het toebrengen van leed zoeken, in de
wraak. Zonder enige twijfel, het strafrecht dat wij gebruiken zal goed moeten
zijn. En het zal op een juiste manier behoren te worden gehanteerd. Evenwel,
dat er aan het vigerende strafrecht gebreken kleven, dat er een onwijze strafrechtstoepassing bestaat is nog geen rechtsgrond om dat strafrecht nu maar om
hals te brengen. Méér dan óóit bezit het strafrecht een levensechte bestaansreden! Mits men dat strafrecht, zoals God het ook gewild heeft, als een
te-recht-wijzing opvatten en in praktijk brengen wil! En wel uitsluitend in de
context van die al eerder gesignaleerde mores. Waarmee het in levende relatie
zal hebben te staan! Voorts uitsluitend naar de vormgeving door de wettelijke
strafbepalingen met, complementair daaraan, de nodige administratiefrechtelijke
regelingen en instituties, verder met zijn équipering gegeven in bestuurderen,
politie, reclassering, justitie te velde en justitie ten departemente. Indien dàt
strafrecht naar zijn aard als een te-recht-wijzing fungeert, zal het geen zèlfdoelen zoeken, en überhaupt geen doelen buiten dat éne: dat het inspelen wil
op de niet mis te verstane mores van onze samenleving en dat het, dusdoende,
de delinquent opnieuw terugwijzen zal èn moet naar zijn eigen, echte en
rechtmatige plaats in die samenleving. Opdat hij daar dan weer redelijk kan
functioneren, in ieder geval zo goed mogelijk. Slechts in die weg zal alle geweld
op een effectieve wijze geweerd worden!
In de derde plaats wil ik front maken tegen een niemandsland dat zich internationaal op een desastreuse wijze aan het formeren is. Zijn wij niet doende
in onze omgang als staten, waarschijnlijk zoals Röling gesignaleerd heeft mede
door een verouderde institutionalisering van de nationale souvereiniteit, op een
Kaïnachtige wijze onze solidariteit, onze toepassing van het gebod der naastenliefde te beleven?! Is daarnaast niet ,de voornaamste optiek bij het handeldrijven, bij het maken van tractaten, bij het formeren van gemeenschappen: hoe
word ik rijker, meer geëerd, machtiger, knapper? Hoe kan ik meer genieten
van de heb heb heb en de hap hap hap? Maar behoorde in die optiek niet
begrepen te zijn tot zelfs het belang van de verst verwijderde belanghebbende,
tot zelfs het belang van de onaanzienlijkste belanghebbende?! Wie is onze
naaste? Behoorde in die optiek dus ook geen plaats te zijn ingeruimd voor die
mores, voor dat strafrecht?!
Met grote ernst moge ik onder de aandacht brengen: Verwaarloos, nationaal
noch internationaal, die doodgewone mores, dat doodsimpele strafrecht! Ecarteer
toch, om onzes levens wil, ter wille van het komende gekomen heil, elk
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niemandsland! Hetzij het niemandsland, van het fysieke geweld, hetzij van de
bureaucratie, hetzij van het bendewezen. Ecarteer het niemandsland van het
nationalisme, van de verpletterende eenzijdige nationale overdaad, van de stank,
het lawaai, het vergif. En, ièdereen op aarde is onze naaste! Ook b.v. de
Italiaan die hier komt gappen! En terechtstaan moet!
Werk mee aan de vormgeving van een iemandsland, aan een samenleving,
óók over onze grenzen heen, waar wij àllen zonder uitzondering met blijdschap
rustig en gelukkig zullen kunnen toeléven naar de toekomst van onze grote
Koning!
Bewoners van iemandsland (mogendheden!)
Men kan dan het strafrecht hanteren en beschouwen als een puur juridische
grootheid.
Maar men kan het óók als een bijzonder brok lévende werkelijkheid uit het
sámenléven van ons, mensen, onder ieders aandacht brengen.
En dan is het zelfs zó dat die puur juridische aanpak en kijk onbestaanbaar
zijn zonder dat men onafgebroken tegelijk dit strafrecht als niet anders dan
iets wezenlijks iets volop menselijks in rekening brengt.
Niet voor niets gaat de Hoge Raad in ogenschijnlijk gelijke gevallen na
verloop van tijd wel eens overstag. Dit is om den drommel, wanneer zoiets
zich voordoet, geen willekeur. Dit volgt simpelweg uit de realiteit dat die twee
gevallen op hun best identiek lijken, evenwel naar hun intrinsieke, naar hun
menselijke waarde niet identiek zijn, zelfs in die mate dat het juridisch in een
andere oordeelvelling zijn weerslag vinden moet. Men noemt dit wel eens het
beginsel van het jus in causa positum.
Wanneer wij bij gijzelingsaffaires, zoals wij recentelijk tot tweemaal toe
hebben meegemaakt, voorts bij de politieke en justitiële worsteling om een
verantwoord strafrechtelijk abortusbeleid, als politiek makende burgers, als
politici, als ministers, als ambtenaren van politie en justitie ieder op zijn eigen
plaats en post, en toch schouder aan schouder, staan, elk in felle betrokkenheid
op zijn verantwoordelijkheid, hoe minimaal ook, is dat zeker niet bij de gratie
van het strafrecht als puur juridische grootheid, néén, vééléér bij de gratie van
dat strafrecht in de tweede zin van het woord. Moge ik daarom over dàt
strafrecht nog enkele dingen aan de orde stellen?
Om te beginnen zou men het strafrecht in deze hoedanigheid kortweg
kunnen karakteriseren: als die straffe vorm van samenleven die de hier en nu,
daar en dan falende verstandhouding onder ons, mensen, weer ongehinderd en
onbekommerd op gang brengen, herstellen wil. Als de open poort naar de
vrije samenleving, de gelukkige samenleving, inclusief ongeborenen.
Drie dingen echter zijn, vervolgens, van levensbelang.
In de eerste plaats de wet. De wet in anthropologische zin. De wet als de
régel voor een gelukkige samenleving. Zij prent ons in, zegt ons aan: hetgeen
wij, ieder voor zich en als groepen voor elkaar, behoren te weten. En hoe wij
die wetenschap voor onszelf en voor de ander moeten vruchtbaar maken. Hoe
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zullen wij verzilveren ieders claim op zulk een leven, dat genade vinden kan
in de ogen van onze Heer?!
In de tweede plaats de macht. Ieder mens heeft als zodanig macht over
deze en over die medemens, nu eens Zus dan weer zo. Als mensen van deze
en die geaardheid mógen wij elkaar! Als het goed is tenminste! Dat bepaalt
onze onderlinge verhoudingen, in wèlke verbanden ook.
Wij zijn mógendheden. En het komt er uit dien hoofde op aan dat wij in
een vreeverbond leven. Dat wij geen oorlogen voeren, geen strafbare feiten
plegen. Dat wij niet aan de zelfbevrediging doen van de macht, wèlke ook,
om de macht. Néén, dat wij de vrede dienen van een alzijdig wederkerige hulp
voor een levensontplooiing van èlk en een iègelijk!
In de derde plaats het oordeel, het rechtmatige aandeel, het vonnis, het
gewijsde. Zonder ophouden zijn wij bezig ons recht te beleven. En het recht
van anderen te beïnvloeden, ten goede dan wel ten kwade. Terwijl het een
kwestie van dood en leven is dat wij bij ons recht-doen inderdaad ook ieder
tot en aan zijn recht laten komen. En dan kan bijvoorbeeld Las Palrnas best
even wachten op die baby die verwekt is. En ons prestige, op een veilig lot van
gegijzelden.
Resumerend is het te doen om:
a. het inprenten, het aanzeggen van de eis der wet;
b. het mobiliseren, moveren en motiveren van de vredesmachten;
c. het uitzetten van de koers, door de gerechtigheid gedecreteerd, waarbij
a, b en c perspectivisch als de drie dimensies, binnen welke het strafrecht
functioneert, in en met elkaar gegeven zijn.
Naar deze visie is derhalve bij het strafrecht, actief èn passief, niet alleen
de overheid doch mede de burgerij betrokken: vanàf de wettelijke strafbepaling
mét, complementair, de nodige administratiefrechtelijke regelingen tot en mèt,
naar al zijn fasen, het strafproces. Want zonder respons van die burgerij, door
hulp zus en hulp zo, om iets te noemen: met aanbod van werk en van opvang
in gezinnen en dienstencentra, kunt u het strafrecht wel afschrijven! Help die
aanstaande ongehuwde moeders! Die zelfkant-gezinnen! Lees die ingeblikte
egoïsten de les! Kritiek is de beste vriendendienst! Mits met takt gehanteerd.
Indien dus ergens en ooit de lieve vrede op het spel staat is het in ons
strafrecht!
Vandaar ook dat, zowel bij het institutionaliseren als bij het functioneren
van het strafrecht, op zijn minst de samenwerking van de door de overheid
hiertoe aangewezen collegiale instanties heel belangrijk is, evenals de samenwerking van burgerij, politici, departementele functionarissen en functionarissente-velde.
Stuk voor stuk, hoofd voor hoofd zijn wij potentaten, mogendheden. Wat
wil dat zeggen? Wijst dat niet bovenal in die richting dat wij elkander, hoe
gek het eerst even lijkt te klinken, moèten mogen? In de eerste plaats als
mensen, vervolgens ook als dragers van onderscheiden ambten plus de daarmee
gegeven wetenschap en kundigheid? Wat kan ik, wat kun jij? Wat kom jij
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tekort, wat ik? Hoe vullen wij elkaar aan? Hoe helpen wij elkaar? Hoe werken
wij samen?
Zijn derhalve ook niet, in dit licht bezien, die gijzelingsaffaires, die abortusdebatten eigenlijk mede heel gewoon een uitroepteken bij de heilige noodzaak
van een door elk en een iegelijk optimaal in acht te nemen adequate samenwerking?! Wij zijn, voor wat betreft onze ambtsuitoefening, ons ethos, onze
discipline en onze kennis, geen concurrenten! Wèl hebben wij dikwijls diametraal verschillende opvattingen. Uitsluitend echter opdat wij leren te luisteren
naar wat werkelijk als argument overweging verdient!
Wèl zijn wij onderscheiden. Al behoren we te zorgen dat wij er, elk op zijne
wijs, bij zijn. Met wat wij kunnen en moeten inbrengen. Doch, hoè dan óók,
wij trekken in géén geval geschèiden op. Wij spelen op elkaar in. Wij mógen
elkaar. Wij vormen dusdoende de macht van enkel bevriende mogendheden!

BOEKBESPREKING

Dr. Okke Jager, Bevrijde tijd. Van prestatiemaatschappij naar
vrijetijdscultuur, Zomer en Keuning, Wageningen, 1974.
Okke Jager, de meester op de korte baan van de cursiefjes, heeft een fors
boek geschreven over de vrije tijd in onze westerse maatschappij. De sprinter
heeft zich gewaagd aan de 10.000 meter van de stayer. De tussensprint jes
zijn dan ook vele. Vaak moet je glimlachen, soms zelfs schateren en een enkele
maal word je stil van ontroerde verbazing en vraag je je af: 'Heb ik dan altijd
zo slecht en kennelijk bevooroordeeld de Bijbel gelezen, dat ik nooit ontdekt
heb, wat Okke Jager nu aan het licht brengt?' Een paar citaten ter adstructie:
De glimlach: 'Een Indiër verscheen op een conferentie van de Wereldraad
van Kerken zonder horloge. Dat was een oecumenische gebeurtenis'.
De schaterlach: 'Als een directeur zijn secretaresse vervangt door een computer, schat hij de efficiency hoger dan de erotiek - maar zulke afwijkingen
komen voor'.
De verbazing: 'De kerk is zo geboeid geraakt door het lijden van Jezus dat
zij nauwelijks kon ontdekken hoe gelukkig Hij was. Maar zijn tijdgenoten
konden Hem nog zien als een levensgenieter, een vraatzuchtig mens, een wijndrinker, een tegenpool van Johannes de Doper. In elk geval was het zijn spijs
om de wil van de Vader te doen. Zijn werk was een traktatie voor Hem. Het
stond niet onder het voorteken van de noodzakelijkheid en de matigheid. Hij
dankte God in álles. De kerk heeft te weinig aandacht gehad voor de vreugde
in zijn lijden. 'Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten'. Op de dag der
verheerlijking keek Hij met een stralend gezicht naar het kruis. Toen een vrouw
zijn voeten zalfde, hing zijn glimlach boven zijn begrafenis. Hij zong de
lofzang op weg naar Gethsemane. Op Golgotha opende Hij het paradijs. 'Nu
ben Ik verheerlijkt', zei Hij - niet op de Paasmorgen, maar toen Judas wegliep
om Hem te verraden. Van de goede herder zei Hij: hij neemt het schaap
verblijd op zijn schouders. Zo was het ook voor Hem een goede vrijdag, toen
Hij een zware last op Zich nam om ons thuis te brengen. Dat alles ging niet
zonder strijd en verzoekingen, maar Hij genoot ervan als het 'klikte' tussen
zijn wil en de wil van de Vader. Juist omdat Hij het kruis ernstig nam, kon
Hij 'het schone spel van het geloof' tot de laatste zet uitspelen'.
Dat is wel een andere toonzetting dan die van Zondag 15 van de Heidelberger: 'Dat Hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde de
toom Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft'.
Het een behoeft het andere niet uit te sluiten evenwel, het is een m.i. schriftuurlijke aanvulling.
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Zo tekent Okke Jager ons ook de schrijver van het boek Prediker als een
genietende levenskunstenaar, terwijl de kerk - en dan bij voorkeur in jeugddiensten - dat boek pas bij hoofdstuk 12 liet beginnen als het werk van een
grijsaard met waarschuwend opgeheven vinger.

Inhoud
'Bevrijde tijd' begint met de constatering, dat de toeneming in omvang en
betekenis van de vrije tijd een actuele uitdaging is voor kerk en theologie.
En dat geldt dan met name voor die kerken en die theologie, die op Calvijn
teruggaan. Geldt sinds Max Weber de 'innerweltliche Askese' van het Calvinisme niet als de bron van het moderne kapitalisme, waarin werken om te
verdienen het hoogste levens ideaal werd? Je kunt er zelfs Paulus bijhalen: 'Wie
niet werken wil, zal ook niet eten'. In onze maatschappij van de overvloed,
waarin niet langer een op volle toeren draaiend produktie-proces nodig is om
redelijke consumptie-mogelijkheden in stand te houden, maar waar integendeel
de consumptie moet worden opgejaagd om mensen, al is het maar voor 40 uur
per week, aan het werk te kunnen houden, is de waardering van de arbeid op
drift geraakt.
Terecht begint Okke Jager met een - overigens nogal verwarrend - exposé
van wat futurologen te vertellen hebben over onze maatschappij in een niet
eens meer verre toekomst. Zij zijn één in de voorspelling van een sterke teruggang van de werktijd, maar in de beoordeling van dit ontspannen verschiet
gaan zij uiteen. Sommigen vrezen een enorme structurele werkloosheid, anderen
zijn van mening dat er heel wat bijgestuurd kan worden om de verminderde
arbeidsgelegenheid zinvol over alle tot werken geschikte mensen te verdelen.
En Jager eindigt dit inleidend gedeelte van zijn boek met de opsomming van
maar liefst 17 'vrije-tijd-opslokkers', om dan de gevolgen van het beschikbaar
komen van meer vrije tijd te schilderen, zowel naar de negatieve kant ('duizenden Amerikanen liggen op de divan bij de psychiater, omdat zij niet weten
wat zij moeten doen, als zij niets te doen hebben') als naar de positieve zijde:
'Een vrijetijds-economie zal ons de gelegenheid bieden de gefrustreerde ambachtsman, schilder, beeldhouwer, dichter, onderzoeker of pottenbakker in onszelf tot
ontwikkeling te brengen'.
De kern van dit rijke boek vormen de hoofdstukken 4 en volgende, met de
titels: 'Kroniek der puriteinse werkwoede', 'Vrije tijd in bijbels licht' en 'De
spelende mens'. Het kost moeite de lust tot citeren te onderdrukken, want op
schier elke bladzijde springen de flitsende invallen als vonken uit het betoog.
De schrijver toont duidelijk aan, dat de lofzang op het werkzame leven met
ontzegging van genoegens in ieder geval niet door Calvijn is gecomponeerd.
Dat lied staat ook niet in de Bijbel - wel het bedevaartslied van Salomo: 'Het
is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten
eet - Hij geeft het immers zijn beminden in den slaap' (Psalm 127).
Het laatste hoofdstuk tenslotte schildert het spel van de vrijheid, waarin de
creativiteit en de fantasie van de mens los kunnen komen als 'inhaerent aan
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het christen-zijn' (c. Klapwijk). Ook passieve deugden moeten ontwikkeld
worden, j a zelfs de arbeid om den brode moet een spel met eigen zingeving
worden. En dan is het boek ineens uit, op een indrukwekkende literatuuropgave na.

Beoordeling
Een beoordeling van dit werk in 'A.R. Staatkunde' zal zich vooral moeten
richten op de sociaal-politieke relevantie van wat dr. Jager te berde brengt.
Anders gezegd: wat zijn de politieke consequenties van de overgang van een
op economische groei en volledige werkgelegenheid gebaseerde maatschappelijke orde naar een samenleving, waarin het primaat van de vrije tijd, de vrije
keuze en het spelmoment zal heersen? De politieke praxis en het werk van de
vakbeweging richten zich tot dusver bijna uitsluitend op de regeling van de
arbeidsvoorwaarden als lonen, arbeidstijden, voorzieningen voor wie niet werken
kan; zelfs de medezeggenschap is beperkt tot de voorwaarden, waaronder gewerkt wordt en strekt zich niet of nauwelijks uit tot de wijze waarop het werk
wordt verricht en helemaal niet tot het doel, waarop het werk is afgestemd.
Aan deze aspecten van een samenleving met meer vrije tijd voor iedereen
gaat de schrijver goeddeels voorbij. Hem obsedeerde veeleer de vraag hoe
mensen, die opgevoed zijn bij het 'wie niet werken wil, zal ook niet eten' de
komende overvloed aan tijd te lijf zullen gaan en welke dienst de kerk hun
daarbij zou kunnen en moeten verlenen. Dat de kerk dan onafwendbaar zich
ook politiek moet engageren heeft hij - bewust? - buiten beschouwing gelaten.
Zijn boek zou aan waarde gewonnen hebben, als het geschreven zou zijn in
samenwerking met een man als b.v. prof. Roscam Abbing, die de lijnen van
een bijbelse ethiek durft door te trekken naar de programma's van politieke
partijen en vakbonden. Dit manco komt wel sterk aan het licht in de passage
onder het opschrift: 'Anders arbeiden' (pag. 208-219). Daarin wordt weliswaar
betoogd dat het beleven van de vrije tijd als bevrijde tijd - de catechismus zou
zeggen: als het reeds in dit leven aanvangen van de eeuwige Sabbat - ook de
arbeid zelf 'vrij' maakt, maar die vrijmaking van de arbeid is bij Okke Jager
een nogal goedkope genade. Van enige bekommernis over de richting van onze
produktie naar het vervaardigen van overtolligheden, of over de verspilling van
energie en grondstoffen voor zaken, die zulk een verspilling niet waard zijn,
is geen spoor te vinden. Ook de geestdodendheid van veler werk wordt te
gemakkelijk als onafwendbaar aanvaard. Ik citeer: 'Het is mogelijk achter de
machine de stem van Christus te horen: al die schroefjes die u voor mijn
broeders gedraaid hebt, hebt u voor Mij gedraaid'. 't Klinkt leuk, maar als die
schroefjes nu eens bestemd zijn voor een flipper-apparaat, voor de verlichting
van een Eroscentrum of voor het richt-toestel van een vliegtuig, dat met atoombommen is uitgerust - zou die arbeider dan nog mogen geloven, dat zijn werk
gerekend mag worden tot de heerlijkheid en de eer der volken, die in het
nieuwe Jeruzalem gebracht zullen worden?
Het is de grote verdienste van dr. Jager, dat hij ons in dit boek duidelijk
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maakt hoe de tijd die komt reeds nu van mensen en kerken een nieuwe levensinstelling eist, maar dan volgt daaruit onmiddellijk, dat ook politieke partijen
en vakbonden - en ook reeds nu - daarop moeten inspelen. En dat betekent
vandaag al, dat partij en vakbeweging zich zullen moeten realiseren, dat er niet
meer voor iedereen werk is van zijn of haar 15e tot het 65e levensjaar. Voorts,
dat ons hijgend streven naar steeds meer welvaart, van de aarde een woestijn
maakt - en niet daarvoor, maar ter bewoning schonk God ons deze wereld.
Dat heeft zijn consequenties voor onze arbeidsethiek, zo goed als voor onze
benadering van het werkloosheidsprobleem. Men leze of herleze, wat Haan en
Albeda daarover schreven in het nummer van dec. '74 van dit blad. Wij bepleiten derhalve, dat ook het doel van de produktie, de bestemming van de te
vervaardigen goederen of te leveren diensten, voorwerp moeten worden van
de medezeggenschap der werknemers in de bedrijven. De taktiek van de
verschroeide aarde in Vietnam ligt in het verlengde van de produktie-techniek,
die het rijke Westen zich meent te kunnen permitteren. Daarvoor zijn, of ze het
willen of niet, ook de werknemers verantwoordelijk. Wanneer krijgen zij de
ruimte, die verantwoordelijkheid te beleven?
Een volgend ethisch probleem wordt in het boek van Okke Jager wel aangeraakt, maar niet uitgediept: onze opdracht tegenover de honger en de armoede
in de derde wereld. De schrijver beroept zich op niemand minder dan de grote
Abraham Kuyper om aan te tonen, wat wij van het Oosten kunnen leren: 'den
Oosterling is de rijkdom van het gemoed, het diep in zichzelf inleven, het
rustig peinzen en zinnen over de dingen, een zacht ontplooien van wat er
opbloeien kan uit de verborgenheden van het hart. Hij is aan een ander deel
van zijn wezen tot ontwikkeling gekomen, maar is daarom niet minder rijp'.
Jager tekent bij dit citaat uit Kuyper aan: Het kan geen kwaad als theologen
op reis gaan; ik heb de neiging om te reageren met: wat een geluk, dat de
Bijbel door oosterlingen is geschreven! Maar - scherts en woordenspel ter zijde
- dat Oosten (of Zuiden) zit nu lelijk in de knoei. Wij brachten er, in het
voetspoor van de Evangelieverkondiging, onze medische verworvenheden, wij
drongen ook daar de zuigelingen- en kindersterfte terug met als gevolg een
bevolkingsexplosie en tegelijk haalden we er de rijkdommen aan grondstoffen
weg als voer voor de honger van onze industrie. Mogen we dan, nu onze eigen
consumptie het verzadigingspunt heeft bereikt, ons gaan vermeien in het zitten
ieder onder zijn eigen wijnstok en vijgeboom? Of moeten we onze door de
techniek verduizendvoudigde werkkracht eerst richten op de voorziening van
de derde wereld met onze kapitaalgoederen? Geldt nu voor hen niet het woord
van Kuyper, dat in 1891 voor de arbeiders gold: 'Zij kunnen niet wachten, geen
dag en geen uur?'
De dichter Boutens schreef eens: 'Schoonheid, kom nog niet. Niet zolang
met maat van veler nood d' overvloed der enkelen wordt gemeten'. Mogen wij
onze vrije tijd al naar ons toehalen, zolang elders in de wereld honger en
gebrek heersen? De vraag stellen is haar beantwoorden.
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Conclusie
Ondanks deze kritische kanttekeningen acht ik de verschijning van dit boek
van grote betekenis, ook en juist voor hen, die in het sociaal-politieke vlak
ploeteren aan de verandering van onze prestatie-maatschappij. Want dr. Jager
laat over arbeid en rust, over zwoegen en genieten, over de baas z'n tijd en onze
eigen tijd, bijbels licht schijnen. Dit boek kan een mens genezen van veel
puriteinse ketterijen - tegelijk kan het ons bekeren tot 'de vreugde der wet'.
Overwerkte managers, kamerleden en vakbondsbestuurders moesten hun tassen
vol stukken vrijdagsavonds maar eens laten staan om een week-end met dit
boek door te brengen. Relativering van de eigen taak is een heilzaam medicijn.
Moeten onze werklozen het ook lezen? Ik ben zo bang, dat zij deze lectuur
als een hoon zullen ervaren, want ondanks hun zee van vrije tijd komen zij
aan het spel en de verlustiging van de bevrijde tijd nog bij lange na niet toe.
Dat is minder hun schuld, dan die van de maatschappij . Welnu, dit boek kan
er toe bijdragen, dat die maatschappij gaat veranderen en dat ook mensen, die
door de voortschrijdende automatisering uit het arbeidsproces worden uitgeschakeld, toch leren te wandelen in 't vrolijk levenslicht.
A. Borstlap
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V AN DE REDACTIE

In dit nummer schrijven prof. dr. G. Th. Rothuizen en prof. dr. A. A. Haspels
over de abortus provocatus. Zoals bekend zijn thans in de Tweede Kamer drie
initiatiefwetsontwerpen ingediend: door de P.v.d.A. (Lamberts/Roethon, door
ARP/KVP (mevr. Van Leeuwen/Van Schaik) en door de VVD (Geurtsen/
mevr. Veder-Smit).
Prof. Haspels merkt ergens in zijn artikel op, dat de discussie over de
abortus gemakkelijk is voor diegenen, die altijd bereid zijn een zwangerschap
af te breken of die er nooit toe bereid zijn. Beide schrijvers bevinden zich ergens
daartussen. Prof. Rothuizen schrijft, dat een christen voor het leven niet een
absolute eerbied heeft. Men kan gedwongen worden te kiezen tussen twee
kwaden. Prof. Rothuizen: 'Wie van twee kwaden het beste kiest handelt niet
langer verkeerd, hij handelt goed, want alsof, als het erop aan komt in de
ethiek, ons ooit de weelde gegund zou worden van een keuze tussen puur goed
en kwaad!'. Hij acht het ARP/KVP voorstel het beste van de drie, maar wijst er
wel op, dat dit op zichzelf goede produkt met opvallend vuile handen wordt
aangeboden. Christenen in confessionele partijen, die zich sterk maken voor de
eerbied voor het leven, mogen niet op een overdosis aan geloofwaardigheid
rekenen, aldus prof. Rothuizen.
Prof. Haspels confronteert de politieke discussie over de abortus met recente
uitspraken hierover van de synode van de Hervormde Kerk en van de Gereformeerde Kerken. Hij schrijft vanuit zijn ervaringen als gynaecoloog, verbonden
aan hel Academisch Ziekenhuis te Utrecht.
De derde bijdrage in dit nummer is van de hand van drs. H. Bortslap die
schrijft over enkele vóór-vragen bij een inkomensbeleid. Aanleiding is de studie~
dag die ARP, CHU en KVP in samenwerking met de wetenschappelijke instituten over het inkomensvraagstuk beleggen op 5 april a.s. te Utrecht. De schrijver
is van mening, dat het bewaken van zekere grenzen waarbinnen inkomens verworven en besteed kunnen worden de primaire overheidszorg behoort te zijn.
Vandaaruit construeert hij vervolgens een inkomens-beleid-in-de-nood-geboren,
op grond waarvan de overheid gedwongen kan worden het eigenlijke terrein
van de inkomensverhoudingen verder te betreden. Er kunnen in dit verband
situaties ontstaan, waarin de overheid grenzen zou moeten stellen aan de groei
van de topinkomens.
Het betoog, dat wil aansluiten bij de vragen die de laatste jaren vanuit de
kerken worden gesteld m.b.t. onze levensstijl, bepleit tenslotte een inkomensbeleid dat is opgezet vanuit de dilemma's van de nota Gerede Twijfel, die
vorige zomer op een studiedag is besproken.
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HET ABORTUSDEBAT1.
door
Dr. G. Th. Rothuizen

Ee.rbied voor het leven
Een christen heeft eerbied voor het leven, behoort deze althans te hebben.
D.w.Z. hij heeft die eerbied lang niet altijd getoond. Ik denk aan zijn visie op
het oorlogsvraagstuk of de levensontplooiing van het andere geslacht, het andere
ras en de andersdenkende. Dikwijls heeft hij zichzelf dan ook in eerbied voor het
leven overtroefd gevoeld en terecht. Anderen lagen hem hierin vóor, nietchristenen of andere christenen dan die welke zich tegenwoordig met de naam
CDA sieren. Dat is behalve dramatisch, ronduit tragisch. Het geeft aan onze
afkeer van de abortus provocatus, al bestaat deze reeds eeuwen, iets plotselings
en hoe principieel bedoeld ook, iets toevalligs. Het maakt ook, dat men bij
onze verdediging van de eerbied voor het leven straks in de Kamer, niet direct
dáaraan denken zal maar aan de zoveelste koeienering van vrouwen kind.
Daarop mag de woordvoering van het wetsvoorstel AR./KVP zich wel voorbereiden. Ik wil nu al wel zeggen, dat ik dit voorstel het beste vind van de drie.
De verkoop van een op zichzelf goed produkt geschiedt in dit geval echter met
opvallend vuile handen.
Maar hoe weinig eerbied hij in de loop van zijn geschiedenis ook getoond
moge hebben voor het leven, de christen - nogmaals - hóort deze wel te
hebben en wel omdat hij de boven alle lof verheven schepper van dat leven zegt
te kennen en lief te hebben. En hij denkt niet alleen in termen van schepping
in het algemeen maar van verlossing in het bijzonder. D.w.Z. hij gelooft in een
opstanding, die het leven van zijn kruis afhelpt. Ook weet hij, dat de verlosser
eens gezegd heeft: "Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet
meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen"
(curs. R. Johannes 16: 21). Jezus was kennelijk dol op het leven. En verder
kan men zeggen, dat de hele bijbel door dàt leven in het bijzonder in bescherming genomen wordt, dat er zwak en weerloos voorstaat, met een God in
de hoofdrol, die er liever met dat zwakke en weerloze onder door gaat dan dat
hij zich laat fêteren door wie de "survival of the fittest" naar zich toe trekken
en op demonische wijze oplossen.
1.
Causerie, min of meer gelijkluidend gehouden op uitnodiging van de Antirevolutionaire kiesvereniging, alsmede de Gereformeerde Vrouwenvereniging, te Heerde, op 27
januari 1975.
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Absolute eerbied draagt een christen het leven echter niet toe (de schepping
moge goddelijk genoemd worden, zij is niet God zelf) en als het moet durft
hij zelfs te doden. O.a. daarom heeft de kerk altijd de grootste moeite gehad
met het absolute pacifisme (en is het onbegrijpelijk, dat de confessionele partijen - alle lof aan Aantjes! - niet al veel eerder gesteigerd hebben tegen
een wet op de dienstweigering, die mensen nu juist daartoe, tot dat absolute
pacifisme, dwingt!). Wel is het christendom altijd merkwaardig wijs geweest
met de zg. eed van Hippocrates, die men nu juist heidens zou kunnen noemen
in haar ongenuanceerde eerbied voor het leven. Daarin zijn eeuwenlang generaties artsen opgevoed en doorkneed zó, dat ze nu dikwijls niet meer weten hoe
ze het hebben. In de vorige eeuw kwam het nog voor, dat de candidaat zijn
artseneed zwoer met de ene hand op de bijbel, de andere op Hippocrates. En
soms ontkom ik niet aan de indruk, dat men dit absolutisme nog kan tegenkomen
bij acties, welke heten: "Redt het ongeboren kind". Ook meen ik, dat het
initiatiefvoorstel AR/KVP nog in de schaduw van dit alles vertoeft wanneer
ik in de memorie van toelichting lees, dat men wel met een "nood breekt wet"
situatie wil rekenen, maar tegelijkertijd uitgaat van een wet, die "een ondubbelzinnig nee tegen abortus provocatus" inhoudt. Ik zou de nood duidelijker in de
wet willen hebben, de uitzondering in de regel en niet daarnaast of daarna en
zou de nood ook niet (zoals in de memorie geschiedt) zo nadrukkelijk gehanteerd willen zien terwille van de opvatting van anderen maar vanwege de
nood. Voor het tegendeel kan men zich niet beroepen op het apodictische van
het besde verbod, omdat ook dit duidelijk niet absoluut, maar - gezien ook de
gebruikte terminologie in het hebreeuws - met het oog op het "onbevoegde"
doden is bedoeld.
In het licht van het bovenstaande zou ik willen zeggen bijzonder huiverig te
staan tegenover abortus provocatus. Ik vind, dat men zich wel driemaal mag
bedenken alvorens men overgaat tot dit "geknoei met leven" - want dat is en
blijft het (Bas de Gaay Fortman) - en daarin toestemt (daarom ben ik ook wel
weer blij met het nederlandse Artsenverbond en acties als "Redt het ongeboren
kind" - we mochten het eens vergeten! - zoals ik, zelf geen pacifist zijnde,
blij ben met de voorstander van geweldloosheid). Tegelijkertijd kan ik mij heel
wat gevallen voorstellen, waarin het van twee kwaden het beste is. En dàn
maakt men geen "vuile handen", zoals Mevrouw van Leeuwen abusievelijk heeft
opgemerkt tegenover het nederlandse Artsenverbond, tegelijk zich bereid verklarend dit euvel op zich te nemen. Wie van twee kwaden het beste kiest, handelt niet langer verkeerd, hij handelt goed, want alsof, als het er op áan komt
in de ethiek, ons ooit de weelde gegund zou worden van een keuze tussen puur
goed en kwaad!
Maar ik kom terug op de door mij voorgestane uitzondering op de regel en
tegelijkertijd tot de regel behorend. Wij zijn dit soort uitzonderingen toch jaar
en dag "gewoon" op menig ander terrein? Ik denk nog eens aan het oorlogsvraagstuk en dat van het gewapend geweld überhaupt. Dat betekent tevens, dat
ik bereid ben van éen figuur een absoluut verzet tegen de abortus bijzonder
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serieus te nemen en dat is van de absolute pacifist. Anderen kan ik niet goed
volgen in hun volstrekt nee (zoals de absolute pacifist niet in een volstrekt ja
op de abortus).
De regel en de uitzonderingen
Trouwens: is het verbod op abortus provocatus ooit zonder meer regel geweest? Wij weten wel beter. Eeuwenlang hebben wij het probleem gekend, dat
er gekozen moest worden tussen moeder of kind en handelde men naar de zg.
vitale of zuiver medische of somatische indicatie.
Tegenwoordig zeggen we: leven is niet alleen een kwestie van zijn maar
ook van welzijn, aldus de definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie
volgend. Hiervoor zouden vooral diegenen onder ons gevoelig moeten wezen,
die in het debat rondom het pacifisme altijd zeiden: "liever dood dan rood".
De redenering heeft het lange tijd goed gedaan in ARkringen. Voor mijzelf
zou ik mijn niet-pacifisme graag op gelukkiger wijze verdedigen, maar de leus
maakt éen ding bijzonder duidelijk, dat wij in de kwestie rondom de abortus
provocatus kunnen gebruiken: niet alleen, dat je er bent of dat je er bent is belangrijk, maar ook hoe. Vandaar, dat wij tegenwoordig ook andere indicaties
erkennen, zoals de medisch-psychische. Wij kunnen ons zeer wel voorstellen,
dat een onverwachte zwangerschap helemaal in paniek brengt en van de kaart.
Dat behoeft geenszins het geval te zijn bij iedere zwangerschap, die als ongewenst wordt ondergaan, met het oog op de zwangerschap in het algemeen
en het kind in het bijzonder. Dat kind noch zwangerschap "uitkomen", dat zal
dikwijls het geval geweest zijn. Sterker, zelden zal een kind bewust zijn gemaakt.
ZÓ "positief" is het woord planning niet bedoeld geweest, eerder "negatief".
Men zorgde eerder, dat kinderen niet kwamen dan wèl en deze "lichtvaardigheid" vóor de pil had iets sympathieks, het omgekeerde immers is en blijft "belastend". Ongewenst - het toverwoord en de strijdkreet der dolle Mina's - is
natuurlijk niet hetzelfde als onaanvaardbaar. De memorie van toelichting van
het ontwerp ARjKVP is gelukkig zuinig met teksten, maar op dit punt haalt
ze terecht uit de bijbel, hoe welkom aldaar de onverwachte en juist ook de
"vreemdeling" moet zijn. Wanneer wij "ongewenst" meteen als "onaanvaardbaar" lezen, dan wordt abortus een vorm van anticonceptie en zoals een voorbehoedmiddel geen abortus is (zoals lange tijd is gedacht en nog wel wordt
gedacht), zo abortus geen voorbehoedmiddel (zoals steeds meerderen gáan
denken): daarvoor is er intussen teveel gebeurd. Ik realiseer me, dat de grens
vloeiend wordt bij zoiets als de morning-after-pil. Maar in dit geval zou ik het
antwoord willen geven, dat professor G. J. Heering, bekend pacifist, eens gaf
op de vraag, wat een mens die vóor politie maar tégen het leger is, aan moet
met een burgeroorlog. Hij zei toen, dat iedereen het verschil weet tussen wal en
sloot, al is er drassige grond tussen. En t.a.v. een situatie als de japanse zou ik
willen zeggen, dat ik voor mij zou willen oppassen met onze normen klakkeloos
te gaan toepassen op de noden aldaar. Maar dat ik - omgekeerd - dan ook
verwacht, dat men mij geen japanse regels gaat voorschrijven.
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Terecht vindt de medisch-psychische indicatie een uitbreiding in de medischpsychisch-sociale. De omstandigheden maken èn breken nu eenmaal de mens
tot op grote hoogte en diepte. Vandaar de aanwezigheid van een sociaal-deskundige in de door het ARjKVP voorstel gewilde overleggroep. Haakt men de
notie van het sociale àf van het medisch-psychische, dan kan ik mij voorstellen,
dat het ARjKVP voorstel "nee" zegt. Men doelt dan op het louter sociale, het
sociale sec, zoals men schrijft. Men zou kunnen zeggen, dat hier het moment
gekomen is om het voorgestelde artikel 2 van kracht te laten worden, dat
nadat (a) geponeerd is, dat zwangerschap afgebroken mag worden, wanneer
"voortzetting ervan voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de
vrouw een ernstige bedreiging meebrengt" doorgaat (b) met de bepaling, dat
ook dan abortus enkel gewettigd is wanneer "deze bedreiging slechts door afbreking van de zwangerschap kan worden afgewend". D.w.z. de zg. sociale
indicatie helpe men uit de weg via sociale middelen en niet via abortus. Vandaar, dat er nadrukkelijk gewezen wordt op de nodige preventie alsmede de
nodige nazorg. Ik vind dit in het algemeen een zinnige redenering. Wel bedenke men, dat het sociale "sec" of wat men in Leven en laten le.ven van de
ned. herv. kerk de sociale "status" van de vrouw noemt, niet zo heel veel zal
voorkomen. V rouwen, die voor abortus kiezen omdat ze de voorkeur geven aan
een bontjas, kan men met een lantaarntje zoeken. Ook zal men moeten oppassen
uit de buurt te blijven van het soort redeneringen waarmee paus Paulus de
honger in de wereld te lijf wil gaan. Niet met de pil maar met de mededeling,
dat er aan de dis der volkeren plaats genoeg is voor iedereen. Dat moest eigenlijk wel zo zijn en misschien is het eens zo, maar intussen? Een barmhartig
alternatief, dat niet bestaat, is de onbarmhartigheid ten top (aldus het in
pastoraal opzicht uitmuntende synodale rapport over de abortus provocatus
van gereformeerde deputaten). Men prate niet te snel en te veel over adoptie,
èn omdat de mogelijkheid ertoe dikwijls een onmogelijkheid is èn omdat de
oplossing ten onrechte suggereert, dat de vrouw in kwestie enkel van een kind
en niet ook van haar zwangerschap bevrijd wil worden. Daarom zou ik in
artikel 2b graag "onder de tegenwoordige omstandigheden" ingevoegd willen
zien. Abortus, inderdaad, is geen panacee voor wat anders en elders opgelost
moet kunnen worden. Maar de ene maatschappij kan nu eenmaal meer hebben
dan de andere. D.w.Z. in de ene cultuur heeft een vijftienjarige a.s. moeder
geen leven, in de andere wel. Emmy van Overeem schrijft in NRCfHandelsblad: "abortus is een maatschappelijke ziekte waaraan wij allemaal (moeten)
meelijden" en dat zal waar zijn, ook omdat het tweeërlei inhoudt. Dat wij met
elkaar moeten trachten de alternatieven voor een abortus op te stapelen en
waar te maken. Maar ook dat wij allemaal het lijden aan deze maatschappelijke
ziekte in de vorm van een abortus hier en daar zullen moeten aanvaarden. Veelzeggend is en blijft, dat de sociale indicatie de meest gevraagde is, verreweg.
Daaruit kan men enerzijds concluderen, hoeveel gemakzucht er in een beschaving woont, anderzijds hoeveel nood. Maar dan zijn wij ook weer terug bij
het medisch-psychische, al is nood niet meteen wanhoop.
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Tenslotte is er - last but not least - de zg. eugenetische indicatie, waarover het voorstel AR/KVP merkwaardigerwijs niet rept, terwijl deze indicatie
toch de eventuele ouders en het eventuele kind door en door raakt. Ik heb eens
iemand in volle ernst voor de televisie horen zeggen, dat wanneer wij kunnen
constateren, dat het kind, dat geboren gaat worden, blind is, het beter geaborteerd kan worden en ik vind dat geen taal. Naar mijn idee zwaait men dan met
de eigen lijdensonbereidheid op vreselijke wijze in het rond. Ik meen, dat als dezelfde televisie er niet om liegt - ook onze softenonkindertjes gelukkig
kunnen zijn èn maken en dat lijkt me een definitie van mens zijn. Maar wanneer wij vandaag of morgen in staat zijn tot het constateren van een volstrekte
gestoordheid in de baarmoeder? Moet dan alles wat kan? En zou dat de christelijke moraal bij uitnemendheid zijn? We zijn met deze indicatie overigens de
grens genaderd van abortus en (actieve) euthanasie. Vandaar misschien de
"onthouding" in bovengenoemd voorstel?
Met z'n tweetjes
Maar laat ik nog eens terug mogen keren tot een indicatie, die in het bijzonder
in het geding is: de sociale. Juist wanneer men deze een geweldig soortelijk
gewicht verleent, wordt het "baas in eigen buik" onbegrijpelijk. Ik behoor niet
tot degenen, die zeggen, dat de vrucht meteen maar mens moet heten. Daarom
begrijp ik de kreet "redt het ongeboren kind" ook niet goed. Hoe kan een ongeboren kind een kind zijn? Miskramen worden doorgaans dan ook niet begraven.
Ten onrechte ook wordt in de memorie van toelichting bij het voorstel AR/
KVP op een gegeven moment gezegd, dat men iemand ook niet helpt bij suïcide
maar hem juist daartegen beschermt, althans dient te beschermen: hoeveel te
minder zal men een vrucht helpen aan haar vernietiging. Hier worden iemand
en iets dooreen gehaald. Wel is dit iets op zeer geheimzinnige wijze een mensin-wording en in zoverre is het woord van De Wachter waar: "Abortus provocatus is te vergelijken met wat er gebeurt als je iemand niet laat uitspreken"
(ik ontleen dit citaat aan de briljante oriëntering, die Ds. Mr. J. van Leeuwen
heeft gegeven in Theologie en Praktijk onder de titel Gravitas non grata).
Men kan er eindeloos over twisten - en er wordt eindeloos over getwist hoe dat geheim er uit ziet, maar een geheim is en blijft het en met geheimen
moeten wij uiterst zuinig en zorgvuldig omgaan, ja eerbiedig. En zó persoonlijk zou ik me er dan toch weer wel over willen uitdrukken, dat hoe je het ook
keert of wendt: de vrouw in kwestie is "met z'n tweetjes". Zij mag dan baas
zijn in eigen buik, de vrucht in haar heeft recht op een eigen stem en ik zie niet
in, hoe daarin beter plaatsvervangend kan worden voorzien dan door een overleggroep. Dat betekent, dat de heslissing - sociaal-ethisch gezien - onmogelijk alleen de moeder kan toekomen (al zal haar stem zeer en zeer zwaarwegend
zijn, omdat zij voor de gevolgen staat). Een "met z'n tweetjes" kennen, eerlijk
gezegd, de andere voorstellen óok (zij het de PvdA iets minder dan de VVD),
maar dan betekent het, dat ook de arts zijn eigen verantwoordelijkheid heeft de heren Lamberts en Roethof zijn geen dolle Mina's - de vrouw echter beslist
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gans en al voor zich èn de vrucht. Het is de verdienste van het voorstel AR/
KVP duidelijk te laten uitkomen, dat dat laatste niet aangaat. De (zacht gezegd) onduidelijkheid op dit punt bij de andere voorstellen betekent - wederom sociaal-ethisch gezien - de zwakte van deze voorstellen en de kracht van
wat AR en KVP tesamen hebben ingebracht. Die kracht komt ook uit in het
feit, dat hier minder dan elders de arts er alleen voor komt te staan en in de
kou. Hij beslist maar tenslotte, dus niet uitsluitend en terecht, want hij staat
als enkel medicus voor een meer dan medisch probleem. Dat zal ook de reden
zijn, dat hij bij overtreding met meer dan een medisch tuchtcollege vandoen
krijgt en onder de strafwet valt (om dezelfde reden kreeg het opperste, constitutionele, duitse gerechtshof met de abortus te maken) en dat lijkt mij juist.
Zó medisch ligt het intussen met de abortus toch ook wel weer, dat het voorstel
ARjKVP deze wil laten geschieden in een erkend ziekenhuis.
Maar wat mij dus goed doet, dat is (ik herhaal) de sociaal-ethische opstelling
van het probleem in het zojuist genoemde voorstel. Het is Trouw opgevallen,
hoe merkwaardig individualistisch en autonoom de andere voorstellen in vergelijking hiermee uitvallen in een tijd, dat men op alle fronten meer en meer
teamsgewijs is gaan denken. Het blad dorst zelfs wel te spreken over het voorstel LambertsjRoethof als over een "anachronisme".
De hoogste tijd
Het wordt tij d, dat er een nieuwe wet komt e~ dat niet alleen. Het is de
hoogste tijd en wat dit betreft is het voorstel ARjKVP rijkelijk laat. De oude wet
is reeds jaar en dag door de nood gebroken en regels zijn er niet voor om door
uitzonderingen permanent op non-actief gezet te worden. Dat betekent, dat een
nieuwe wet er niet in de eerste plaats meer hoeft te komen vanwege de rechtsonzekerheid in het algemeen en om een hoogst-nodige liberalisering te sanctioneren (het motief van LambertsjRoethof in 1970). Men liberaliseert er momenteel immers op los? Een wetswijziging is dringend nodig, niet in de eerste
plaats om de oude wet te versoepelen maar om een nieuwe wetspraktijk (als men
daarvan nog spreken kan) te beteugelen. De rechtsonzekerheid, waaraan wij
thans vooral denken, dat is de volslagen onzekerheid rondom het recht van en
voor de vrucht (op leven). Vergeleken bij deze ernstige situatie steekt die rondom bv. de pornografie af als paniek rondom een pekelzonde. Het is mij een
volstrekt raadsel, hoe mevrouw Goudsmit zeggen kan, dat de momentele prakrijk "redelijk" is en Nederland "gidsland" mag heten of wanneer Ruut Veenhoven, socioloog aan de Erasmusuniversiteit, uitspreekt dat we het maar zo
moesten laten. Een cultuur heeft niet het recht zijn burgers toe te staan zich
een abortus te veroveren zoals men een pond suiker aanschaft. Wie het woord
abattoir wil vermij den, zal toch van een fabriek moeten spreken, die - en
betrokken artsen voor de televisie spreken het niet tegen - in automatisering
alles slaat en dat is nu juist het punt. Niet, dacht ik, de duur van de zwangerschap (terecht laat men zich daarover niet uit in het voorstel ARjKVP, al deel
ik niet helemaal de reden: leven is leven). Ik kan mij allerellendigste krepeer-
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gevallen voorstellen in een vergevorderd stadium, terwijl - als ik het goed
begrepen heb - men ook juist dan pas geestelijke gehandicaptheid op het
spoor kan komen. Niet het moment van de afbraak maar het juiste gesprek,
kwalitatief en kwantitatief, daarover, lijkt me het punt en juist daarvoor biedt
bovengenoemd voorstel alle ruimte.
Vooropgesteld, dat er een nieuwe wet moet komen en dat het alternatief
Van Leeuwen/Van Schaik daartoe een goed alternatief mag heten, wil ik niet
zeggen, dat ik zonder vragen zit. Dat was ook al wel duidelijk, maar een ding
nog mag ik niet vergeten. De vraag betreft iets, dat voor mij als principe géen
vraag is en wel de overleggroep. Men zal moeten kunnen garanderen, dat deze
opzet praktisch volvoerbaar is, voor welke volvoerbaarheid dan ook kosten noch
moeite m.i. gespaard mogen worden. T.a.v. minder hete hangijzers wordt op
het moment harder gezweet en guller met geld gesmeten. Voorts zal men er
op dienen toe te zien, dat er niet gediscrimineerd wordt. Ik zou mij nl. kunnen
voorstellen, dat de moraal van een team in Amsterdam gemakkelijker "ja" zegt
dan een in Limburg. Ik kan mij voorstellen, dat men in Amsterdam zelfs te
gemakkelijk ja zegt en in Limburg te gemakkelijk nee. Heeft men zich deze
vreemde situatie voldoende ingedacht en welke zekeringen zou men willen inbouwen om dit soort discriminaties op te heffen?
Zal een weliswaar grotere liberalisatie dan vroeger, maar toch een kleinere
dan op het moment het geval is, echter niet een grotere illegaliteit in het leven
roepen? Ik heb niet de indruk, dat de ongebreidelde abortuspraktijk van vandaag de illegale cijfers sterk heeft verminderd en ik kan mij bijgevolg voorstellen, dat een meer gereglementeerde manier van doen deze cijfers niet
excessief zal opjagen. Overigens kan ik mij geen enkele legaliteit indenken
zonder illegaliteit.

Haalbaar?
Haalt het voorstel AR/KVP het? Ik denk het niet en dat gedeeltelijk door
eigen schuld. Wanneer christenen uit confessionele partijen zich sterk maken
voor de eerbied voor het leven mogen zij niet op een overdosis aan geloofwaardigheid rekenen, gezien het - helaas niet lang geleden - verleden van
deze partijen, waarop ik aan het begin reeds doelde. Toen de militaire kernspecialisten hun ongebreidelde atoomproefpraktijken volvoerden, waren het niet
deze partijen, die het eerst protesteerden en zij behoren wel weer tot de eersten
om Nederland te overtuigen van het onschadelijke van kerncentrales, alsof "het
geheim van het leven" in dit alles niet griezelig op het spel zou staan. En ook
bij de nu al tientallen jaren durende sloop van de nederlandse natuur en de
onder ons toegenomen vergiftiging van de levenskiemen, van heel deze voortdurende, ongebreidelde aanslag op ons aller zijn en welzijn, was het niet
"rechts", dat het eerst in de bres sprong, dat was "links" (dit in weerwil van
meer dan éen in eigen kring verschenen artikel of nota, waarin men het "zag").
Bovendien kan men rekenen op de schampere opmerking, waar een partij, die zich
tot vandaag de dag tegen iedere vorm van vergaande overheidsbemoeienis ver80
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zet, en die nationalisering een uitgesproken vies woord acht, de moed vandaan haalt op dit punt - dat van de abortus provocatus - plotseling hierin
(in die bemoeienis) verder te willen gaan dan ieder ander voorstel in geding.
Nee, ik denk niet, dat het voorstel ARfKVP de Kamer overtuigt. Al is het
mogelijk, dat het garen spint bij de impasse, waarin nogal liefst drie voorstellen de volksvertegenwoordiging gebracht hebben. Want het is ook zéer
de vraag of het PvdAvoorstel het haalt, temeer omdat op volledige steun van
PPR zijde niet te rekenen valt, zo heeft (niet alleen) de Gaay Fortman Jr. wel
laten merken. Dat betekent niet, dat het voorstel ARfKVP op de dwarsliggers
van deze zijde automatisch rekenen kan. Mogelijk gaat de VVD enkel amenderen.
Maar - naar mijn mening - dan toch eerder de PvdA dan ARfKVP, als men
tenminste politiek wishful thinking niet verkiest boven de eigen inhoudelijkheid (die heeft ook dit voorstel zeker), welke op de wezenlijke punten meer
overeenkomst vertoont met de PvdA dan met ARjKVP. Voor een werkelijke
amendering zie ik het ARjKVP voorstel niet in aanmerking komen, daar acht
ik het gewoon te goed voor. Het is tenslotte ook nog mogelijk, dat het voorstel Veder-SmitjGeurtsen een voldoende aantal stemmen meekrijgt, omdat het
zich enigszins tussen de andere voorstellen dóor beweegt. 'k Kan mij tenslotte
voorstellen, dat iemand als professor Galjaard schrijft: Abortus: een politieke
of een menselijke beslissing? Maar dat hoeft natuurlijk geenszins een dilemma
te zijn!
En mochten PvdA en VVD tesamen het redden en via een gezamenlijk voorstel aan het langste eind trekken, dan wacht ons nog een nieuwe impasse. Want
wat zal de minister doen? Men kan zich voorstellen, dat een minister meent in
zo'n kwestie eigen mening opzij te moeten zetten en althans in zijn ondertekening dienaar van de stem van het volk te zijn en meer niet. Tekent trouwens
niet eigenlijk Hare Majesteit? Welnu, die kan toch ook niet ieder ogenblik opstappen wanneer een door haar te tekenen wet haar niet zint? Wist de minister
bovendien niet, wat hem boven het hoofd hing toen hij tot deze kabinetsperiode toetrad? Hij kan er toch niet vanuit gegaan zijn, dat de beslissing wel
na "zijn" vier jaren zou vallen (al ziet het daarnaar zo langzamerhand wel
uit)? Men kan zich echter ook voorstellen, dat de minister zegt wat hij gezegd
heeft in een interview met Bibeb: "Als ik in mijn wetgevend werk mijn persoonlijke overtuiging niet mag laten spreken, dan ga ik weg". Nu is dit het
punt niet. Dat is eerder het vervolg: "Als de Kamer mij urgeert iets te doen
dat ik niet kan aanvaarden, dan moet ik gaan . . . ik houd er ernstig rekening
mee dat het tot een breuk komt tussen mij en de Kamer. Ik heb ernstige reserves
als de Kamer van mij verlangt dat ik de abortus uit de strafwet schrap". Dit
klinkt te plausibiler als men zich realiseert, dat de minister als minister van
justitie "ergens" in het midden staat tussen de stem des volks en een constitutionaliteit, welke in Duitsland zojuist dan toch maar nee gezegd heeft tegen
een liberalisering, die als twee druppels water lijkt op het voorstel Lambertsj
Roethof (en dat niet alleen vanwege het nazistische verleden van dit land naar
ik geloof). D.w.Z. in het midden tussen moraal en recht. Als ik het goed zie
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is de minister er voor zichzelf nog niet uit. "Ernstige reserves", hoe onderlijnd
ook, klinkt ernstig maar niet absoluut en nogmaals: er is niet alleen alles tegen
tekening van een wet, die op het geweten drukt, er is ook alles voor. De minister
kennende, zoals wij hem zo langzamerhand zijn gaan kennen, nl. als Van Agt,
kunnen we deze beslissing aan hem gevoegelijk overlaten. Daar zal hij niet
erg blij mee zijn. Daarom mogen we t.Z.t. nog wel eens aan hem denken, waar
en wanneer nodig.
Politiek ben ik overigens volstrekt leek. Laat ik dus ophouden met profeteren
en zeker met het profeteren van onheil. Bovendien is politieke haalbaarheid ook
voor een christelijke partij weliswaar Zeer te wensen (ook haar gaat het om de
macht), maar ook en juist voor een christelijke partij niet iets waarmee men
staat of valt. Intussen heeft Nederland gezien, hoe een aantal christenen -lang
niet allemaal (onder "de anderen" zou ik dan niet "de kerken" willen verstaan,
omdat deze in hun j.l. officiële uitspraken, ook waar zij de beslissing van de
vrouw onderlijnen dit eer pastoraal dan politiek bedoelen naar mijn indruk) !
- over een vraagstuk van groot zedelijk belang denken voor de toekomst. Laten
wij hopen, dat Nederland - ook en juist het afwijzende deel - er met respect
naar heeft kunnen zien. Dat zal niet meevallen. In sommige kringen (ik denk
aan het artikel van Van Tijn in Vrij Nederland: overigens een blad, waaraan ik,
zulks in tegenstelling met de illegale edities van deze periodiek en die uit de
eerste jaren na de oorlog, het "praesidium libertatis" steeds aarzelender toevertrouw) verdenkt men ons ervan weliswaar eerbied voor het leven te hebben
maar "niet langer dan negen maanden". Hoe meer wij van een dergelijk verwijt
en het begrijpelijke van dit verwijt onder de indruk zijn, hoe minder wij de
vuile handen achter de rug houden, des te eerder zullen wij het recht verkrijgen
om meer te zeggen dan alleen maar "sorry". Bv. wat het voorstel Van Leeuwen/
Van Schaik te zeggen heeft.
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Recente Synode-uitspraken en de as. Wetswijziging
door
Prof. dr. A. A. Haspels
"Leven en helpen leven" formuleert het standpunt van de Hervormde Synode duidelijk samengevat in het "Nee-tenzij".
Het was voor de Hervormde commissie niet moeilijk om Nee tegen abortus
te zeggen; maar er volgt een tenzij op; dus toch een ruimte waarin abortus aanvaardbaar kan zijn als minst slechte maatregel. Dit rapport omschrijft het "tenzij" als "die toestand" waarin leven tegenover leven staat, met de toevoeging,
dat leven niet alléén biologisch moet worden opgevat! Een uitspraak die "star"
aandoet en de mens tè zeer ondergeschikt maakt aan de wet, tè weinig mededogen heeft met de mens die zich afvraagt of abortus wèl mag en kán, èn
onder welke omstandigheden dan.
De Gereformeerde Synode nam eind januari 1975 de volgende vijf uitspraken als basis voor discussie aan:
1. De kerk die belijdt dat de mens geschapen is naar Gods beeld, getuigt

in de samenleving van de diepe eerbied, ook voor het wordende leven.
2. Een willekeurige toepassing van de abortus provocatus moet daarom
veroordeeld worden.
3. Abortus provocatus kan steeds aanvaard worden als lichamelijke of
geestelijke gezondheid van de vrouw in ernstige mate wordt bedreigd.
4. Voor twijfelgevallen moet en kan de kerk géén algemene richtlijnen
geven: hierin zal de ambtsdrager in eigen verantwoordelijkheid pastorale
begeleiding moeten geven. Beide echtgenoten of, indien het gaat om de
ongehuwde vrouw, de vrouw zullen in verantwoordelijkheid tegenover
God en de mensen uiteindelijk zelf de beslissing nemen.
5. De kerk en haar leden zullen al het mogelijke moeten doen, opdat het
geboren kind in liefde wordt opgevangen en verzorgd: daartoe dient
onder meer aangedrongen te worden op snellere adoptiemogelijkheden.
In tegenstelling tot de wettische uitspraken in het Hervormde synode rapport
behelzen de 5 uitspraken van de Gereformeerde synode een pastoraal beroep op
de mondigheid van de mens. Terecht wordt die mondigheid een belangrijke
plaats toegedacht. Abortus provocatus is nooit een ideale oplossing, doch kan
de minst slechte, in de noodsituatie van de ongewenste zwangerschap zijn.
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Niemand is vóór abortus. Iedereen die ermee geconfronteerd wordt, verklaart
herhaaldelijk, dat het hier om een noodoplossing gaat, om het moeilijke kiezen
tussen twee kwaden, waarbij men dan naar zijn geweten het minst kwade( dat is
vaak) de abortus kiest. Duidelijk is: abortus kan in Nederland nooit een gangbaar middel voor anti-conceptie zijn of worden.

Is abortus moord?
Uit het rapport "Abortus in Engeland" citeer ik: "Het is opmerkelijk, dat het
enige land dat abortus werkelijk als moord beschouwde en van daar uit de
logische conclusie trok, dat de aborteur een moordenaar is en ter dood gebracht
behoort te worden, het Duitsland van de Nazi's was. In 1942 werd in het door
de Nazi's bezette Vichy voor het laatst een vrouw ter dood gebracht wegens
het plegen van een abortus".
Maar wat zegt de Bijbel over abortus provocatus.
Het is opvallend dat abortus provocatus in de Bijbel niet verboden wordt.
Dit is opvallend, omdat de techniek van abortus provocatus oeroud is en de
Bijbel voortdurend polemiseert tegen bepaalde gebruiken en gewoonten van
omwonende volken. Dit stilzwijgend argument is uiteraard van ondergeschikte
betekenis. Van meer belang is dat uit Exodus 21 : 22 blijkt, dat een ongeboren
vrucht niet gelijkwaardig is met een levend mens. Als iemand gedood wordt
moet men het eigen leven geven (Ex. 21 : 12). In Ex. 21 : 22 wordt bepaald,
dat wanneer een zwangere getroffen wordt en het komt tot een abortus, maar
zij blijft zelf ongedeerd, dan moet er een vergoeding betaald worden. Er is
ontegenzeggelijk een groot verschil in mens-zijn van een bevruchte eicel, een
embryo van 10 weken en een pasgeborene. Daarom ook een verschil in waardering van dit leven: een pasgeborene, een volwassene wordt begraven, niemand
zal het zelfde willen doen bij een spontane abortus van enkele weken. Er is
daarom geen reden al te sentimenteel te doen over een vruchtje van 2 cm bij
7 weken zwangerchap.
Waardenvrij ?
Is foetaal leven daarom waardenvrij ? in 1951 besliste Paus Gregorius XIV,
dat abortus provocatus alleen strafbaar was, wanneer het een foetus van 40
dagen oud betrof en naar de opvatting van Aristoteles als bezield gold. Bij
mannelijke foetussen kwam de ziel 40 dagen na de bevruchting in het lichaam,
bij vrouwelijke na 80 dagen! Ook vandaag is dit mysterie niet opgehelderd,
maar thans weten we dat in de bevruchte eicel reeds alle informatie aanwezig
is voor de ontwikkeling tot een nieuwe mens. Ik zou beginnend leven niet als
waardenvrij willen beschouwen, maar er waarde aan toekennen, die begint bij
de bevruchting en toeneemt gedurende het beloop van de zwangerschap. Hoewel men een vrucht subjectief als zonder waarde of zelfs als een kwaadaardig
gezwel kan ervaren, objectief heeft deze zwangerschap als beginnend leven
waarde. Het is echter onjuist abortus moord te noemen. Voor moord is pas de
mogelijkheid gegeven, wanneer de individuele bestaansmogelijkheid aanwezig
is, dus vanaf ongeveer 6 maanden. Depuis spreekt van "Leven om leven" en
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wijst op het belangrijke aspect, dat het leven van de jonge vrucht niet waardenvrij te noemen is, eenvoudig al niet op grond van deze vraag, waar en wanneer
het waarde hebben dan wel zou beginnen. Dat neemt niet weg, dat er vanaf
de conceptie sprake is van een geleidelijke ontwikkeling en een toenemende
kans dat het vruchtje tot een volwaardig menselijk wezen zal uitgroeien.
Anderzijds weten wij dat:
1. lang niet elke bevruchte eicel de baarmoeder haalt;
2. niet elke bevruchte eicel, die wel zo ver komt, zich weet in te nestelen.
waarschijnlijk slechts ongeveer 50%;
3. niet elke ingenestelde eicel tot een volwassen vrucht uitgroeit.
10-15% aborteert spontaan.
4. niet elke volwassen vrucht ook gezond ter wereld komt.
Wanneer in de 18e-20e zwangerschapsweek het foetus zijn aanwezigheid door
kindsbewegingen aan de moeder kenbaar maakt, wordt er opnieuw een band
gelegd met de moeder. Het beginnende biologisch leven is niet waardenvrij
maar wel van een andere orde. Geen verantwoordelijk mens zal bereid zijn een
pasgeborene te doden, doch velen zijn bereid een curettage te verrichten bij
een zwangere van acht weken. De Bijbel geeft ons voor dit specifieke probleem
geen expliciete oplossing, maar ieder die zijn Bijbel leest moet haast wel aanvoelen, dat de Bijbel een geest van respect en diepe bewondering ademt voor
het leven. Men leze er Psalm 139 vers 13-16 en Jeremia 1 vers 5 maar op na.
Daar staat dan tegenover de werkelijke mateloze ellende en gebrokenheid en
de wanhoop van zovele gehuwde en ongehuwde vrouwen, die ongewenst
zwanger zijn geworden en die bij het doorgaan van de zwangerschap menselijkerwijs gesproken boven draagkracht belast worden, vaak door de wrede
afwijzing van de omgeving. We denken in dit verband ook aan de definitie van
gezondheid, door de Wereld Gezondheids Organisatie gegeven "als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts als
de afwezigheid van ziekte of zwakheid".
Hoe zal nu een arts staan tegenover het verzoek een zwangerschap af te
breken? Om de gedachte te bepalen kan men een schema van indicaties medische - phychiatrische, psycho-sociale - gebruiken en daar nog aan
toevoegen de sociale en genetische en juridische indicaties.
Indicaties:
Aanvankelijk onderscheiden wij een:
1. Medische indicatie: als de lichamelijke ziekte zo erg was dat voortgang
van de zwangerschap het leven van de vrouw bedreigde.
Voorbeeld: Een dubbele hartklepprothese, waarbij de hartchirurg nog wel
tegen de patiënte zei, dat zij geen zwangerschap meer mocht doormaken,
maar dit helaas niet resulteerde in een goede anti-conceptie.
2. Psychiatrische indicatie: indien er gefundeerde redenen bestaan om aan te
nemen, dat het voortduren van de zwangerschap de geestelijke gezondheid van de moeder of van degenen die direkt van haar afhankelijk zijn,
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ernstig zal bedreigen, zodat een ernstige suicidepoging dreigt, of al heeft
plaatsgevonden.
Voorbeeld: Een echtpaar had in 1967 reeds vier kinderen met ernstige
aangeboren afwijkingen die er toe leidden, dat de kinderen of stierven
of verder in een inrichting moesten worden verpleegd. De moeder nu
45 jaar werd weer zwanger, de geneticus had al gezegd, dat de kans op
een ziek kind alleen maar groter werd bij toename van de leeftijd van
de moeder. Zij ging met een brief van de pastoor naar de gynaecoloog, die
zei dat het in zijn ziekenhuis onmogelijk was abortus te verrichten. Het
echtpaar ging naar het buitenland, waar de gynaecoloog weigerde, omdat
de indicatie zijns inziens zo duidelijk was, dat men dat in Nederland zelf
maar moest doen. Het echtpaar reed op de terugweg van een dijk af het
water in. Poging tot zelfmoord? Zij werden gered. Dit werd één van de
eerste vrouwen die we geaborteerd hebben en in dit geval op haar verzoek ook gesteriliseerd.
Men zou deze twee indicaties de rampencriteria kunnen noemen. Bij een
zwangerschap ouder dan 12 weken hanteren wij nog steeds deze rampencriteria.
Niet alleen omdat het een grotere ingreep is, vooral voor de vrouw die voor
het eerst zwanger is. Het is bovendien voor de arts en de verpleegsters weerzinwekkender. Een belangrijker argument is echter, dat het biologische leven
bij de toename van de zwangerschapsduur méér en méér medemenselijke vormen
gaat aannemen, zoals wanneer de moeder het leven gaat voelen bij 18-20 weken.
De verantwoordelijkheid wordt naar evenredigheid zwaarder. Gemakkelijk is
het slechts voor diegene die altijd bereid zijn een zwangerschap af te breken of
diegene die er nooit toe bereid zijn.
3. Psychosociale indicatie:
Centraal staat bij vele verzoeken om afbreken van de zwangerschap de
gedachte, dat bij voortgaan ervan het toekomstige leven wordt verknoeid.
Er is existentiële nood. Of de draagkracht is te gering ten opzichte van de
draaglast.
Voorbeeld:
Een meisje van 19 jaar is voor de tweede maal ongewenst zwanger. De
eerste keer was zij 16 en werd door haar vader, ouderling in een Gereformeerde Bondsgemeente uit huis gezet. Zij kreeg het kind en zorgde voor
haar kind door in de huishouding te werken. Zij moest nogal eens van
werkkring veranderen omdat zij weigerde in te gaan op de voorstellen
tot sexueel contact van haar werkgevers. Met een kind kwam zij moeilijk
aan werk. Zij hield zich zo drie jaar staande, viel volkomen tussen wal en
schip van onze sociale voorzieningen. Pas toen zij zwanger werd na een
feestje waar zij dronken gevoerd was, kwam zij met deze nood via haar
huisarts bij ons. In het kader van de werkgroep werd deze zwangerschap
afgebroken en kon een maatschappelijke en psychologische begeleiding
voor haar worden opgesteld.
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Toch spreekt de verdeling in indicaties mij steeds minder aan. Wat wij een
medische indicatie noemen wegens lichamelijke ziekte is de som van een aantal
argumenten, die de arts aanspreekt. Andere argumenten spreken vaak minder
aan. Als de vrouw de zwangerschap heel intens niet wil, pleegt zij zelfmoord.
Als zij die zwangerschap iets minder intens niet wil uitdragen, is dat net zo
goed een medische indicatie. Net zo goed als een vrouw die een zwangerschap
heel intens wèl wil door ons geholpen wordt, zo moeten wij ook openstaan voor
de nood van de ongewenste zwangerschap (Kloosterman) . Als er ook geen bezwaar bestaat tegen het vroegtijdig als afgesloten beschouwen van de gezinsvorming met 20 à 25 jaar anticonceptie voor de boeg, moet dan toch gesteld
worden, dat het herstellen van een fout of ongedaan maken van een mislukking
ethisch onverantwoord is, tenzij er sprake is van een existentiële noodsituatie?
Met Depuis vraag ik mij af: mag je een vrouw een leven opdringen, dat ze
niet begeerd heeft, of zelfs per se afwijst en dat zij ook niet hoeft te begeren?
Het accent van leven is van de kwantitatieve naar de kwalitatieve aspecten
verschoven. Ik ben het geheel eens dat de vrouw het laatste woord heeft. Zij
is nl. degene die uiteindelijk, ethisch gezien verantwoordelijk is.
In laatste instantie is zij dan ook de enige die deze beslissing kan en mag
nemen. Dus toch baas in eigen buik?
Een psychiater die absoluut tegen het afbreken van een jonge zwangerschap
is zei: laat ze dat maar op hun buik schrijven. En dat deden de Dolle Mina's
ook en zo kwamen zij een vergadering van gynaecologen binnen. Bij die gelegenheid merkte ik op: zeker geldt dit voor de anticonceptie, maar mag ik ook
baas zijn over mijn eigen handen? Inderdaad de arts treedt uitsluitend op
namens zichzelf. Alleen voor zichzelf en zijn eigen handelen draagt hij de verantwoordelijkheid. De beslissingen die hij neemt zijn gebaseerd op zijn beroepsdeskundigheid en zijn ethische opvattingen. Ik moet dan ook zelf achter de
indicatie kunnen staan. Bij een zwangerschap van 14 weken is het mogelijk
vruchtwater af te zuigen om daaruit aangeboren afwijkingen te diagnostiseren,
die tot abortus zouden kunnen doen besluiten. Ik zou niet mee kunnen werken
aan onderzoek om uit te maken of het een jongetje of een meisje is, en eventueel het ongewenste geslacht te aborteren.
Hiervanuitgaande zal de arts zich alle moeite getroosten de vrouw bij te
staan, maar ook dient hij de oorzaken van de ongewenste zwangerschap na te
gaan om preventieve maatregelen te kunnen nemen. Dus voorlichting, liever nog
opvoeding tot verantwoordelijkheid en in dit verband dus tot het gebruiken
van goede methoden van anti-conceptie, zowel binnen als buiten het huwelijk.
Of om het nog eens anders te zeggen met Smelik: er blijven nodig eenzame
vreemde besluiten, die volstrekt niet te rechtvaardigen zijn behalve voor wie ze
nemen moet. Er blijven goede daden, die buiten elke norm omgaan en handelen
volgens de norm, die niets echt goeds aan zich hebben: goed maar onjuist, goed
maar ongewenst, onaanvaardbaar, maar te verdedigen.
Het betekent voor mij, dat de vrouw toch het laatste woord heeft, indien ik
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het met de indicatie eens kan zijn. Een Engelse poster zegt: "als mannen
zwanger werden, zou abortus legaal zijn".
Week wetsontwerp?
In de nog geldende wet is de arts strafbaar maar wordt in de praktijk nooit
meer vervolgd. In landen waar abortus zéér streng verboden is, zoals Italië en
Bolivia vindt het grootste aantal illegale abortus ter wereld plaats. In tegenstelling tot de stelling van Treffers dat legalisatie weinig invloed op de criminele
abortus heeft, is in Nederland de illegale abortus gelukkig praktisch verdwenen,
sinds de abortus in de praktijk is gelegaliseerd. Bij de samenstelling van een wet
dient naast eigen overtuiging de wens en de praktijk van de samenleving mede
een rol te spelen. Het lijkt daarom zinvol de arts niet meer strafbaar te stellen.
De vrouw beslist samen met de huisarts. Het ziekenhuis moet over een team
beschikken, dat zo nodig kan adviseren. In onze kliniek is de werkgroep die
beslissingen nam, langzamerhand vervangen door een motivatie en discussie
werkgroep, voor studenten en verpleegkundigen, terwijl tevens de verdere begeleiding wordt besproken. Indien de zwangerschap meer dan 13 weken bedraagt treedt de groep nog als beslissingsteam op, terwijl wij de vrouw blijven
begeleiden bij de ernst van de beslissing, de mogelijkheden voor adoptie etc.
Voor het tweede trimester onderzoek komen ook in aanmerking vrouwen boven
de 40 jaar die meer kans hebben op een kind met ernstig aangeboren afwijkingen. Dit vroegonderzoek zal bij toename van de kennis in de medische
wetenschap steeds meer indicaties op genetisch advies gaan opleveren.
Abortus moet binnen het ziekenfonds en de ziekteverzekering vallen, zodat
commercialisatie wordt voorkomen. Verplichte registratie van abortus is weinig
zinvol, daar het de vrouwen wéér angstig zou kunnen maken om de officiële
kanalen te kiezen en het aantal illegale abortus kan doen toenemen.
In het kader van de kwaliteitsbewaking en de intercollegiale toetsing zou
anonieme registratie van abortus in het tweede trimester, kunnen worden aanbevolen. Of dit bij de geneeskundige hoofdinspectie of bij een aparte commissie
van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst zou moeten
gebeuren zij een punt voor nadere discussie.
De gave van het leven zal door goede anticonceptie enerzijds en fertiliteitsbevordering anderzijds steeds minder het gevolg zijn van toeval, of van een
fout of van dwang. De gave van het leven is steeds weer een gebeurtenis die
verantwoordelijkheid involveert.
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VóóR-VRAGEN BIJ EEN INKOMENSBELEID 1

door
Drs. H. Borstlap
Wie kennis neemt van de gangbare politieke discussie in ons land over het
inkomensbeleid zal het misschien opvallen, dat men zich veelal tot opgave stelt
het gehele vraagstuk vanuit de politiek te regelen. Vaak wordt deze opvatting
niet eens expliciet vermeld, maar blijft ze verscholen, als een soort vanzelfsprekende vooronderstelling, achter de vragen, die wèl worden gesteld: welke
inkomensverhoudingen zijn aanvaardbaar en hoe kan de overheid deze bewerkstelligen?
Het is van betekenis deze gedachtengang te signaleren, omdat de vraagstelling die eruit volgt welhaast moet leiden tot een uitzichtloze discussie over
een in abstracto vast te stellen verhouding van de laagste tot de hoogste inkomens, waarvoor de overheid maar heeft te zorgen. Het is net, om in voetbaltermen te spreken, alsof de uitslag van de wedstrijd al bij voorbaat vast moet
staan: 1-5, zo kunnen wij in rapporten hierover lezen. De discussie kan zich
vervolgens beperken tot de vraag: hoe bereiken wij deze uitslag?
Wanneer dit de voornaamste vraagpunten blijken te zijn in de politieke
discussie over het inkomensvraagstuk, dan moeten wij concluderen dat ze vanuit
een onjuist vertrekpunt wordt opgezet: men begint dan nl. te denken vanuit een
in de toekomst gefixeerd eindpunt; vervolgens jordt van daaruit teruggeredeneerd
naar het heden in de hoop aldus een hanteerbaar model op tafel te krijgen voor
een te voeren inkomensbeleid. Dit denken vanuit 'eindselen' is vanuit de wetenschappelijke instituten van ARP, CHU en KVP in de nota Gerede Twijfel over
de perspectieven van onze economische ontwikkeling al eerder gesignaleerd en
afgewezen. Toen is geconcludeerd dat niet een nul-groei of een zo groot mogelijke groei onze doelstelling kan zij n. Onze zorg is niet, zo werd gesteld, een
bepaalde omvang van de groei; onze zorg is een genormeerde economische ontwikkeling, waarvan de uiteindelijke effecten op de omvang van de groei moeilijk
zijn te overzien.
Welnu: soortgelijke overwegingen moeten ons ervan weerhouden om ons
op het terrein van het inkomensvraagstuk uit te spreken over zaken die wij niet
kunnen overzien en die eigenlijk ook niet het belangrijkst zijn.
Er is nog een overweging die ons ervan moet weerhouden een gefixeerde verhouding tussen de inkomens tot inzet van de politieke discussie te maken. Dit
1
Een concept van deze bijdrage is besproken met prof. dr. B. Goudzwaard te Oegstgeest, die wij danken voor zijn opmerkingen en aanwijzingen. De schrijver van dit artikel
blijft uiteraard geheel verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
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zou een, wat wij misschien kunnen noemen, tamelijk geïsoleerde, naar binnen
gerichte vraagstelling zijn: de rechtvaardigheid wordt dan nl. alleen afgemeten
aan een zekere verhouding van de laagste inkomenstrekkers in ons land ten
opzichte van de hoogste_ De vraagstelling komt op deze wijze los te staan
van de absolute welvaartsniveaus ( de inkomensposities) van beide groepen. Aldus is het niet uitgesloten dat wij in een situatie verzeild raken die doet denken
aan de twee koplopers, die, mijlenver voor het grote peloton, zich zorgen maken
over hun onderlinge afstand van 50, 100 of 250 meter.
Wij zullen wellicht ergens anders moeten beginnen, wanneer wij ons afvragen wat de voornaamste zorg van de overheid behoort te zijn met betrekking
tot het vraagstuk van de inkomensvorming.
In het hiernavolgende willen wij proberen een aantal inleidende opmerkingen
hierover te maken, die naar wij hopen tevens kunnen dienen als mogelijke
accenten in een CDA-benadering van het inkomensvraagstuk. De nadruk zal
daarbij vallen op een aantal vragen, die aan de eigenlijke discussie over het
inkomensbeleid vooraf behoren te gaan, maar die dikwijls worden vergeten.
Vandaar de titel: Vóór-vragen bij een inkomensbeleid.
Functie van het inkomen
Het verwerven en het besteden van een inkomen is een van de middelen en in ons maatschappelijk bestel een heel belangrijk middel - die de mens
in de gelegenheid stelt zich te ontplooien, verantwoordelijkheid te dragen, toe
te groeien naar zijn levensbestemming. Iedere Nederlander is een minimum
inkomen gegarandeerd waarmee hij kan voorzien in zijn basisbehoeften. Zonder
dit minimum zou ons bestaan goeddeels opgaan in de strijd om het naakte bestaan. Dat was het geval met de fabrieksarbeider in de vorige eeuw; dat is nu
de feitelijke situatie voor vele honderden miljoenen in de derde wereld.
Inkomen stelt de mens dus in de gelegenheid uit te groeien boven de dagelijkse zorgen van het overleven waardoor hij kan toegroeien naar nieuwe verantwoordelijkheden die op hem afkomen. Wij leven in dit opzicht toch wel in
een heel bijzondere tijd: vrijwel niemand in de geïndustrialiseerde wereld behoeft de strijd om het naakte bestaan meer te voeren. Hoe angstig is het dan
om te zien met welke verbetenheid wij het jaarlijkse gevecht om de te verdelen
ruimte - en dikwijls meer dan dat - voeren. Ons bekruipt het gevoel dat hier
steeds meer het zicht op de juiste waardering van het inkomen is verloren gegaan. Wij komen hier op terug.
Normering
Een door de overheid te voeren inkomenspolitiek kan op grond van deze
overwegingen geen waardevrije toedeling van financiële middelen zijn; Ze zal
gericht moeten zijn op het, voor haar deel, normeren van de processen van inkomensverwerving en besteding; d.w.z. afstemmen op de functie van het inkomen.
Daarbij wordt voorondersteld, dat de overheid er niet op uit is zelf de
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processen van inkomensverwerving en besteding voor te schrijven, maar dat het
haar er om gaat zorg te dragen voor omstandigheden waarbinnen het mogelijk
is dat inkomens in vrij overleg door verantwoordelijke mensen en maatschappelijke organisaties kunnen worden overeengekomen.

Primaire overheidszorg: Grensbewaking
Misschien kunnen wij nu als volgt de primaire overheidszorg omschrijven:
de overheid zal zekere grenzen moeten bewaken waarbinnen de inkomensvorming en -besteding zich dienen te voltrekken. Zij zal hiertoe in ieder geval
bij die grenzen de wacht moeten houden: 1) de grens van de ruimte die voor
verdeling beschikbaar is; 2) de verdere begrenzing door doeleinden van het
overheidsbeleid en 3) de grenzen binnen het speelveld waarop de vrije inkomensvorming zich kan afspelen. Wij willen proberen een en ander wat nader
aan te duiden.
1. De beschikbare ruimte
De totale inkomensgroei moet beperkt blijven tot de ruimte die daarvoor
beschikbaar is. Dit is zonder twijfel een overheidszorg die in het verleden te
weinig aandacht heeft gekregen. Tal van jaren is meer verdeeld dan feitelijk
beschikbaar was. Als wij op de oude voet voortgaan dan kan dit alleen nog
maar erger worden nu blijkt dat de ruimte de komende jaren geringer zal zijn
dan in de zestiger jaren beschikbaar was.
De zorgwekkende omvang van de inflatie is - voorzover in ons land veroorzaakt - een graadmeter voor de mate waarin wij elkaar en onszelf hebben
overvraagd. Inflatie is niets anders dan dat de verdelingsvragen die zich binnen
een beperkte ruimte nu eenmaal opdringen niet echt worden beantwoord, maar
worden afgewenteld; ze plaatst ons maatschappelijk en politiek samenleven
onder hoogspanning en ondermijnt in feite elk overheidsbeleid - van welke
kleur dan ook.

Het is goed beschouwd verbijsterend om te zien hoe de in welvaart verkerende industrielanden thans met een toch onvoorstelbaar inflatieniveau hun
interne verdelingsproblemen denken te kunnen 'oplossen'. Hoe heeft het ooit
Zover kunnen komen dat wij, in een tijd waarin de armoede bij ons is overwonnen, verstrikt zijn geraakt in een kennelijk niets ontziende drang tot bezit
en tot consumptie? Wanneer wij bij voortduring in de huidige omvang de basisverdelingsvragen ontlopen dan roepen wij daarmede tegenkrachten op die zich
spoedig tegen ons maatschappelijk samenleven zullen keren.
Er valt niet aan te ontkomen om, wat al zo dikwijls is beleden, inflatiebestrijding als een eerste zorg in het kader van een inkomenspolitiek te zien.
Doen wij dat niet, dan resteert een inkomensbeleid dat niet veel verder zal
kunnen komen dan het geven van de ruimte aan alle groeperingen om zich tegen
de inflatie in te dekken. Het zou een capitulatie betekenen t.O.V. een tot in de
wortel onaanvaardbaar verschijnsel.
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Hier ligt ook de relatie tot de verdere begrenzing door doeleinden van het
overheidsbeleid: indien wij geen kans zouden zien de grens van de voor verdeling beschikbare ruimte in acht te nemen, dan lijkt een begrenzing vanuit deze
doeleinden bij voorbaat een kansloze zaak. Deze hebben nl. betrekking op het
binden van de economische ontwikkeling aan zekere voorwaarden. Welnu: onopgeloste verdelingsvragen zullen een permanente druk uitoefenen op het opvoeren
van de economische groei: wij behoeven ons in deze situatie geen illusies te
maken omtrent de kansen van een beleid gericht op het normeren van de
economische groei.
Doeleinden van overheidsbeleid
Het vrije speelveld wordt voorts begrensd door enkele doeleinden van het
overheidsbeleid. Deze doeleinden hebben betrekking op de wijze waarop het
nationaal inkomen (de ruimte) tot stand komt. Deze begrenzing ligt o.m. besloten in de opgave die wij onszelf gesteld hebben in de nota Gerede Twijfel:
het normeren van de economische ontwikkeling, opdat zij niet totstandkomt ten
koste van het milieu, beperkt voorradige grondstoffenreserves en de ontwikkelingskansen van de landen van de derde wereld. Wij spraken ons erover uit,
dat een confrontatie van deze in de nota bepleite kernpunten van beleid met
de vermoedelijk geringere ruimte die hiervoor beschikbaar komt, moet inhouden,
dat het vergroten van de vrij besteedbare inkomens niet onze eerste en voornaamste zorg kan zijn bij een afweging van alle zaken die om de voorrang strijden.
Het gaat er maar om, welke grenzen wij aanleggen, die wij niet - zelfs niet
onder druk der omstandigheden - wensen te verleggen. In de afgelopen jaren
is er voortdurend een zekere inkomensgroei geweest waaraan de schaduwzijden
van onze economische ontwikkeling in zekere zin ondergeschikt zijn gemaakt.
Waar het nu op aan komt is, dat de inkomensontwikkeling opnieuw variabel
wordt gemaakt en afhankelijk gesteld van de jaarlijkse uitkomst van een economische ontwikkeling die zich genormeerd, binnen vastgestelde grenzen, voltrekt.
2.

3. Grenzen binnen het vrije speelveld
Wel, hierboven hebben wij geprobeerd wat meer zicht te krijgen op de externe
grenzen van het speelveld waarop de inkomensvorming zich kan afspelen. De
volgende stap moet zijn, dat de overheid het eigenlijke speelveld betreedt teneinde:
1. de grens van een acceptabel minimum inkomen voor de laagst betaalden
te waarborgen;
2. het belang van de collectieve bestedingen af te wegen tegen de verlangens van de particuliere sector;
3. voor haar deel zorg te dragen voor omstandigheden waarin voor iedereen
zoveel mogelijk gelijke kansen bestaan;
4. als scheidsrechter in het vrije spel zonodig op te treden tegen overtreding
van zekere spelregels van fair play.

Ad 1. Minimum inkomen. Indien het maatschappelijk bestel inkomensver-
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houdingen oplevert waarbij de laagst betaalden in hoge mate worden beknot
in hun kansen op ontwikkeling en ontplooiing, dan is er een rechtsgrond voor
overheidsoptreden. De overheid heeft immers de zorg om voor haar deel de
voorwaarden te scheppen die haar burgers in staat stellen hun levensbestemming
te volgen. Een inkomen van een zeker niveau is daartoe in ons maatschappelijk
bestel onmisbaar.
Overigens moeten wij ons wel afvragen waar hier de grens ligt. Het is de
vraag of het op de weg van de overheid ligt het minimum-inkomen bij voortduring structureel te verhogen of dat zij de verdere verdeling aan anderen
(de maatschappelijke organisaties) moet overlaten zodra de basisvoorzieningen
zijn gewaarborgd.
Ad 2. De financiering van de collectieve sector zal altijd spanningen oproepen met de private sector. De overheid zal zich heel nadrukkelijk moeten
afvragen of al haar uitgaven werkelijk nodig zijn. Van elke verdiende gulden
wordt thans gemiddeld 50 cent collectief besteed (overheid en sociale verzekering) ; t.a.v. de verdere groei van het inkomen (de marginale verhoudingen)
is dit al 60 cent. Herwaardering van bestaande collectieve bestedingen moet een
permanente zorg zijn. Deze bestedingen worden immers begrensd door de aanvaarding ervan in de particuliere sector op straffe van het afwentelen van de
lasten. In de afweging van collectieve en private bestedingen en in de verdeling van de lasten die worden opgelegd t.b.v. de financiering van de collectieve bestedingen zal de overheid zich rekenschap moeten geven van de inkomens herverdelings aspecten van haar beleid.
Ad 3. Het vrije spel kan pas een echt vrij spel zijn wanneer voorts iedereen
zoveel mogelijk gelijke kansen heeft. Het gaat hier niet om het bij voorbaat
vastleggen van de uitslag, maar het gaat hier om de wijze waarop het spel wordt
gespeeld. De spelers moeten gelijkwaardig zijn; dan ook is er geen bezwaar
tegen dat er in dit vrije spel 'winnaars' en 'verliezers' zijn.
Dit houdt in dat de overheid onrechtvaardige machtsposities te niet moet
doen, monopolievorming en toetredingsbeperkingen moet bestrijden. Heel belangrijk is op langere termijn het zgn. bronnenbeleid: onderwijs, arbeidsmarktbeleid.
Ad 4. Tenslotte zal de overheid in het vrije spel moeten interveniëren wanneer de fair play geweld wordt aangedaan: b.v. bij speculatieve inkomens of indien op een andere wijze onrechtvaardige verwerving van inkomens plaats vindt.
Terugdringen van grensschendingen
Welnu: het behoeft geen betoog, dat de overheid met het wachthouden bij
deze grenzen voorlopig haar handen vol heeft. Haar primaire zorg zal in onze
opvatting moeten zijn: het terugdringen van de grensschendingen. Het vanuit
haar verantwoordelijkheid derhalve relativeren van het primaat van het vraagstuk als zodanig. Wij Zullen het vraagstuk van de nationale inkomensverdeling
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moeten terugbrengen tot de plaats die het toekomt in een welvarend werelddeel
als het onze, dat zich in toenemende mate voor geheel nieuwe opdrachten gesteld weet_
Wij moeten natuurlijk ook oppassen voor overdrijving naar de andere kant
alsof het inkomensvraagstuk onbetekenend zou zijn_ Als dat ons uitgangspunt
zou worden, dan zouden wij treden uit het spanningsveld dat wij als politieke
groepering juist in stand moeten houden met tal van maatschappelijke groeperingen, die terzake van de verdeling menen op de oude voet te kunnen
voortgaan.
Onze benadering houdt niet in, dat het probleem als zodanig wordt ontkend; onze benadering houdt in, dat het vraagstuk niet geïsoleerd, volgens louter
naar binnen gekeerde normen, bekeken mag worden, maar juist bezien moet
worden in relatie tot de - in verdrukking geraakte - externe en interne grenzen
van het speelveld. Onze zorg betreft dus het alles overheersende van het vraagstuk van de inkomensverdeling.
Terugkerend naar onze vraag inzake de primaire overheidszorg t.a.v. het
inkomensvraagstuk hebben wij geconcludeerd, dat de overheid als grensbewaker voorlopig haar handen vol heeft. Zij zal allereerst moeten zorgen voor
'een schone stoep voor haar eigen deur' wil ze tenminste met enig gezag de
taken aanpakken die in het hierna volgende aan de orde komen.
lnkomenbeleid-in-de-nood-geboren: secundaire overwegingen

Het betoog suggereert tot nu toe wellicht een taakstelling voor de overheid
waarbij het eigenlijke terrein van de inkomensverhoudingen verder goeddeels
buiten schot kan blijven. Er is echter meer aan de hand.
De overheid ontkomt er n.1. veelal niet aan - of ze wil of niet - vanuit het
gezichtspunt van de grensbewaking het eigenlijke terrein van de inkomensverhoudingen verder te betreden. Maar het is wel in zekere zin een inkomensbeleidin-de-nood-geboren: niet louter gebaseerd op overwegingen terzake van de bestaande inkomensverhoudingen als zodanig maar vooral gebaseerd op een beleid
dat grensschendingen wil tegengaan.
Wij kunnen het misschien als volgt aangeven, dat na de primaire overheidszorg inzake het bewaken van de grenzen hier secundaire overwegingen van een
inkomensbeleid aan de orde komen. Deze overwegingen houden verband met het
feit, dat de besproken grenzen een onderlinge samenhang vertonen. Uitgaande
n1. van een zekere ruimte die voor de verdeling beschikbaar is, zijn de doeleinden
van overheidsbeleid het minimum inkomen en de overige grenzen in het vrije
speelveld concurrerend ten opzichte van elkaar. Als dit niet wordt onderkend
en de onderlinge consequenties van een stellingname ten aanzien van de grenzen
niet worden gezien, dan loopt men het gevaar een grens-overschrijding af te
dwingen van de beschikbare ruimte. En als wij dat op basis van gegronde overwegingen niet willen toestaan dan dwingt men overheidsoptreden af.
De overheid kan dus, indien de beschikbare ruimte wordt overschreden, ge-
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dwongen worden de spelregels in het vrije speelveld zo op te stellen, dat het
resultaat van de vrij besteedbare inkomens binnen de vastgestelde grenzen blijft.
De rechtsgrond hiervoor is dan gelegen in het feit, dat het terugdringen van de
grensoverschrijding niet ten koste mag gaan van o.m. de minimum-inkomens
en het noodzakelijke overheidsbeleid.
Dan kan het best zo zijn, dat de overheid op deze wijze gedwongen is een
beleid te voeren, waarvan de effecten uiteindelijk inkomensverhoudingen zullen
bewerkstelligen van misschien weil: 3 of 1 : 2. Het gaat er echter, zoals gezegd, niet om bij voorbaat een bepaalde verhouding vast te leggen; het gaat
erom de hier besproken grenzen in acht te nemen. Onze verwachting is, dat het
gecombineerde effect van het in praktijk brengen van de grens van de te verdelen ruimte, het normeren van de economische ontwikkeling, het vastleggen
van een verantwoord minimumloon, het garanderen van de noodzakelijke collectieve voorzieningen en het zorgdragen voor gelijke kansen en fair play al te
grote inkomensverschillen eenvoudig onmogelijk maakt. Dit beleid zal vermoedelijk in zijn consequenties nivellerend werken.
Groei top-inkomens beperken
Vanuit deze invalshoek bezien ontkomen we er nl. ook niet aan om ons af
te vragen of er niet tevens een rechtsgrond kan zijn voor de overheid om de
groei van de topinkomens te begrenzen. Wij kunnen ons situaties indenken
waarin hieraan moeilijk valt te ontkomen: wanneer nl. als gevolg van de onderlinge relaties tussen de grenzen de ruimte in het vrije speelveld zo klein is geworden, dat er in feite geen ruimte meer is voor vrij spel en in zekere zin tot
distributie moet worden overgegaan van de groei van het inkomen. In feite is
dit vorig jaar aan de orde geweest met de zgn. Machtigingswet.
Overigens realiseren wij ons terdege dat met de introductie van een begrensde groei van de top-inkomens de moeilijkheden pas goed beginnen. Het
gaat er ons echter om in dit verband aan te geven, dat deze gedachte zeer wel
kan passen in een inkomensbeleid dat primair wordt opgezet vanuit het gezichtspunt van de grensbewaking.
Vóór-vragen
De eigenlijke discussie over inkomenspolitiek moet in feite nu nog gevoerd
worden. Wij willen daarvoor gaarne onder meer verwijzen naar de uitvoerige
en uitgebalanceerde studie van dr. A. J. Vermaat in het september- en oktobernummer 1973 van dit blad.

In deze bijdrage hebben wij, zoals gezegd, geprobeerd een aantal vragen te
stellen die aan de eigenlijke discussie over het inkomensbeleid vooraf behoren
te gaan, maar die dikwijls worden vergeten. Het gaat er ons om aldus
een pleidooi te voeren de discussie over het inkomensbeleid in onze partijen
op te zetten vanuit de dilemma's van Gerede Twijfel. Want het maakt heel wat
uit vanuit welke gezichtshoek wij het inkomensvraagstuk benaderen.
Onze indruk is, dat het voor de herkenbaarheid van het CDA wel eens be95
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langrijker kan zijn om aan te geven welke onderlinge samenhangen wij onderkennen tussen de vele vraagstukken die zich op het sociaal-economische terrein
aan ons opdringen (evenals wat wij daarin als onze primaire zorg beschouwen,
en dus ook: wat niet) dan dat wij zouden proberen ten aanzien van elk probleem
afzonderlijk ons standpunt te bepalen.
Sommigen zullen m.b.t. het inkomensvraagstuk wellicht menen dat wij voorshands in het spoor van socialisten en liberalen veiliger paden moeten aanhouden:
eenvoudig de behartiging van belangen van groepen in het electoraat. Ons aandeel in deze benadering zou neerkomen op de zorg voor de middengroepen.
Het zou triest zijn als wij ons dit zouden laten aanleunen; wij zouden ons neerleggen bij een wel zeer verschraald begrip van een te voeren inkomensbeleid even perspectiefloos als dat van socialisten en liberalen. Trouwens: zou het
voortzetten van het traditionele denken over het inkomensvraagstuk zoveel
minder gevaar opleveren?
Ander inkomensbeleid
Van onze partijen mag een ander inkomensbeleid worden verwacht. Allereerst een beleid dat opkomt voor de werkelijke minimumtrekkers: dat zijn de
miljoenen in de derde wereld en dat dreigen de toekomstige generaties te
worden. Maar voorts een beleid dat er op gericht is de grensoverschrijdingen
terug te dringen. Zouden wij niet bezwaar aan moeten tekenen tegen het alles
overheersende van het inkomensvraagstuk in deze tijd? Durven wij het aan
aldus in een geweldig spanningsveld te treden met tal van maatschappelijke
groeperingen die terzake van de verdeling menen op de oude voet te kunnen
voortgaan? Het zou in onze opvatting een geweldige winst betekenen wanneer
wij kans zouden zien de hier besproken grenzen van het inkomensbeleid opnieuw in geding te brengen.
Wij zouden daarmede aansluiten bij de vragen die de laatste jaren vanuit
onze kerken worden gesteld. Wie de Bisschoppelijke Vastenbrieven 1973 en
1974 leest, evenals het zojuist verschenen nummer van Kerkinformatie van de
Gereformeerde Kerken, die kan niet anders dan met deze geschriften concluderen, dat onze naoorlogse sociaal-economische ontwikkeling op tal van punten
het tegenovergestelde dreigt te bewerkstelligen van wat wij beogen. De ontstane situatie is zo merkwaardig en niet vrij van een zekere schizofrenie: enerzijds
is er bij velen een ontluikend besef dat het voortgaan op de oude voet ons eerder
achterop inplaats van vooruit zal brengen, maar anderzijds is er een gevoel van
onmacht om het getij te keren. En het resultaat is veelal een versterkte voortzetting van het traditionele levenspatroon. Wat moet men beginnen met een
zo overweldigende problematiek?
Is het niet mede onze verantwoordelijkheid als politieke groepering om in het
beleid dat wij voorstaan, voor ons deel bij te dragen aan misschien wel een
nieuw inzicht op verwaarloosde basisvragen van ons bestaan? Dat zal dan
moeten blijken uit onder meer het inkomensbeleid dat wij voorstaan.
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In oktober vorig jaar heeft de ARP een studiedag belegd over het thema
'Overheid - samenleving - mens'. In het novembernummer van ons blad zijn
de daar door ir. H. van Riessen en mr. J. H. Prins gehouden referaten
opgenomen.
In dit nummer vervolgt drs. A. M. Oostlander deze discussie met een
bijdrage over 'Gezag is gezag; handgreep voor gezagsondermijning.' Het is
geen gemakkelijke stof maar wel uitermate belangrijk: ook binnen onze partij
wordt nog wel eens gesteld, dat de politieke scheidslijnen lopen tussen enerzijds
de pleitbezorgers voor onderwerPing aan het overheidsgezag en anderzijds de
aanstichters tot gezagsondermijning. Oostlander signaleert deze onjuiste tegenstelling: hij schrijft' dat het niet gaat om de tegenstelling tussen ondermijning
en onderwerping, maar dat het gaat om ondermijning versus gezagsopbouw'.
Vervolgens komt hij o.m. tot de stelling dat het aanvaarden van de status-quo
het aanvaarden van gezagsondermijning is en keert hij zich tegen ir. H. van
Riessen wanneer deze stelt dat gezagsondermijning de keerzijde is van spreiding
van gezag.
Wij hopen in een van de komende nummers op deze discussie terug te komen.
Tenslotte schrijft dr. K. J. Hahn over de ontwikkelingen in Portugal.
Hij heeft deze bijdrage op 12 april aan ons ingezonden. Zoals bekend zijn op
25 april inmiddels de verkiezingen gehouden.
Dr. Hahn is adjunct-secretaris-generaal van de EUCD en heeft in die functie
Portugal de afgelopen jaren meer dan eens bezocht.
De heer J. van Houwelingen schrijft vervolgens over het energiebeleid. Hij
betrekt hierin tevens het rapport, dat over dit vraagstuk onlangs is uitgebracht
door een werkgroep van de drie wetenschappelijke instituten van ARP, CHU
en KVP.
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GEZAG IS GEZAG: HANDGREEP VOOR GEZAGSONDERMI]NING
door
A. M. Oostlander

Inleiding
Om de kwaliteit van een antirevolutionair te kunnen bepalen moet men de
vraag stellen naar de gezagsopvatting, zo heeft men wel gesteld. Men kan
zeggen 'terecht', maar wat wordt met deze vraag bedoeld? De toon van de
stelling doet sommigen het ergste vrezen. Wordt 'gezag' hier losgemaakt van
het onmetelijk rijke gedachten- en begrippenklimaat van de Heilige Schrift?
Dat zou nogal bedenkelijk zijn, temeer omdat het niet het centrale begrip van
de christelijke Boodschap lijkt. In dat kader dringen zich andere associaties aan
ons op zoals geloof, hoop, liefde; schepping, zondeval, verlossing; gerechtigheid,
roeping, vrijheid; waarheid en wijsheid versus dwaasheid; en dergelijke. Gezag
zal tenminste in relatie met andere Bijbelse begrippen moeten worden beschouwd. Wordt de gezagsopvatting bijvoorbeeld wel aan het grote gebod
getoetst, of gebruikt men voor die toetsing een maatstaf van te weinig waarde?
We zullen moeten beseffen, dat 'gezag' iets wil uitdrukken van datgene
waar ook de eerder genoemde termen op betrokken zijn; het is een uitdrukking
voor dat onuitputtelijke waarvoor een verscheidenheid aan begrippen gebruikt
moet worden om daarvan iets tot ons platte voorstellingsvermogen te laten
doordringen. De veelheid van termen moet ons voor eenzijdigheid behoeden.
De betrekkelijkheid
Om zo'n eenzijdigheid te voorkomen willen we 'gezag' behandelen als een
begrip dat nauw verwant is met 'roeping' en 'gerechtigheid'. Deze begrippen
brengen hetzelfde op verschillende wijzen tot uitdrukking.
De aandacht voor gezagsopvattingen is Zeer verklaarbaar als we zien dat
'gerechtigheid' voor de christelijke politiek een centraal begrip is. Het gaat
daarin om de ontplooiing van de schepping en de mens, als deel daarvan,
met al z'n culturele voortbrengselen, naar hun roeping. Het geschapene moet
op de rechte weg worden gebracht in z'n ontwikkeling. Ieder mens en elk
menselijk instituut behoort meer en meer de hem toekomende rol, functie, het
hem passende ambt te worden gegeven. Daarbij hoort ook een specifiek gezag.
De geschiedenis van het onrecht is daarmee tevens de geschiedenis van de
gezagsondermijning. Men kan wellicht zeggen dat de Schepper voor ieder en
voor elke instelling een eigen plaats een eigen gezag op het oog heeft. Of
ons respect voor gezag in de juiste maat aanwezig is kan zodoende ten diepste
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alleen worden bepaald aan de hand van een, door omgang met de Bijbel
gevormde, intuïtie. De toetsing van wat voor gezag mag doorgaan blijft overigens moeilijk. Dat we slechts ten dele kennen is psychologisch een open deur.
leder ontwikkelt zich min of meer royale oogkleppen teneinde in zijn omgeving
een noodzakelijke vereenvoudiging aan te brengen, dan wel om zich te rechtvaardigen. We kunnen de correctie door anderen niet ontberen. De weg kan
alleen gevonden worden in gemeenschap met de gelovigen van nu en met hen
die ons zijn voorgegaan.
Onderhoudende Romeinen 13
We komen er niet onderuit om bij het hier behandelde onderwerp met de
deur van Romeinen 13 binnen te vallen; een onverbiddelijke bestseller in onze
kring. Op zichzelf is het bedenkelijk, dat dit nummer zo vast in ons geheugen
is gegrift. Dat is bijv. niet het geval met relevante teksten uit Jesaja, Koningen,
Amos of Openbaringen. Zo'n eenzijdigheid in de vulling van het geheugen
verwacht men eerder in kringen met sektarische neigingen, waar een verbazingwekkende hoeveelheid parate kennis aanwezig is over teksten, die betrekking
hebben op het duizendjarig rijk e.d.; om ons maar tot bonafide mede-christenen
te beperken. Ook in de exegese van Rom. 13 treft men zeer eenzijdige accenten
aan. De uitleg van Paulus' woorden richt zich steeds in hoofdzaak op de
houding die de christen-burger t.O.v. het overheidsgezag, dus dat van de boven
anderen geordende instellingen, wordt voorgeschreven. Natuurlijk is dat maar
één van de gezagsvormen die van belang zijn als we 'roeping' en 'bijbelse
gerechtigheid' als de kaders voor het gezag kiezen. Er is ook een gezag van
de burger tegenover de overheden.
De exegese verschilt inmiddels hemelsbreed. Aan de ene zijde citeert bijv. iemand
als de Ru 1. met instemming een griezelige uitspraak van een duitse theoloog
die stelt "dat de gemeente haar gehoorzaamheid aan Christus niet buiten, maar
binnen de door de overheid aan haar gestelde grenzen in praktijk heeft te
brengen"; anderzijds haalt hij met afgrijzen aan waar Spijkerboer schrijft 1
"dat Paulus wel zegt 'ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden
die boven hem staan', maar dat hij bedoelt 'trek je van dit gezelschap niets
aan en als je het niet meer harden kunt schiet er dan op' ". We constateren
deze verschillen niet met vreugde, hoewel we ook niet al te bezorgd hoeven te
worden zolang men zich aan Romeinen 13 en andere bijbelgedeelten wil
oriënteren. Het zich wederzijds afzetten lukt dan toch niet echt. Ook bij de Ru,
die nogal hardhandig op de 'revolutietheologen' inhakt, kruipt het broederlijke
bloed waar het niet gaan kan; geweld en horizontalistische reductie wordt door
hem afgewezen, maar overigens is hij het vaak verregaand met zijn slachtoffers
eens, al blijkt dat veelal pas enkele pagina's verder. Zijn boekje is rijk aan
kritische teksten uit Oude en Nieuwe Testament, aan de strekking waarvan hij
zich als ernstig theoloog niet gemakkelijk kan en wil onttrekken. Wij bevelen
het de geïnteresseerde lezer aan en gaan er verder niet op in. We willen er
alleen nog op wijzen, dat het bestaan van verschillen in uitleg geen rechtvaar-
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diging kan zijn voor de op steeds meer levensterreinen gebruikte 'moderne'
kreet 'ik ken die Mens niet'. De haan kraait al zeer nadrukkelijk! Hij vult
onmiddellijk de stilte waarin we vervallen.
Gezags:ondermij·ning
De grote aandacht voor het overheidsgezag suggereert dat het gezag in het
algemeen bij ons hoog wordt gehouden. Op dit punt hebben we ons niets te
verwijten, hoeven we niet te veranderen, zo lijkt het. Het is evenwel aantoonbaar dat ook wij onze eigen handgrepen voor gezagsondermijning hebben.
Ze zijn ten dele anders dan die van anderen; ze worden ook in een andere
terminologie verpakt. De best geslaagde rechtvaardiging voor gezagsondermijning is die waarin ze als gezaggetrouwheid wordt voorgesteld. Waar komt
in onze gedachten die gebrokenheid, dat bederf van de schepping tot uitdrukking? De nadruk zal, bij de beantwoording van deze vraag, moeten vallen op
die, voor ons zo natuurlijke, fouten die wij niet zo gemakkelijk opmerken.
Derhalve kunnen we de fouten, welke voor anderen typerend zijn, gevoeglijk
onbesproken laten; we kennen ze beter en dat is al een hele winst uiteraard.
In het volgende komen enkele van onze handgrepen aan de orde.
De Gratie Gods en de absolutering
Het eenzijdig accent, dat de discussie over het overheidsgezag krijgt, wijst
op de neiging om dàt het gezag bij uitstek te achten; een zeer wereldgelijkvormige gedachte. Gelet op de grote verscheidenheid aan gezag kan men het
overheidsgezag niet losdenken van de andere manifestaties van gezag, waardoor
het wordt beperkt en waarmee het in wisselwerking staat. Deugt het met die
betrekkingen niet, dan is er sprake van wederzijdse gezagsondermijning.
Bij de selectie, die uit de Schrift wordt gepresenteerd, ter ondersteuning van
een eenzijdige gezagsopvatting, laat men de nadruk vallen op de gehoorzaamheid aan - , niet op de grenzen van het overheidsgezag. Pas de laatste jaren
ontdekt men het voorbehoud dat spreekt uit de stelling 'wie zich goed gedraagt
kan de overheid onbevreesd tegemoet treden'. Voor Paulus zal het een open
deur zijn als we opmerken dat de norm voor 'wat goed is' niet door de
overheid wordt bepaald, maar door de gelovige, dicht bij de Schrift levende
gemeente van christenen. De innerlijke gedistantieerdheid t.o.v. overheidsinstellingen blijkt bijv. uit de opmerking 'Indien gij alledaagse geschillen te
berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen die in de gemeente niet in tel
zijn?' (1 Cor. 6 : 4). Ook Jezus is volkomen vrij van gedweeheid. Hij betaalt
zijn belasting wel, maar vraag niet hoe! (de vis en de belastinggelden, Matth.
17 : 27). En over Herodes praat hij in termen van 'zeg die vos .. .' (Luk.
13 : 32). De overheid is bij de Gratie Gods; dat is in de eerste plaats een
oproep tot die overheid; in de tweede plaats stelt het de christenen verantwoordelijk, zij moeten ervoor zorgen dat het wordt zoals het moet zijn; ten
slotte zegt het dat de christen gehoorzaam moet zijn, voorzover dat mogelijk is,
niet vanwege een denkbeeldige autonome bevoegdheid van de overheid, maar
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omdat een goede Vriend ons dat vraagt. Van innerlijke onderwerping kan geen
sprake zijn.
De koning van Hispanje heb ik ...
Inmiddels zijn er wel grote problemen geweest over de eerbiediging van het
overheidsgezag en de stilzwijgende absolutering daarvan. In de jaren '40-'45
was er gelukkig een constructie mogelijk die tegen collaboratie behoedde. De
onverschrokken antirevolutionair, die zich met de bommetjes in de fietstassen
naar zijn sabotagedaad begaf, kon zich nog geruststellen met de gedachte dat
zijn 'wettige overheid' zich in Londen bevond. Hij was dus 'eigenlijk niet
gezagsondermijnend' bezig. Zou hij de nazi-verboden gerespecteerd hebben als
Mussert langs legale weg aan de macht gekomen was? Dat wil er niet in. De
man had gewoon een scherpe intuïtie om te onderscheiden tussen goed en
kwaad; gevormd door een oprechte omgang met de Bijbel, zoals die in de
kring der gemeente gelezen en begrepen wordt. Hij diende een ander Rijk dan
het duitse en zelfs dan dat van de regering in ballingschap.
Zou anderzijds Jezus zich meer bij de militante zeloten hebben aangesloten
als er een 'wettige Joodse regering' op Cyprus gezeten had? Ook dat lijkt
onwaarschijnlijk. Het lijden van Christus onder de regering van Pontius Pilatus
vindt zo weinig grond in 'gezagsgetrouwheid t.O.V. burgerlijke overheden', dat
het leggen van relaties hier wel als bar horizontalistisch moet overkomen. We
zouden graag met de Emmausgangers hebben willen meeluisteren toen Hij de
vraag stelde 'moest de Christus niet aldus lijden ... ?' Zou Hij het over het
overheidsgezag gehad hebben en over de plicht om gehoorzaam te zijn? Als je
begint bij Mozes (de plagen, de uittocht) en bij de profeten (de bestraffende
toespraken) dan kom je niet bij onderworpenheid aan overheden uit.
Leven alsof
In de Bijbel gaat het erom, dat het verhaal wordt doorverteld en voorgeleefd
over de verlossing van ongeloof, wanhoop en liefdeloosheid. Het Nieuwe
Testament geeft het uiterste bewijs dat God het goede met ons voor heeft.
Dit verhaal moet worden verbreid ook in de moeilijkste omstandigheden, zoals
bijv. die van de eerste christengemeenten. Al staan we volkomen 'machteloos',
zelfs dan nog zijn er wegen waarlangs door woord en daad bekering van
mensen en instituten mogelijk blijft. De omstandigheden geven ons geen alibi
voor nalatigheid. Een uiterste methode voor dit werk is 'te leven alsof men een
goede overheid heeft, die men als goede burger dient', ook al is het met die
overheid slecht gesteld. Op die manier wordt de norm voor hoog tot laag
voorgeleefd. ZÓ 'gehoorzaam' zijn, daar is alles voor te zeggen. De Bijbel geeft
ons daarin een handleiding voor onmogelijke omstandigheden. Deze methode
vindt men bij bijv. Beijers Naudee; ze wordt ook gebruikt door de democratische
oppositie in de Sovjet Unie, waar het beroep op de grondwet laat zien hoezeer
die overheid haar eigen gezag heeft ondermijnd en daarmee de roeping van de
burgers heeft miskend. Het positieve werk van deze kritische groepen laat zien,
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dat het niet gaat om de tegenstelling tussen ondermijning en onderwerping,
maar dat het gaat om ondermijning versus gezagsopbouw. Er wordt altijd een
actieve bijdrage gevraagd. In comfortabeler omstandigheden wordt het probleem
van de gezagsopbouw aan onszelf overgelaten. Er wordt niets onnodig voorgekauwd. Zo krijgt Philemon zijn slaaf teruggestuurd, maar 'als meer dan slaaf,
als geliefde broeder'. De spanning die dit in de gezagsverhoudingen oproept
moet Philemon zelf maar oplossen, 'opdat wat goeds gij doet niet uit dwang
maar vrijwillig zij'; ook niet vanwege de dwang der argumenten. Paulus 'doet
alsof' het wel dik in orde zal komen en dat zal wel gewerkt hebben. Ook
op deze wijze kunnen christenen creatieve betrekkingen met de overheid aangaan,
zodat haar gezag en tevens dat van anderen wordt gebouwd.
Verdwenen woorden
Het 'leven alsof' vereist een heel specifieke houding. Het is een uiting van
een bepaalde 'onaangepastheid'. De termen, die men ervoor gebruikte, worden
misschien pas begrepen door hen die deze houding zelf kiezen. Gaat men een
andere weg dan worden die termen verkeerd verstaan, dan wel men gebruikt
ze niet meer. Evenals 'vroomheid' zijn de woorden 'ootmoed' en 'deemoed' of
uit de taal verdwenen of ze fungeren slechts in een vervalste betekenis. Waar
is dat een signaal voor? Duidelijk blijkt, dat het in deze woorden gaat om een
levenshouding, die het gevolg is van een speciale betrokkenheid op God, ook
wel onderwerping of nederigheid genoemd. Naar de wereld toe manifesteert
deze houding zich als edelmoedigheid, dapperheid 2. Is die betrokkenheid op
God niet meer actueel dan verdwijnen de daarbij horende woorden of ze worden
vervreemd van hun oorsprong. Gehoorzamen in deemoed is de deugd van de
sterke, de zwakke gehoorzaamt serviel. Deemoed (en ootmoed) heeft iets van
jezelf kunnen overwinnen, incasseringsvermogen vanuit het zicht op de lange
termijn. Stern 3 beschrijft zo het 'iemand de rechter wang toekeren als de linker
al getroffen is' als een houding van kracht. Een deemoedig mens krijg je niet
klein. De christen weet dat hij niet in handen der mensen gevallen is. Dat
maakt hem bij uitstek geschikt voor gezagsopbouwend werk. Hij is bijzonder
bevoegd om mee te helpen bij het toetsen van het overheidsgezag, in gemeenschap met de gelovigen. Werkelijke overgave aan Christus zorgt ervoor dat niets
anders nog innerlijk vat op de mens kan krijgen, ook de overheid niet. Een
deemoedig mens 'pikt' niet alles, zeker niet als dat niet tot gezagsopbouw leidt.
Zo draagt ook Paulus, door immanente kritiek op het gedrag van de overheid,
bij tot een waardiger optreden van de magistraten (hij laat zich uitgeleide doen,
Hand. 16 : 37), dan wel hij neemt de wijk (Damascus) om de overheid voor
misdaad te behoeden.
Een laf of gemakzuchtig mens, die zichzelf wil rechtvaardigen, zal deemoedig
noemen wat in feite gedwee moet heten. Soms wordt dit vervalste woordgebruik
door velen overgenomen, met name als een hele gemeenschap z'n zelfrespect
heeft verloren. Het verkopen van gedweeheid voor deemoed heeft veel ergernis
gewekt en terecht. Wie wil er nu bij een groep horen, die deze ondeugd van
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z'n leden verlangt? Wat voor bijdrage heeft men dan; de overheid wordt immers
niet tegen afdwaling van haar roeping gewaarschuwd? Er gaat geen protest,
geen oproep uit van onderworpen gedrag. We hebben al gezien, dat zoiets
niet bij de apostelen te vinden is. Integendeel, ze incasseren hun stokslagen
en celstraf om vervolgens op de oude, door de overheid verboden, voet verder te
gaan; alsof er niets gebeurd was.
Pool en tegenpool
De ergernis over gedweeë 'gezagsgetrouwheid' heeft geleid tot een vervallen
in andere extremen. Er is een herwaardering van de revolutie, inclusief de
daarbij horende geweldpleging. In zekere zin kan men deze afrekening met een
verleden toejuichen. Er zit een stuk herstel in van zedelijk zelfbewustzijn, van
actieve verantwoordelijkheid voor het lot van de ander. De Bijbel wijst echter
in de regel een andere weg. Daar is veeleer een voorkeur voor verandering van
de structuren van binnen uit. Dat heeft als voordeel dat de verandering door
meer mensen als noodzakelijk kan worden erkend. De bezinning op de waarde
van de revolutie doet ons tevens zien dat het arsenaal aan methoden om gezagsopbouwend bezig te zijn royaler is dan vaak wordt aangenomen. De afwijzing
van revolutionair geweld blijft echter een nuttige vuistregel; er moet niet teveel
verschil ontstaan tussen het ethisch karakter van middel en doel, men kan de
duivel niet door beëlzebub uitdrijven. Overigens kan de 'revolutie-theoloog' het
best terecht bij oudere, gezagsgetrouwe anti-revolutionairen indien hij zich zou
willen bekwamen in het aanbrengen van springladingen. Waarmee maar gezegd
wil zijn, dat de soep niet zo heet en niet zo lauw gegeten wordt.
Aanvaarding van de status quo
Horizontalistisch bekeken gaat het in de relaties tussen mensen en hun
instellingen om een spel van krachten, waarbij wel typerend moet zijn de strijd
om de ruimte, het overwicht en anderzijds de poging zich veilig te stellen door
zich onder machten te schikken, die sterker zijn dan zij zelf. Belangrijk is dat
er een zekere stabilisering van de machtsverhoudingen ontstaat, een erkenning
van invloedsferen. Daarbij is de rechtvaardiging van het evenwicht in dat
evenwicht zelf te zoeken. Naarmate de machten hun invloed langer kunnen
handhaven wordt hun positie als natuurlijker ervaren. Men voegt zich, erkent,
de kritiek verdwijnt. Er ontstaat een fatsoenscode. De bestaande situatie heeft
tal van voordelen. Men weet waar men aan toe is, je hoeft zelf niet te veranderen. Zelfs de ziekelijke trekken van een maatschappij kunnen moeilijk
worden gemist. Ze verschaffen een alibi voor eigen tekortkomingen. De maatschappij is meer aan eigen gebreken gehecht dan 't wel lijkt. Zo is het ook met
de mensen daarin, dat zal iedere therapeut kunnen bevestigen.
De verwarring van feitelijke machtspositie en rechtmatig gezag, ligt voor de
hand. Iedere groepering staat bloot aan z'n eigen specifieke verleiding, dat
geldt ook voor ons. De stelling dat het gezag in a.r. kringen altijd hoog
gehouden is, gaat dan ook niet op. Veelal respecteerden we slechts succes, in
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hoogheid gezeten zijn e.d. "Wie kans ziet aan de macht te komen, kan van meet
aan op onze eerbied rekenen, maar voor die tijd mag men niets ondernemen".4
Heeft de reformatorische theologie er niet de voorkeur aan gegeven om
herhaaldelijk over politiek te spreken als over een orde die gericht is op behoud
veel meer dan op verlossing? 6 Aanvaarden van de status quo is het aanvaarden
van gezagsondermijning. Een heel praktisch voorbeeld, waarop onlangs de
aandacht gevestigd is, betreft de positie van wettig gekozen gemeenteraden
t.o.v. de burgemeesters. Rechtens is de raad het hoofd van de gemeente, feitelijk
echter wordt de burgemeester daarvoor aangezien. Nog sterker, men stuit
gemakkelijk op tegenstand van de 'gezagsgetrouwe' burger als men actieve
pogingen onderneemt om de raad in z'n rechtmatig gezag te herstellen; er is
dan immers sprake van 'gebrek aan eerbied voor wie in hoogheid gezeten is'.
Het advies over de collegevorming 6 kan men, afgezien van de kritiek die op
aspecten daarvan mogelijk is, zien als een wel erg verlaat voorstel om het
gezag te herstellen, waarbij bovendien de druk van andere zijde niet weggedacht
kan worden. Het gezag is dus niet steeds in goede handen bij hen die zeggen
het zo hoog te houden. En dan hebben we het all&en nog maar over gezag van
overheden. Hoe is het gesteld met het respect voor het gezag van burgers,
kinderen, patiënten, werknemers, klanten etc.?
Onze beperktheid
Een onhandig persoon is niet in staat om de werkwijze van een timmerman
te beoordelen. Zelfs kan hij weinig verstandigs zeggen over de hoogte van de
hem aangeboden rekening. Hij moet wel aanvaarden op 'gezag van de vakman'.
Natuurlijk zou hij beter kunnen toetsen als hij de tijd nam wat deskundigheid
te verwerven; veelal ontbreekt de mogelijkheid dan wel men is te gemakzuchtig.
De timmerman daarentegen komt in de verleiding om minder goed werk af
te leveren en de prijzen op te drijven. Daardoor krijgt hij 'een slechte naam',
verliest z'n gezag als vakman. Zo is het ook met de relatie burger-overheid.
Als de burger er niet op vertrouwt dat hij met zijn beperkte capaciteit iets
nuttigs ten bate van gezagsopbouw kan verrichten, als hij gemakzuchtig blijft,
dan ondermijnt hij het gezag. Hij vervalt tot een identificatie met de bestaande
toestand (conservatisme) of met de bestaande ontwikkeling (ook wel progressiviteit genoemd); van een creatieve bijdrage is echter geen sprake. Meestal wordt
zo'n houding vanuit de overheid niet bekritiseerd, zodat de aldus levende
burger zichzelf als 'gezagsgetrouw' beschouwt.
In het bedrijfsleven realiseert men zich dat het aankweken van zelfbewustheid
bij de werknemers van belang is voor het bedrijf zelf. Tijdens trainingen wordt
getracht het besef bij te brengen dat men tot oordelen bevoegd is, dat men een
zinvolle invloed kan uitoefenen op het beleid in de eigen afdeling en zo meer.
Zo'n training in zelfbewustheid is op politiek gebied bepaald urgent, te meer
omdat maar zeer weinig burgers enige notie hebben van de wegen die voor het
uitoefenen van controle open staan. Daarbij is het nodig om bij ieders beperktheid aan te knopen en de mensen niet te ontmoedigen met problemen,
104

Gezag is gezag: handgreep voor gezagsondermijning

waar ze innerlijk geen vat op hebben. Misschien is gemeentepolitiek wel de
meest geschikte werkplaats om de burger zijn mogelijkheden te leren zien.

Individualisering
De toetsingstaak is, gezien de complexiteit van de problemen uiteraard niet
voor individuele per~onen weggelegd. De oproep tot bekering wordt niet zozeer
tot enkelingen als wel tot een heel volk, gemeente, gericht. Het is dan ook
alleen maar de grote kring van medegelovigen gegeven om samen tot een
toetsing te komen in gemeenschap met alle heiligen, d.w.z. van vandaag, van
het verleden en van de toekomst. Het is iets met tijdsperspectief. Meer dan we
veelal beseffen worden we daarin gesteund door de traditie, waarbij de herbezinning op de traditionele waarden, met het oog op heden en toekomst, zelf
wel bij uitstek traditioneel kan worden genoemd. Zo werd in het verleden
immers ook aan de traditie gebouwd? Perioden waarin deze herbezinning niet
uit de verf komt ervaren we later als tijden waarin de traditie verschraalde
(denk bijv. aan de term 'abonnementen christendom'). Gezagsopbouwend werk
vereist dus deelname aan die kring van medegelovigen, waarin de inzichten
vanuit een omgang met de Schrift ontstaan. Die kring moet een goede voedingsbodem zijn, waaruit de representanten, die het woord namens allen moeten
voeren, kunnes ontstaan. Ieder beperkt mens is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van die voedingsbodem. Overheden, die door hun autoritair optreden
de individualisering in de hand werken uit vrees voor 'georganiseerde oppositie',
de enige kritiek die helpt, ondergraven dan ook de facto hun gezag. Vroeg of
laat blijkt dat ze op drijfzand hebben gebouwd.
Een andere vorm van individualisering komt voort uit de opvatting dat het
persoonlijk heillosgedacht kan worden van dat van de gelovige gemeente en
los van de toekomst van de schepping. Meestal treft men deze gedachte aan
in de vorm van 'eerst dit, dan dat', 'eerst de mensen bekeren, dan werken aan
de structuren'. Hoewel de rol van de veranderde mens centraal is voor de
bekering van de maatschappelijke structuren is het uitspelen van mens tegen
schepping uiterst bedenkelijk. Als bijv. de Ru 7 schrijft "dat men zich eerst moet
richten op de bekering van de individuele mens tot God" dan vraag je je
bevreesd af of van uitstel geen afstel komt. We hebben immers te maken met
een veelomvattend systeem waarin alles met alles samenhangt. Een partiële
aanpak is te riskant. IYatzelfde geldt voor de stelling dat eerst de structuren
moeten worden aangepakt om dan pas later met het Woord te komen. Die
nadruk op structuren suggereert een patriarchale onderschatting van de menselijke verantwoordelijkheid. Gezagsopbouwend werk is gebaat bij een aanpak op
alle fronten, de politiek, het onderwijs, de kerk, het bedrijfsleven, de vakbonden etc. vanuit eenzelfde inspiratie. Er is in Nederland maar één zuil
waarin dat wordt beseft. Helaas, dat is niet de onze!
Gezagsopbouw; besluit
In het voorgaande gingen we niet uit van de stelling dat de burger zich aan
105

Gezag is gezag: handgreep voor gezagsondermijning

de overheid dient te onderwerpen. Ook was er geen belangstelling voor de
vraag naar wat de burger wel of niet is toegestaan; vragen van grensmoraal.
Domweg eerbiedigen, hooghouden, van gezag is ons te min, te weinig; je doet
er niets mee, het kan nauwelijks als bijdrage gelden. De vraag is eerder 'hoe
kunnen we gezagsopbouwend bezig zijn?' Gepoogd is om ons af te wenden van
eenzijdige accenten op de macht van de overheid, door te wijzen op de kaders
waarbinnen over gezag gesproken moet worden. Daarbij wordt geconstateerd
dat ook in onze kring van een zekere absolutering van overheidsgezag sprake is,
waarbij dit los wordt gezien van de veelvormigheid aan gezagsmanifestaties.
Allerlei rechtvaardiging kan men daarvoor vinden. Genoemd worden het eenzijdig Schriftgebruik, het mythologisch duiden van de uitdrukking 'bij de
Gratie Gods', het vervalsen van Bijbelse woorden, het niet aanvaarden van de
eigen verantwoordelijkheid, de verbrokkeling van de maatschappelijke relaties,
waarbij met name voor het protestantisme de verleiding van het individualisme
moet worden onderkend. Gesteld kan worden dat een passend inzicht in, en
bevordering van, de natuurlijke gespreidheid van gezag het doel en resultaat is
van gezagsopbouwend werk. Dit laatste in radicale tegenstelling tot van Riessen' s
bewering dat spreiding van gezag als keerzijde gezagsondermijning heeft 8.
Gezagsondermijning is veeleer het gevolg van een gebrek aan zelfbewustheid,
het miskennen van de mogelijkheden om in solidariteit samen met andere
christenen (met name ook met hen die op diverse andere levensgebieden bezig
zijn) politieke verantwoordelijkheid te realiseren, een gebrek aan effectieve
training in het uitoefenen van politiek gezag als burger.
G. de Ru - De Verleiding der Revolutie, 1974, blz. 107 resp. 99.
R. Guardini - De Gestalte der Toekomst, 1962, blz. 102.
3
E. Ed. Stern - Macht door Gehoorzaamheid, 1973, blz. 83.
4
E. Ed. Stern - op. cito bI. 87.
ij
P. Ricoeur - Politiek en Geloof, 1968, blz. 195.
6
W. V. d. Bos Czn. - Programmatische overeenstemming, basis voor co//egevorming.
In: Antirevolutieonaire Staatkunde, 1973, blz. 361-378.
7
G. de Ru - op. cito blz. 125.
8
H. van Riessen - Mondigheid en de Machten, 1971, blz. 28.
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ENERGIEBELEID
ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ EEN C.D.A.-STUDIE

door

J-

van Houwelingen

Inleiding
De discussie over het energiebeleid neemt alweer wat af_ Andere problemen
vragen onze aandacht. Werkgelegenheid, Vietnam, abortus en de woningbouw zijn de belangrijkste politieke problemen van vandaag_ Toch is het nog
niet zo lang geleden dat we door de zo geheten "oliecrisis" in oktober 1973
werden geconfronteerd met een ernstige stagnatie in de olietoevoer en daarmee een ernstige stagnatie in onze welvaartsgroei_ De "club van Rome" had
ons jaren geleden al voorgehouden dat het onbeperkt kunnen beschikken over
grondstoffen en energie wel eens minder zeker zou kunnen worden. Door
deze politieke crisis begrepen we eerst goed wat dit zou kunnen betekenen.
Besparing, verspilling, soberheid waren woorden die veel gehoord werden.
Ook al zou de olieboycot weer worden opgeheven, de gevolgen zouden
blijvend zijn. Minister-president den Uyl zei voor de televisie: "Het zal
nooit meer worden zoals vroeger".

Vandaag, al weer ruim twee jaar later, is er nog maar WeInIg over van
deze erkenning. De president-directeur van de Shell meldt niet zonder voldoening dat het benzineverbruik al weer op het oude peil, van voor de oliecrisis, is. De gevolgen zijn er echter wel, namelijk de hogere energieprijzen
met alle consequenties voor onze economie. Wat dat voor sommige landen
betekent is o.m. te lezen in het A.R.P. fractierapport: "Olie en ontwikkeling".
De arme landen ondervinden het aan den lijve. A.R.P. fractievoorzitter Aantjes
zei daarom bij de presentatie van dit rapport: "Den Uyl heeft gezegd: Het
zal nooit meer zijn zoals vroeger en als het kan dan mag het niet". Het uitgangspunt voor een energiebeleid is hiermee duidelijk: het gaat niet alleen
om de beschikbaarheid van energie, het tegengaan van verspilling, maar vooral
ook om de verdeling, niet alleen nationaal, maar ook internationaal.
De drie wetenschappelijke instituten van K.V.P., A.R.P. en c.H.u. hebben jl.
februari een rapport over het energiebeleid uitgebracht om de discussie ook
binnen onze partijen op gang te brengen. In dit artikel zal ik een aantal kanttekeningen bij dit rapport maken als bijdrage voor deze discussie. Een discussie
die erg noodzakelijk is.
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Figuur 1:

HET VERWACHTE AANBOD VAN FOSSIELE BRANDSTOF IN DE WERELD1.2
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* Gebaseerd op een zeer ruwe schatting.

Figuur 2.

DE MOGELIJK TE VERWACHTEN VRAAG NAAR ENERGIE IN DE WERELD.
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• De gegevens over 1970 en de verwachtingen voor 2000 zijn afkomstig van de Verenigde Naties; de verwachtingen voor 1985 zijn opgesteld door de Europese
Commissie.

Energiebeleid

De huidige situatie
Voor de discussie over het energiebeleid zijn de tabellen over: het verwachte
aanbod van fossiele brandstof in de wereld (figuur 1) en de mogelijk te verwachten vraag naar energie in de wereld (figuur 2) van groot belang.
Deze gegevens tonen twee zaken duidelijk aan:
1. De dreigende uitputting van de bekende fossiele brandstoffen;
2. De scheve verdeling van het verbruik in de wereld.

De politieke vraag die hieruit voort zou moeten komen is: kunnen we deze
prognoses accepteren? Hiermee doel ik natuurlijk niet op het verwachte aanbod maar op de huidige en de te verwachten vraag en de verdeling hiervan.
Zien we deze prognoses als basis voor ons beleid of beschouwen we deze
cijfers als informatie voor het beleid. M.i. zal dit laatste het geval moeten
zijn. Immers onze reactie zal niet anders mogen zijn, dan dat een zo'n snelle
uitputting en zulk een onrechtvaardige verdeling nimmer acceptabel mag zijn.
Er is een energiebeleid nodig, dat voorkomt dat deze prognoses realiteit worden.
Ik betreur het dat deze conclusie niet duidelijk wordt getrokken in de CD.A.studie maar dat men primair gezocht heeft naar maatregelen om de vraag en
aanbod prognoses met elkaar in overeenstemming te brengen.
Over het verwachte aanbod van fossiele brandstoffen in de wereld bestaat
nog de meeste onzekerheid. Sommigen beweren dat door intensief speurwerk
naar nieuwe olie- en aardgasvoorraden bijv. op de zeebodem nog grote voorraden, groter dan de meest optimistische voorspellingen, zullen worden gevonden. De resultaten tot nu toe bevestigen dit echter niet. Dat er grenzen
zijn aan de voorraden is een feit en ook dat een totale uitputting binnen
afzienbare tijd onafwendbaar is, als wij op deze wijze doorgaan.
Bovendien zal winning steeds moeilijker en ook kostbaarder worden.
Energie is een van de belangrijkste bronnen voor onze welvaart. Hoeveel
van deze welvaart zal straks nodig zijn voor het verkrijgen van de noodzakelijke energie?
Hoeveel is er echter noodzakelijk? Terugkeer naar "vroeger" is weinig
realistisch. De groeiende wereldbevolking vraagt steeds meer voedsel, waardoor energiebehoevende landbouwmethoden voorlopig nog niet gemist kunnen
worden. Maar ook andere voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg,
onderwijs, wonen en communicatie zijn noodzakelijk voor steeds meer mensen.
Het is niets minder dan een groot onrecht als wij door verspilling deze voorzieningen in gevaar gaan brengen.
Het afhankelijkheidscriterium
De olieboycot heeft aangetoond dat het niet alleen gaat om de technische
voorraad, maar ook om de politieke beschikbaarheid.
De beschikbaarheid van energie hangt niet alleen af van de geologische uitputting maar ook van de geografische spreiding.
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Wanneer men spreekt over de gevolgen van de olieboycot, dan ziet het
er naar uit dat vooral het streven naar een mindere afhankelijkheid het belangrijkste punt is. Vele landen voeren thans een sterk protectionistisch beleid.
Al direct na de afkondiging van de olieboycot wedijverden de rijke landen
(o.a. Frankrijk en Japan) met elkaar om in de gunst te komen bij de Arabieren.
Het doel was duidelijk: het veilig stellen van de olieleveranties. Gelukkig
deed Nederland hieraan niet mee. Toch wil dit niet zeggen dat in het huidige
Nederlandse energiebeleid het afhankelijkheidscriterium niet sterk centraal
staat. Wie de recente energienota van minister Lubbers leest, kan niet anders
dan tot de overtuiging komen dat juist dit punt het centrale thema is. Doelstelling is immers te komen tot een betere spreiding van de primaire energiedragers (zie onderstaande tabel uit de energienota).

VERDELING TOTAAL VERBRUIK OVER ENERGIEDRAGERS IN PROCENTEN

Nederland
1973
1985

kolen
olie
gas
kernenergie
diversen

4,5
45,5
49,8
0,2
100

7,4
61,0
29,6
2,0
100

EEG

1973

1985

23
61
12
1
3

16
41
24
17
2

100

100

Bron: Energienota tabel 31, 35 en 36.

De enige reden dat men hierbij nog wel sterk afwijkt van de E.E.G. verdeling is het "bezit" van de enorme aardgasvoorraden.
Juist dit streven naar een grotere onafhankelijkheid is wel één van de
meest negatieve gevolgen van de oliecrisis. Dit is des te klemmender wanneer
we dit zien tegen de achtergrond van de zeer onrechtvaardige verdeling van
het huidige gebruik. Het is duidelijk dat vele landen nimmer in staat zullen
zijn zelfstandig hun energievoorziening te waarborgen. De hoog geïndustrialiseerde landen dragen hiervoor een bijzondere verantwoordelijkheid; enerzijds
door het relatief hoge verbruik van deze landen en anderzijds door de mogelijkheden alternatieven te ontwikkelen en maatregelen te nemen die een wezenlijke beperking van het verbruik veroorzaken dan wel maatregelen te nemen
die de arme landen steunen in het zoeken naar oplossingen voor hun energieproblemen.
De gesprekken die internationaal op gang gekomen zijn, zijn onvoldoende;
niet alleen door de blokvorming van de olieproducerende en consumerende
landen, maar vooral omdat het energiebeleid niet geïntegreerd wordt in het
totale buitenlandse beleid. De beschikbaarheid van energie betekent macht
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en zal dat in toenemende mate worden. Pas dan als macht niet het meeste
centrale punt is in de wereldpolitiek kunnen er werkelijke oplossingen gevonden worden.
Het komen tot werkelijke internationale afspraken over de verdeling van
grondstoffen en energievoorraden zal zeker niet gemakkelijk zijn. Het betekent
afstand doen van vermeende nationale eigendommen. Het gaat hierbij niet
alleen om olie (de Arabieren), maar ook om aardgas (Nederland) en andere
grondstoffen. De bereidheid om te komen tot een werkelijk rechtvaardige verdeling kan pas tot stand komen wanneer we afstand willen doen van het
krampachtige streven naar onafhankelijkheid. Nederland als rijk land met zijn
enorme aardgasvoorraden draagt een grote verantwoordelijkheid om dit punt
als centrale doelstelling in het internationale beleid te betrekken.
Ons aardgas

Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat het spreken over "ons aardgas"
onjuist is. De aanwezigheid van grote hoeveelheden aardgas onder de Nederlandse bodem betekent wel dat Nederland in de huidige situatie een belangrijke
rol kan spelen in het internationale energiebeleid. Tot nu toe zien we dit
aardgas echter uitsluitend als "nationaal bezit". Wel houden we alles niet
voor ons zelf, maar exporteren ongeveer 50%.
De vraag is echter in hoeverre het Nederlandse aardgasbeleid ingepast kan
worden in een meer wenselijk internationaal beleid.
De bestaande contracten bemoeilijken dit weliswaar, toch is het de moeite
waard in overleg met de contactpartners te streven naar een ombuiging van
het beleid.
Is het bv. onmogelijk een belangrijk deel van het Nederlandse aardgas te
reserveren als strategische reserve niet alleen voor Nederland maar als inbreng
in een strategische wereldreserve onder internationaal beheer?
Kernenergie

De discussie over het energiebeleid wordt vaak verengd tot de discussie
over het standpunt voor of tegen kernenergie. Dit is niet zo verwonderlijk
omdat toepassing van kernenergie op grote schaal een groot aantal problemen
kan oplossen c.q. kan verplaatsen naar een verdere toekomst. Toepassing
van kernenergie is tot nu toe zelfs de enige mogelijkheid als men een energiebeleid wil voeren op basis van de huidige prognoses. Kernenergie kan althans
voor een bepaalde periode vraag en aanbod weer in evenwicht brengen.
Het vervelende is echter dat kernenergie een weinig ideaal alternatief is.
De principiële bezwaren zijn wel algemeen bekend (radioactieve straling,
afvalstoffen en reactorveiligheid). Naast ook nog de ethische vragen maken
ook enkele meer praktische vragen de keuze voor of tegen toepassing van
kernenergie extra moeilijk.
Hieronder daarom enkele argumenten pro en contra kernenergie:
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-

-

-

-

-

Veel gehoorde argumenten pro:
Kernenergie is bedrijfszeker omdat slechts eens per half jaar brandstof
hoeft te worden vervangen.
Kernenergie spaart fossiele brandstof, die beter voor andere toepassingen
(grondstof chemische industrie) kan worden gebruikt.
Kernenergie is relatief goedkoop en stabiel van prijs.
Uitbreiding van kernenergie heeft het voordeel van continuïteit 10 de
ervaring voor relatief geringe kosten.
De uitbreiding van het kerncentrale-potentieel is nodig voor het opdoen
van kennis en ervaring.
Door mee te doen met kernenergie blijft de Nederlandse industrie betrokken bij nieuwe technologische ontwikkelingen.
De industriële innovatie als gevolg van de participatie in de ontwikkeling
van kernenergie zal een sterke impuls geven aan de werkgelegenheid.
Geen enkele tak van de industrie heeft zoveel zorg besteed aan de veiligheidsaspecten als de kernenergieindustrie.
Kernenergie is schoon.
Hiertegenover staan veel gehoorde argumenten contra:
De mate van bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening wordt ongunstig beïnvloed door de schaalvergroting van de produktie-eenheden.
Voorts is er de mogelijkheid dat een hele serie centrales (met eenzelfde
fout) tijdelijk buiten bedrijf moet worden gesteld.
De investeringskosten voor kerncentrales stijgen snel door de steeds
dringender veiligheids- en milieu-eisen. In de berekening van de nucleaire
elektriciteitsprijs wordt alleen rekening gehouden met investerings- en
brandstofkosten. De infrastrukturele kosten (afvalverwerking en -opslag,
opleidingen en beveiliging en bewaking) zijn echter aanzienlijk.
Concentratie van macht door het beperkt aantal specialisten.
Bij kernenergie bestaat nog veel onzekerheid over de gevolgen van
radio-activiteit voor de gezondheid.
De risico's van het kernenergiesysteem zijn van een heel andere orde dan
in de chemische industrie (omvang van mogelijke gevolgen, effect tot
ver in de toekomst). Het veiligheidsstreven op zich is nog geen bewijs
van veiligheid.
Bij normaal bedrijf is een kerncentrale relatief "schoon". De thermische
milieubelasting is echter groter en meer plaatselijk geconcentreerd dan
bij fossiele brandstoffen, terwijl het afvalprobleem qua consequenties veel
omvangrijker en veel moeilijker oplosbaar is dan bij fossiel gestookte
centrales.

Uit deze praktische argumenten blijkt dat ook naast de principiële en
ethische argumenten een keuze voor kernenergie niet vanzelfsprekend is.
Het is daarom ook een moeilijke keuze, omdat kernenergie op dit moment
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eigenlijk de enige beschikbare alternatieve energiebron van importantie is,
een alternatieve energiebron met enkele bijzonder belangwekkende nevenverschijnselen, welke een diepgaande bezinning over de vraag of toepassing
wel verantwoord is, noodzakelijk maakt.
Het gaat daarbij vooral om de toetsing aan de normen van het verantwoordelijk rentmeesterschap. Wordt de eigen verantwoordelijkheid van de
mens niet te veel aangetast?
Worden wij niet te veel afhankelijk van deskundigen die onze opdracht als
heersers over de natuur overnemen?
Maar ook: is het wel geoorloofd technieken toe te passen met kansen op
dit soort grootschalige gevolgen? Het is jammer dat in de C.D.A.-studie ook
deze vragen niet indringend aan de orde zijn gesteld. De keuze wordt hier
te gemakkelijk gemaakt en de problemen weggeschoven naar de toekomst.
Het rentmeesterschap
Naast uitputting van de beschikbare voorraden is de enorme vervuiling één
van de negatieve gevolgen van onze geïndustrialiseerde wereld. Nog niemand
weet wat de gevolgen zullen zijn van bv. de C02 en S02 uitstoot bij verbranding van fossiele brandstoffen.
Meer verontreiniging (o.a. ook thermische verontreiniging) ontstaat wanneer
men meer verspillend omgaat met energie- en grondstoffenvoorraden. Het is
niet moeilijk te erkennen dat de mens bezig is zijn bijbelse opdracht om als
rentmeester de schatten van deze aarde te beheren "volledig" te negeren.
Het streven naar een steeds grotere welvaart door de westerse landen is
er de oorzaak van dat op vele gebieden het evenwicht ernstig is verstoord.
Disharmonie is er op het gebied van de verdeling van de schatten van de
aarde, van kennis en macht.
Disharmonie is er op het gebied van de vervuiling, de hoeveelheid afvalstoffen die we lozen is groter dan dat er gereinigd wordt of kan worden.
Disharmonie is er op het gebied van uitputting van grondstoffen en energievoorraden.
Disharmonie is er op het gebied van het gebruik van de ruimte.
Disharmonie is er op het gebied van de ontwikkeling van de technologie,
het bezig zijn met de ontwikkeling van technieken die niet dienen tot het
welzijn maar een bedreiging vormen voor de mensheid. Het dragen van verantwoordelijkheid als rentmeester zal ons, nu de signalen zo duidelijk worden
dat we bezig zijn de aarde te misbruiken, moeten dwingen tot veranderingen
op vele terreinen.
Voor het energiebeleid betekent dit het herstellen van het evenwicht, d.w.z.
in principe niet meer gebruiken dan er ontstaat (zon), het zoeken naar nieuwe
energiebronnen die minder vervuilend zijn, het tegengaan van verspilling. In
de energiestudie van de drie wetenschappelijke instituten worden vele goede
suggesties gedaan op het gebied van het tegengaan van verspilling en de
ontwikkeling van nieuwe energiebronnen.
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De politieke vraag is nu niet wat technisch en theoretisch mogelijk is, maar
waartoe we bereid zijn. Welke prioriteiten wij bijvoorbeeld willen geven aan
het tegengaan van verspilling.

Tenslotte
In de C.D.A.-studie wordt gezegd: "Het is niet mogelijk neutraal te schrijven
over het energievraagstuk" . Ik ben het hier graag mee eens. Het is echter
daarom wel te betreuren dat deze studie te technisch is en te weinig het
politieke beleid beschrijft. Terecht wordt er veel aandacht gegeven aan de
relatie met een totaal van factoren die onze wijze van leven bepalen. Een van
de conclusies van deze studie is de formulering van een nieuwe nationale
doelstelling: "zekerstelling van grondstoffenvoorziening". Ik vraag mij af of
het wel juist is deze doelstelling te zien als uitbreiding van de bekende
sociaal-economische doelstellingen. Een verantwoord beheer van grondstoffenen energievoorraden en de zorg voor het milieu zijn eerder de randvoorwaarden,
de grenzen waarbinnen de sociaal-economische doelstellingen moeten functioneren. Het aanvaarden van deze grenzen houdt de erkenning in, dat de
economische groei geen autonome ontwikkeling kan en mag zijn. De zeer
onrechtvaardige verdeling dwingt bovendien tot een duidelijke keuze op welke
wijze de beschikbare ruimte moet worden ingevuld.
Het was verheugend, dat juist deze punten zo centraal werden gesteld door
de deelnemers aan de energieconferentie van 25 maart j.1. in Scheveningen.
Immers: het energievraagstuk is geen neutraal probleem.
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Op het ogenblik waarop dit april-nummer van Antirevolutionarie Staatkunde
verschijnt, zullen de 5% miljoen Portugese kiezers ter stembus trekken of
zojuist gekozen hebben. In de gegeven situatie heeft het dan ook weinig waarde
voorspellingen te doen. Wel is het nuttig in het kort aan te geven, in welke
concrete politieke situatie Portugal zich op dit belangrijke moment bevindt,
enkele maanden na de 'revolutie van de bloemen', de onbloedige revolutie
van 25 april van verleden jaar. Daarbij zal natuurlijk rekening gehouden
moeten worden met de ontwikkeling die in dit jaar heeft plaats gehad zodat
de krachten, hun positie en hun functie duidelijker aan het licht treden - en
de toekomstige ontwikkeling tenminste begrijpelijk, zo niet voorzienbaar wordt.
Het beeld is somber. Voor niet weinigen is het spel van de democratie al
verloren in Portugal: de structuur van de staat, zo voorlopig en zo ondoorzichtig als ze op bepaalde punten moge zijn, vormt een mengsel van militair
regime en partiële volksdemocratie, met sterke elementen van een pluralistische
democratie waarvan de levensruimte voortdurend beperkt wordt. De eigenlijke
macht ligt in handen van de 'Beweging van de Strijdkrachten' die in wezen
alleen de volledige en onbeperkte steun van de communistische partij heeft
en die daarom ook als enige partij het onbeperkte vertrouwen van de militairen
geniet. Gezien deze situatie, die in een stormachtig en consequent proces
van de laatste maanden is ontstaan moet worden aangenomen, dat deze zich
ook na de verkiezingen zal trachten voort te zetten. Dat wil zeggen: de verkiezingen zullen vermoedelijk weinig of niets kunnen veranderen aan de
centrale positie van de militairen en de intieme samenwerking tussen deze
en de communistische partij. Het is dan ook geoorloofd te veronderstellen
dat aan deze verkiezingen een beperkte, in hoofdzaak demonstratieve waarde
toekomt, die de eigenlijke machtsverhoudingen in het land moeilijk kunnen
veranderen. Indien de uitslagen van de verkiezingen hiertoe inderdaad aanleiding zouden geven - en bij volkomen democratische, vrije en rechtmatige
verkiezingen zou dit het geval moeten zijn - dan zou dit tot nieuwe en
zeer ernstige spanningen in het land kunnen leiden.
Centrale machtspositie
In welke situatie bevindt zich het land aan de vooravond van de verkiezingen?
Zoals gezegd hebben we nu te maken met een regime waarin de vertegen-
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woordiging van de 'Beweging van de Strijdkrachten' de centrale machtspositie
in het land in handen heeft, met de intentie deze positie in de volgende 3 à 5
jaar niet op te geven of over te laten aan gewone politieke partijen. Voor deze
positie steunt ze op de algemene vergadering van haar beweging die uit 240
leden bestaat, aan het hoofd waarvan na de mislukte putsch van 11 maart j.l.
de nieuwe 'Hoge Revolutionaire Raad' staat, bestaande uit 28 leden. President van de Revolutionaire Raad is de president van de republiek, de
provisorische regering is aan deze Raad ondergeschikt. Het parlement zal na
de verkiezingen, als grondwetgevend lichaam, 250 leden tellen - waarvan
echter ook leden van de 'Beweging van de Strijdkrachten' deel zullen uitmaken. Over een jaar zullen dan verkiezingen voor het eigenlijke parlement
plaatshebben. De hiërarchie van de machtsorganen ziet er dan ook zo uit:
president van de republiek - Revolutionaire Raad van de strijdkrachten provisorische regering - parlement.
De macht van de strijdkrachten gaat echter verder dan hieruit blijkt, en het
is de publiekelijk en formeel verklaarde bedoeling van de strijdkrachten
deze machtspositie nog uit te breiden. Want na de laatste omvorming van
de regering, eind maart, maken nu 9 militairen deel uit van de uit 17 leden
bestaande regering. De president van de republiek, Costa Gomes, en de
minister-president, Vasco Gonçales, zijn militairen, de 'Beweging van de
Strijdkrachten' heeft officieel verklaard dat zij haar na 25 april verleden
jaar uitgesproken voornemen, om na de instelling van een democratisch
regime naar de kazernes terug te keren, niet zal waarmaken. Integendeel:
voorlopig zal zij de leiding van het land in handen houden, omdat de situatie
in het land dit vereist en de 'revolutie' zonder de militairen niet kan worden
doorgevoerd. Zij zal in het parlement vertegenwoordigd zijn en is al enkele
maanden geleden begonnen, in een 'culturele dynamisering' in het gehele land,
een direct contact tussen militairen en bevolking op te bouwen, door lezingen,
propaganda-vergaderingen etc. Hierbij wordt nog kritisch over de politieke
partijen en hun leiders gesproken, die het volk zogenaamd minder goed
begrijpen dan de militairen doen - een taal die veel weg heeft van de taal
die De Gaulle gebruikte wanneer hij over de 'professionele politici' sprak.
Tenslotte heeft de 'Beweging van de Strijdkrachten' aan de politieke partijen
een ontwerp-project voor een 'akkoord' voorgelegd waarin de betrekkingen
tussen de militairen en de politieke partijen geregeld worden. Dit alles
vlak voor de verkiezingen, zodat de verkiezingen hieraan niets meer kunnen
veranderen. Dit akkoord dat door zes van de toegelaten twaalf partijen is
getekend - vijf linkspartijen en de monarchistische partijen hebben geweigerd
te tekenen - bevestigt en versterkt de positie van de militairen op een
spectaculaire wijze: de staatspresident benoemt het hoofd van de regering
('na de mening van de Revolutionaire Raad gehoord te hebben'), deze bepaalt
ook 'de richtlijnen van de binnenlandse en van de buitenlandse politiek en
waakt over de inachtneming daarvan', hij kan de staat van beleg afkondigen.
Volgens het 'akkoord' kan de Revolutionaire Raad van de 'Beweging' ook
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voorschriften voor het houden van verkiezingen afkondigen. Hij garandeert
de democratische rechten en is van oordeel dat de grondwet als staande
binnen de pluralistische democratie met de socialistische weg te verenigen is.
Deze beperking van de pluralistische democratie stuitte bij de twee nietcommunistische regeringspartijen op ernstig verzet, dat echter niet mocht
baten. De bezwaren tegen de beperkte inbreng van het parlement werden
door de militairen niet aanvaard. Integendeel, zij behouden zich het recht
voor de minister van defensie, van binnenlandse zaken en eventueel ook van
economie aan te wijzen teneinde er zeker van te zijn, dat de 'socialistische
weg' naar de revolutie wordt gekozen.

Eenheidspartij
Dat de militairen in feite al een sterke invloed hebben op de censuur
van kranten, radio en televisie, is in de afgelopen maanden al gebleken. De
invloed op het geheel van het regime is bovendien nog versterkt door de
nauwe samenwerking tussen communisten en de 'Beweging van de Strijdkrachten'. De minister van informatie, kapitein ter zee Correia Jesuino, verklaarde nog kort geleden dat de militairen van plan waren een 'eenheidspartij'
te vormen. De 'Beweging van de Strijdkrachten' zou voorts de enige juiste
uitdrukking van de wil van het volk zijn, terwijl de politieke partijen niet
doelmatig werkten behalve de communistische partij die als enige partij 'gedisciplineerd is, ijverig, competent en met plichtsbesef werkt'. Daarom steunt
de 'Beweging van de Strijdkrachten' vooral op haar. De admiraal Rosa
Courtinho, vooraanstaand lid van de Revolutionaire Raad, zou evenzeer tot
grote verontrusting van de politieke partijen verklaard hebben, dat de militairen
van plan waren een eigen politieke partij op te richten. Deze verklaringen,
die inderdaad in de politieke kring van Lissabon hevig gekritiseerd werden,
moesten dan van regeringszijde gedementeerd worden. Maar uit alles wat de
militairen in de laatste maanden verklaarden en deden, blijkt, dat dit wel de
algemene opvatting van de actieve groep in de strijdkrachten is. Opzet was
en is hun macht en hun invloed op het geheel van het regime, dus ook op
het zuiver politieke terrein uit te breiden.
Hiervoor is de communistische partij de geschikte partner. Dit bleek reeds
toen staatspresident De Spinola op 10 september waarschuwde tegen 'totalitaire
systemen'. De reactie van de communisten en de linkse extremisten tegen deze
houding van de president vond onmiddellijk steun bij minister-president Vasco
Gonçales die in juli tegen de wil van De Spinola en op aandringen van de
militairen, regeringshoofd geworden was. De Spinola werd gedwongen, een
massa-betoging voor de staatspresident te verbieden. In dit conflict kwam het
tot een nauwe samenwerking tussen de communisten en de strijdkrachten die
zich sindsdien stelselmatig verdiepte. Deze samenwerking bleek onder andere
op bijzonder duidelijke wijze toen het wetsontwerp over de eenheidsvakorganisatie ter discussie gesteld werd. De overige politieke partijen waren
er fel tegen omdat de overkoepelende organisatie van de tientallen vakbonden,
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de 'Interssindical', geheel door de communisten beheerst werd. De eenheidsorganisatie zou deze dominerende positie van de communisten op het terrein
van de vakbonden als het ware tot een vaststaand en officieel gegeven maken.
Ook hier wonnen de militairen en de communisten.
Verkiezingen
Zij wonnen het niet ten aanzien van de datum van de verkiezingen. De
communistische partij was er altijd tegen de verkiezingen voor de Constituante
reeds in het voorjaar van 1975 te houden, en wel op goede gronden. Ondanks
het feit dat hun leider als actieve en militante verzetsman, die jaren in ballingschap in Praag had doorgebracht, over een grote populariteit in het land
beschikt en ondanks het feit dat de communistische partij in tegenstelling tot
de andere politieke groeperingen reeds onder Salazar en Caëtano over een
georganiseerde ondergrond-partij beschikte, vormt de communistische partij in
Portugal slechts een minderheid die naar alle schattingen van de laatste
maanden bij volkomen vrije verkiezingen slechts 12 tot 15% van de stemmen
zou halen. Zij waren dus van mening dat het beter was de verkiezingen uit
te stellen - en gebruikten hiervoor het argument dat het Portugese volk,
na 48 jaar dictatuur, nog lang niet 'rijp' was voor een vrije democratische
uitspraak.
Ze werden hierin gesteund door de 'Beweging van de Strijdkrachten'. Maar
de 'Beweging' van de militairen beschikte binnen de strijdkrachten nog
lang niet over een overweldigende meerderheid; van een totale eenheid
onder de militairen is geen sprake. Wij behoeven nog niet eens te verwijzen
naar de putsch van 11 maart j.l. om te weten, dat de grote bezwaren van
De Spinola tegen de totalitaire tendensen in het land - waarvan hij in zijn
grote afscheidsrede van 30 september j.l. gewag maakte - in de strijdkrachten
door velen gedeeld werden. En zelfs onder de leden van de 'Beweging van
de Strijdkrachten' en in de Revolutionaire Raad bestaat er een duidelijk verschil tussen de radicalen à la Vasco Gonçales en de gematigden à la Melo
Antunes. Het waren vermoedelijk deze gematigden, waartoe in wezen ook
staatspresident Costa Gomes behoort, die aan de datum van de verkiezingen
niet meer wilden tomen.
Geheimhouding
Juist bij dergelijke discussies terzake de uitwerking van het regeringsprogramma en het 'akkoord' met de politieke partijen blijkt, dat de interne
kwesties van de 'Beweging van de Strijdkrachten' niet naar buiten dringen;
alles gebeurt in de grootste geheimhouding: samenstelling, verhoudingen,
meningen, discussies, besluiten - niets mag naar buiten bekend worden. Of
slechts in zeer beperkte vorm. Wel weet men dat de doorsnee-leeftijd van de
leden van de Revolutionaire Raad tussen 35 en 40 jaar ligt.
Uit dit alles blijkt dat het regime vlak voor de verkiezingen voor een
groot gedeelte door een machtscombinatie van militairen en communistische
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partij wordt gedragen. Zij duldt slechts naast zich een beperkte pluralistische
democratie, die in de laatste maanden stelselmatig aan ruimte en macht
verloor. De samenwerking van militairen en communistische partij - die ook
tot uitdrukking komt in het feit dat een groot aantal hoge officieren nu
lid van de communistische partij werd - is te vergelijken met het regime
in Peru van de progressieve en nationalistische militairen. Vanuit de communistische partij is het regime echter, anders dan in Peru, gericht op de
opbouw van een 'volksdemocratie' die Cunhal, in tegenstelling tot de westelijke 'bourgeoisie democratie', naar het voorbeeld van volksdemocratieën van
de Derde Wereld wil opbouwen. Gezien echter de grote trouw van Cunhal
aan Moskou - hij heeft als banneling in Praag in 1968 de invasie van de
Russische troepen toegejuicht - kan er geen enkele twijfel over bestaan,
wat de uiteindelijke bedoeling van Cunhal is. Of hij later juist daarom in
conflict zal komen met de wel linkse, maar onorthodoxe en sterk nationalistische militairen, is een vraag die vooral van betekenis wordt wanneer de
overige politieke partijen uitgeschakeld zijn. In ieder geval trok Cunhal uit
de ervaringen van Chili een conclusie die totaal in strijd is met de conclusie
die Berlinguer in Italië voor de Italiaanse communistische partij uit het einde
van Allende trok: Berlinguer kwam tot de overtuiging dat de revolutie in
Italië alleen in samenwerking met het 'midden', in casu met de christelijke
democratie kan lukken - Cunhal daarentegen erkende dat hij de militairen niet
tot vijanden, zoals Allende, maar tot bondgenoten moest hebben. Het is
ook een beslissing voor of tegen de 'parlementaire weg tot het socialisme'.
Politieke partijen
Het panorama van de politieke partijen die tenslotte tot de verkiezingen
van 12, later 25 april zijn toegelaten, omvatte oorspronkelijk vijftien en na de
putsch van 11 maart 12 partijen. Van deze twaalf partijen bevonden zich van
begin af aan de communistische partij van Cunhal, de socialistische partij van
Soares en de Volksdemocratische partij (PPD) van Sà Carneiro en Balsemao
in de regering. DaarnaaSt bevindt zich aan de linker kant de paracommunistische partij 'Portugese Democratische Beweging' van Pereira da Moura (MD /
CDE) die tegen het verzet van Soares en Sà Carneiro na 11 maart in de regering
werd opgenomen, feitelijk dus als een tweede communistische partij. Dan de
extreem-linkse splinter-partij van de socialisten onder leiding van de katholieke
verzetsman Manuel Serra, de FSP (Socialistisch Volksfront). Voorts een kleine
communistische partij die met Cunhal nauw samenwerkt, de MES, en zes andere
kleinere partijen, die meestal maoistisch of anarchistisch gezind zijn en de
communistische partij fel bestrijden. Hierbij hoort vooral de MRPP die op de
universiteiten een dominerende invloed heeft en een open oorlog tegen de
communistische partij voert. Rechts van de socialisten staan de beide christendemocratische partijen, het 'Democratische Sociale Centrum' van Amaral en de
'Christen-Democratische Partij' die voor de putsch van 11 maart door Sanchez
Osorio geleid werd, en de rechtse, maar onbelangrijke monarchistische partij.
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Naast de communistische partij speelden in de gehele periode van de opbouw
van de nieuwe democratie de twee andere coalitiepartijen, de socialistische en de
volksdemocratische partij, een beslissende rol. Soares, evenals Cunhal een populaire verzetsman die in ballingschap leefde en in triomf na 25 april van het
vorig jaar terugkeerde, vormde een partij op zuiver westeuropese sociaaldemocratische grondslag; dus vastbesloten voorstander van de pluralistische
democratie, van een socialisme in vrijheid, deelname aan de europese integratie
en aan de NAVO. Volgens alle serieuze schattingen beschikte Soares met zijn
partij over 25 à 30% van de kiezers. De Volksdemocratische Partij, gesticht door
linkskatholieke intellectuelen, neoliberalen, niet-marxistische socialisten, vormt
een mozaïek van progressieve midden-links-groepen die onder Sà Carneiro's
leiding eerst sterk geïnteresseerd was in samenwerking met de Europese christelijke democratische partijen, dan echter de 'grove fout' beging, aldus Soares,
zich sociaal-democratisch te noemen, zonder overleg met de partij van Soares.
Dit verbeterde allerminst het klimaat van samenwerking tussen de democratische
regeringspartijen. Deze volksdemocratische partij zou tussen de 30 en 35% van
de stemmen kunnen halen. Soares heeft zich altijd - om begrijpelijke redenen
- verzet tegen de poging van deze partij om opgenomen te worden in de
socialistische internationale.
Eerste regering

Aan het begin van de nieuwe Portugese democratie stond de loyale samenwerking van deze partijen (de communisten, de socialisten en de volksdemocraten van het PPD) met de 'Beweging van de Strijdkrachten'. Ze lag ten
grondslag aan de eerste provisorische regering van Palma CarIos die op 16 mei
van het vorige jaar werd gevormd. Geleidelijk tekende zich echter een ontwikkeling af, die tenslotte tot een open conflict leidde tussen de communisten en de
militairen aan de ene kant en de overige partijen aan de andere kant. In de
eerste provisorische regering hadden de militairen een geringe invloed; nu,
een jaar later; beheersen ze tesamen met de communisten alle beslissende organen
van de staat.
Soares, die als minister van buitenlandse zaken onmiddellijk na de omverwerping van het dictatoriale regime een grote internationale positie voor zijn
land, voor zijn partij en zijn persoon wist op te bouwen, onderkende dit gevaar
zeer vroeg en hij zocht als overtuigd democraat naar een basis om de pluralistische democratie tegenover dit gevaar uit te breiden. Reeds in het najaar, toen
het vertrek van De Spinola het sein gaf tot de nauwe samenwerking van
communisten en militairen en de fatale rol van Vasco Gonçales duidelijker
werd, had hij getracht de partij van het "Centro Democratico Social" van
Amaral in de regering op te nemen. Deze partij, geleid door het lid van de
nieuwe staatsraad Amaral, bekende zich tot de beginselen van de christelijke
democratie. Haar programma was geschreven door een overtuigde christendemocraat, Alçada Baptista, die nog onder Salazar en Caëtano onder valse naam
aan Europese christen-democratische partijcongressen had deelgenomen. Hij is
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een leerling van Emanuel Mounier en onderhield contacten met de Franse
progressieve katholieken rond het tijdschrift 'Esprit'. Het COS trok vanzelfsprekend ook delen van de bevolking aan die van huis uit rechts stonden.
Maar zowel Soares als de PPD waren van mening dat het voor het land
noodzakelijk was dat een werkelijk democratische partij deze rol vervulde om
te voorkomen dat deze groeperingen in het volk door geheel rechtse extremistische groeperingen aangetrokken zouden worden.

Pluralistische democratie
Soares ging zelf nog verder: in zijn bezorgdheid om de pluralistische democratie wilde hij het COS zelfs in de regering opnemen - maar de communisten
eisten hiervoor als tegenprestatie dat de para-communistische MD/eDE in de
regering zou worden opgenomen. Soares had terecht weinig zin om twee
communistische coalitie-partners te hebben en deed afstand van zijn plan om
de democratische midden-partij van het COS ook in de regering te doen
opnemen.
Het hielp weinig: de communisten, hierbij gesteund door de militairen,
wisten niet alleen de vakbonden onder een louter communistisch georiënteerde
leiding te brengen, zij drongen ook het gehele net van de massa-media binnen
en wisten door het nauwe contact met de strijdkrachten ook steeds meer van
de jonge generaals voor zich te winnen. Reeds in december j.l. was het Soares
duidelijk dat de communisten op een volksdemocratie met een eenheidspartij
uit waren. Op het eerste partijcongres van de socialistische partij midden
december zei hij openlijk en met grote nadruk hetgeen hij sindsdien en tot kort
voor de verkiezingen van 25 april steeds weer heeft herhaald: democratie: ja;
samenwerking met de communisten zeker, maar steeds op de grondslag van een
pluralistische democratie, voor een socialisme in vrijheid, geen dominerende
partij omringd door satelliet-partijen.
Het bleef natuurlijk geen geheim dat Soares teneinde een werkelijke democratie te handhaven ervoor pleitte ook democratische partijen rechts van het
socialisme als partners te beschouwen. Om deze opzet te doorkruisen en de weg
vrij te houden voor een volks democratische formule met een militair regime,
was het nodig de socialisten te isoleren. Er werd dus een aanval gelanceerd
allereerst tegen de mogelijke en reële democratische partners van de socialisten.
Bestrijding democratische partijen
Deze aanval kwam voor de communisten uiterst welkom van de linksextremistische zijde (de maoisten) zoals de MRPP en de AOe (een partij die fel
communistisch en anti-Moskou gericht is). Zij ging in november tot de fysieke
aanval tegen de COS over en vernielde het partijbureau. Militairen, regering,
de drie partijen veroordeelden deze aanval, maar op het congres van het COS
in Oporto werd de aanval op grote schaal herhaald. Deze keer waren er echter
ook jonge communisten en socialisten bij. De beide partijen veroordeelden de
actie van hun jongeren, maar de PPD beschuldigde de communisten ervan dat
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zij indirect deze aanvallen gesteund hadden. Met het gevolg dat ook de sociaaldemocratische PPD bij haar congres in Setubal aan een zware aanval bloot stond
waarbij zelfs drie doden vielen. Tevoren werd ook de christen-democratische
partij van Osorio het doelwit van dergelijke aanvallen.
Deze linksextremistische groeperingen die de acties voerden, waren op
zichzelf open en felle tegenstanders van de communistische partij en zij hadden
onder de jongeren, op de universiteiten en in bepaalde vakbonden, een sterke
positie. De stelselmatige intimidering van de niet-socialistische partijen was de
communistische partij in eerste aanleg welkom, want ze verzwakte niet alleen
de rechter vleugel en het midden, maar isoleerde ook de socialisten. Het is een
droevig teken dat de Europese pers en de Europese partijen aan de linker kant
dit helemaal niet of te laat gezien hebben. Ze werden het slachtoffer van deze
zeer intelligente strategie van extreem-links en bewezen Soares en de pluralistische democratie een zeer slechte dienst door de twee christen-democratische
midden-partijen te wantrouwen en hun morele en financiële steun alleen op de
socialisten van Soares te concentreren. Soares die goed wist dat hij van de
democratische partijen helemaal niet de grootste was en het door de steun van
het buitenland ook nooit kon worden, had behoefte aan democratische bondgenoten. Ze werden één voor één zwaar gediscrimineerd en tenslotte werd de
PDC zelfs van de verkiezingen uitgesloten.
Zo werd tenslotte de socialistische partij van Soares zelf als 'gecorrumpeerd
door de CIA' door de communisten uitgescholden, er werd openlijk verklaard
dat de socialisten door de Duitse en de Amerikaanse ambassade financieel
gesteund worden en er werd geëist dat zij 'politiek gezuiverd' moest worden
van reactionaire elementen.
Dit proces van discriminatie en devaluatie van de democratische partijen
bereikte dan in de formulering van het 'akkoord' van de strijdkrachten met de
communisten en in de vorming van de nieuwe regering van 26 maart j.l. haar
voorlopig hoogtepunt. Soares verloor, ondanks hevig verzet, de post van minister
van buitenlandse zaken, een sleutelpositie die hem groot prestige in Portugal
en inde wereld bezorgde (op het congres van de socialisten in december waren
100 buitenlandse delegaties uit vier continenten aanwezig). Hij werd minister
zonder portefeuille, zoals Cunhal en zoals een vertegenwoordiger van het PPD
en van het para-communistische MDPICDE. Hij is ingepakt tussen twee figuren
die het Portugese communisme vertegenwoordigen in zijn twee belangrijkste
formaties: de communistische partij en het MDP. Zowel het aantal sterk linkse
ministers als het aantal militairen is zo groot dat het de vraag is of de
socialisten en de PPD nog een reële invloed op de gang van zaken kunnen
uitoefenen. Minister van economie is de leider van het MDP, Pereira de Moura,
minister van de sociale communicatie-middelen is een communist (De Oliveira),
het ministerie van binnenlandse zaken kreeg de sterk linkse majoor Metelo,
een intieme vriend van premier Gonçales. Minister van buitenlandse zaken
werd de gematigde Melo Antunes - een militair. De ministers van economische
planning, Murteira, en van industrie, Cravinho, zijn radicale socialisten
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die dicht bij de communisten staan. Minister van justitie bleef de socialist en
vriend van Soares, Zenha, wiens strijd voor de democratie en het pluralisme
bekend is.
Putsch van 11 maart

Een groot voordeel voor de 'Beweging van de Strijdkrachten' en voor de
communisten vormde de mislukte putsch van rechtse militairen op 11 maart j.1.
Het was een stuntelige, amateuristische onderneming, beperkt in omvang en
in deelneming; ,de onderdrukking daarvan was een kwestie van enkele uren.
De Franse 'Figaro' schreef: Of deze militairen zijn de domsten van de wereld
Of het was een provocatie. Sommigen vermoeden dat met ,beide mogelijkheden
rekening gehouden moet worden. Want er kunnen best wat provocateurs in
deze actie betrokken zijn geweest. Spinola zelf bekende wel zijn medeverantwoordelijkheid, maar verklaarde onjuist geïnformeerd te zijn geweest.
De autoriteiten haalden uit het avontuur wat er uit te halen was: er werden
vooraanstaande bankiers en industriëlen gearresteerd, officiers ontslagen en
eveneens aangehouden, en er werden twee linksextremistische of maoistische
partijtjes, de MRPP en de AOC alsmede de christen-democratische partij van
de verkiezingen uitgesloten. Dat de twee linksextremistische partijen, felle
tegenstanders van de communisten, en organisatoren van vele terroristische
acties, als ondemocratisch uitgeschakeld werden kan men zich indenken. Het
belang van de communistische partij ligt er echter wel dik boven op. De
maatregel tegen de christen-democratische partij die zich onmiddellijk na de
putsch van haar leider Osorio, die daarin een rol speelde, distancieerde, is
uiterst aanvechtbaar, omdat geen konkrete bezwaren tegen haar geopperd konden
worden. Deze bezwaren worden nog begrijpelijker door het feit dat deze partijen
niet werkelijk verboden zijn; zij mogen niet aan de verkiezingen deelnemen en
president Costa Gomes heeft begin april aan de leiders van de christendemocratische partij persoonlijk medegedeeld dat de partij haar activiteit na de
verkiezingen in alle vrijheid kan hervatten.
De indruk blijft dus bestaan dat deze maatregelen tegen de drie partijen
geheel in het beeld van de inkrimping van de pluralistische democratie behoren.
Er werd daarom terecht door de Europese christen-democratische partijen, maar
ook door andere democratische partijen en de vakbewegingen in West-Europa
hiertegen geprotesteerd; zelfs door de leider van de Italiaanse communisten,
Berlinguer, en de leider van de Spaanse communistische partij in ballingschap,
Carillo. De Franse communistenleider, Marchais en natuurlijk Moskou keurden
echter deze houding van de Portugese autoriteiten volledig goed.
Voegt men hieraan toe dat de militairen en de communisten hun invloed
in de massa-media in deze laatste weken sterk gingen uitbreiden, dat de nietsocialistische partijen ernstig geïntimideerd en hun leiders ook fysiek bedreigd
worden - Amaral en zijn gezin slapen iedere nacht in een ander huis, ontvangen dreigbrieven etc. - en dat er steeds meer botsingen plaatsvinden tussen
politieke tegenstanders, dan wordt het begrijpelijk dat velen de ontwikkelingen
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in Portugal thans met de grootste zorg, ja met pessimisme volgen. De katholieke
bisschoppen hebben aan deze zorg in een oproep openlijk uitdrukking gegeven.
Economische situatie
Intussen wordt de economische situatie catastrofaal: de buitenlandse investeringen zijn binnen een jaar met de helft verminderd, het toerisme is sterk
achteruit gegaan, de produktie met 40% verminderd, de inflatie bedraagt 30%,
men rekent - ondanks de vele arbeiders in het buitenland - op een kleine
200.000 werklozen. Er zijn enorme sommen geld bij Portugese banken opgenomen en naar Zwitserland gebracht.
Daarbij komt de toenemende verwarring, onzekerheid en het prestigeverlies
van de autoriteiten in de provincie en het gebrek aan een sterke leiding in de
strijdkrachten op de lagere niveau's. Dit alles draagt ertoe bij dat grote delen
van de bevolking zich afzijdig houden en dat bij meningsonderzoekingen 50
tot 65% van de ondervraagden zich niet durven uitspreken. Er bestaat een
grote 'zwijgende' groep in het volk die natuurlijk door aanhangers van het oude
regime in een bepaalde richting bewerkt wordt. Dat in een dergelijke noodsituatie de democratische partijen het niet tot een breuk willen laten komen,
ondanks hun grote bezwaren, en dus het 'akkoord' dat hun door de militairen
praktisch werd opgelegd aanvaarden, is begrijpelijk. Het doet echter wel denken
aan de eerste maanden van de deelneming van democratische partijen aan het
regime van Mussolini in 1923, van Hitler in 1933 en aan de oosteuropese
communistische regeringen in de jaren na 1945. Al deze democratische partijen
verloren hun vrijheid, hun leiders eindigden als bannelingen, in de gevangenissen - of als gewone collaborateurs.
Zover is het nog niet; de geschiedenis zal zich nooit precies herhalen. Het
lot van de gereduceerde pluralistische democratie zal pas na de verkiezingen
beslist worden. Dit betekent echter ook dat niet vaststaat of de christelijke
democratie in het toekomstige Portugal nog een kans heeft. De Europese Unie
van Christen-Democraten heeft het Democratische Sociale Centrum van Amaral
en de Christen-democratische partij als zodanig erkend en hun steun toegezegd,
met het voornemen, over hun aansluiting na de verkiezingen te beslissen (aldus
werd in de vergaderingen van de EUCD op 22 november 1974 in Parijs en op
15 februari in Den Haag besloten). Wat hiervan komt, laat zich nu niet
voorspellen. Even onzeker is de positie van Portugal in de NAVO, ondanks de
geruststellende verklaringen van president Costa Gomes en premier Gonçales.
Voorts is het vooruitzicht van een directe politieke invloed van Moskou op het
nieuwe regime verontrustend, - in een tijd van grote instabiliteit in de gehele
Middellandse Zee en aan de Zuidflank van Europa. Om maar van de mogelijkheid van een eerste volksdemocratie in Westeuropa te zwijgen.
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VAN DE REDACTIE
In dit nummer schrijft drs. B. de Vries over inkomenspolitiek. Hij bespreekt
o.m. de relatie tot inflatie- en werkloosheidsbestrijding. Hij komt tot de conclusie, dat daling van de arbeidsinkomensquote gewenst is ter bestrijding van
de structurele werkloosheid zonder dat dit ten koste gaat van het vrij besteedbare
inkomen, omdat dan de conjuncturele component van de werkloosheid zou
toenemen. Hij bepleit een lastenverlichting ten behoeve van vooral de arbeidsintensieve ondernemingen in de sfeer van de loonbelasting en de sociale kosten,
bijvoorbeeld door deze kosten meer dan thans te koppelen aan het draagvermogen van de onderneming dan aan het aantal werknemers dat in dienst is.
Voorts schrijft de heer De Vries uitvoerig over de structuurwijzigingen in onze
industriële bedrijvigheid als gevolg van onze loonpolitiek van de afgelopen
jaren, waarbij het de bedoeling was dat de loonontwikkeling Nt de pas zou
lopen met de gemiddelde produktiviteitsontwikkeling.
Drs. De Vries hoopt op 5 juni a.s. aan de Vrije Universiteit te promoveren
op een proefschrift getiteld: 'Loonquote en loonstructuur; markt- en machtsinvloeden in enkele economische theorieën van de inkomensverdeling'.
Mr. R. J. Hoekstra schrijft vervolgens over enkele ontwikkelingen binnen
het Koninkrijk, toegespitst op de naderende onafhankelijkheid van Suriname,
in november a.s. Op 14 mei zijn daartoe de slotbesprekingen in Suriname
begonnen. De heer Hoekstra schrijft over de nationaliteitenregeling, de kwestie
van de grensgeschillen en dus de territoriale begrenzing van Suriname, de
status van de bestaande rijkswetten en de afspraken omtrent de hulp aan
Suriname. Aan het slot van zijn artikel stelt hij ook de positie van de Antillen
nog aan de orde.
Tenslotte bespreekt de heer E. W. de Jong het boek 'Memorietafel van het
christelijk onderwijs' van drs. T. M. Gilhuis. Hij gaat na wat de betekenis van
de gevoerde schoolstrijd zou kunnen zijn voor de thans allerwege gevoerde
discussie over de identiteit van het christelijk onderwijs.
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ENKELE SUGGESTIES VOOR EEN MACRO-INKOMENSPOLITIEK
door
drs. B. de Vries

1. Het politieke van de inkomenspolitiek
In het maartnummer van dit blad heeft drs. H. Borstlap een stimulerend
artikel over de inkomenspolitiek geschreven onder de titel "Voor-vragen bij
een inkomensbeleid". De schrijver is duidelijk niet gelukkig met de heftige toon
waarop de politieke discussie over de inkomensverdeling tegenwoordig in ons
land wordt gevoerd. Hij vindt het "goed beschouwd verbijsterend om te zien
hoe de in welvaart verkerende industrielanden thans met een toch onvoorstelbaar hoog inflatieniveau hun interne verdelingsproblemen denken te kunnen
oplossen. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen dat wij, in een tijd waarin
de armoede bij ons is overwonnen, verstrikt zijn geraakt in een kennelijk niets
ontziende drang tot bezit en tot consumptie?" 1
Een mogelijk antwoord op die vraag vindt hij in de Bisschoppelijke Vastenbrieven en in een publikatie van de Gereformeerde Kerken, waaruit geconcludeerd kan worden, dat onze na-oorlogse en sociaal-economische ontwikkeling op
tal van punten het tegenovergestelde dreigt te bereiken van wat wij beogen.
"De ontstane situatie is zo merkwaardig en niet vrij van een zekere schizofrenie:
enerzijds is er bij velen een ontluikend besef dat het voortgaan op de oude
voet ons eerder achterop dan vooruit zal brengen, maar anderszijds is er een
gevoel van onmacht om het getij te keren. En het resultaat is veelal een versterkte voortzetting van het traditionele levenspatroon":~
Ik vraag mij af of dit antwoord niet te vriendelijk en misschien zelfs enigszins naïef is. De lezers van de Bisschoppelijke Vastenbrieven en van het door
Borstlap genoemde nummer van Kerkinformatie zullen vooral in de achterban
van het CDA te vinden zijn. Maar is de sterke nadruk op het streven naar
inkomensverdeling zo typerend voor het CDA of zijn achterban? Zijn het niet
met name de progressieve partijen en de vakbonden die van het streven naar
inkomensnivellering zo'n belangrijk punt hebben gemaakt? En zijn het niet
vooral de progressieve partijen in ons land geweest, die zich het eerst en het
meest hebben beziggehouden met de problematiek van de economische groei?
Natuurlijk wij hebben Goudzwaard en we hebben Gerede Twijfel en ik wil
daar geen woord kwaad van zeggen, maar het is toch dacht ik goed te signa-
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leren, dat het vooral "progressief" of zo men wil "links-radicaal" Nederland
is, dat de meeste nadruk legt op de problemen waar onze maatschappij thans
mee wordt geconfronteerd of die ons worden aangepraat.
Hoe is die voorsprong te verklaren? Naar mijn mening niet uit het feit dat
"links-radicalen" zoveel bezorgder over de toekomstige ontwikkeling van onze
maatschappij zouden zijn dan anderen. Veruit de belangrijkste oorzaak is naar
mijn mening dat "links-radicalen" a priori tegen ons huidige maatschappelijke
bestel zijn en daarom zeer gevoelig zijn voor elke informatie, waardoor zij
in hun overtuiging worden gesterkt. Zij waren toch al van meniog dat fundamentele veranderingen van onze maatschappelijke orde nodig zijn en elk
nieuw argument voor die stelling is welkom. Dat behoeft nog geen reden te
zijn om die argumenten zonder meer als "ideologische drogredenen" naast ons
neer te leggen, maar het is wel een reden om door zorgvuldige toetsing van
de argumenten te trachten het kaf van het koren te scheiden.
Dit laatste geldt naar mijn mening vooral wanneer de argumenten worden
gebruikt om een politiek te rechtvaardigen die in wezen keihard polariserend is.
Het opzetten van de ene bevolkingsgroep tegen de andere met als inzet de
verdeling van de materiële welvaart is een politiek die ons als christenen
vanouds niet zo geweldig aanspreekt. Toch gebeurt dat naar mijn gevoel
tegenwoordig zeer duidelijk in ons land. Waarom? Gaat het werkelijk om
het tot stand brengen van een rechtvaardiger verdeling? Of wordt in feite
slechts getracht een nieuwe maatschappij structuur aan ons volk te verkopen
door de brede massa een hoger inkomen en consumptie-niveau voor te spiegelen? Wordt de jalouzie op de materiële rijkdom van de "kapitalisten" soms
niet opzettelijk geprikkeld om een klimaat te scheppen, waarin verdergaan de
maatschappij-veranderingen tot stand kunnen worden gebracht? Het gevaar
voor de christelijke politieke partijen is dat zij zich in een dergelijke situatie
te gemakkelijk in een hoek laten drukken. De schone doelstelling van een
maatschappij waar vrede en gerechtigheid heerst spreekt ons wel aan; we zien
wel dat de werkelijkheid ver van dat ideaal verwijderd is; en dus trachten we
alle voorstellen te onderzoeken en hier en daar iets goeds uit te halen of zelf
aan te dragen.
Zo gaat het ook met de inkomenspolitiek. Op het onlangs gehouden CDAcongres over de inkomenspolitiek viel het mij op, dat de hele discussie ten
diepste slechts ging over de vraag: hoever kunnen wij met onze progressieve
coalitie-genoten meegaan? De vraag hoe de situatie kan worden doorbroken,
waarin inkomensnivellering wordt gebruikt als instrument van maatschappelijke
en politieke polarisatie werd zelfs niet gesteld. Toch vormt het doorbreken
van die situatie een belangrijke voorwaarde om tot een werkelijk eerlijke
discussie te komen omtrent de vraag, wat nu eigenlijk rechtvaardige inkomensverhoudingen zijn.
2. Waarom is inkomensnivellering nodig?
Er zijn verschillende antwoorden op deze vraag mogelijk. Een eerste theore-
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tische mogelijkheid is dat men van mening is dat de absolute inkomens van
de zwakste groepen te laag zijn om een redelijk bestaansminimum te verzekeren.
Maar het minimum-inkomen in ons land ligt tegenwoordig op een niveau dat
qua koopkracht vergelijkbaar is met wat een hoofdonderwijzer of hoofdcommies
zo'n vijfentwintig jaar geleden verdiende. Niemand zou er toen over gedacht
hebben dergelijke mensen als economisch zwak te beschouwen, ook niet in die
zin dat zij door hun lage inkomen ernstig in hun ontplooiingsmogelijkheden
werden belemmerd.
Een tweede mogelijk antwoord zou kunnen zijn dat men van mening is dat
de relatieve verschillen te groot zijn. Grote inkomensverschillen kunnen prikkelen tot jalouzie en daardoor een bron van spanning tussen verschillende
groepen van de bevolking worden. Dit zal des te meer het geval zijn, naarmate
verschillen in opleiding en positie minder worden beschouwd als een vanzelfsprekende bron van inkomensongelijkheid en de neiging groter wordt machtsposities verantwoordelijk te stellen voor inkomensverschillen. Soms wordt dit
tweede motief voor inkomensnivellering in verband gebracht met de afnemende
economische groei. Gesteld wordt dan dat het streven naar inkomensnivellering
urgenter wordt naarmate het tempo van de groei lager wordt. De kern van
deze gedachte lijkt te zijn dat de lagere inkomensgroepen toch vooral het
perspectief moeten behouden dat zij ooit nog eens ongeveer hetzelfde consumptie-peil zullen bereiken als thans bij de hogere inkomensgroepen wordt aangetroffen. Kan dat niveau niet bereikt worden door de economische groei, dan
moet het maar komen uit de nivellering. Een andere interpretatie is moeilijk
te vinden. Zou de economische groei n.l. doorgaan, zonder dat er tegelijkertijd
werd gestreefd naar inkomensnivellering, dan zouden we mogen verwachten,
dat de relatieve verschillen gelijk blijven, zodat de lagere inkomensgroepen
weliswaar hun reële inkomen zien stijgen, maar tegelijkertijd constateren dat
zij relatief nog altijd even slecht af zijn dan voorheen. Wanneer het hoofdargument voor de nivellering gelegen is in de onaanvaardbaarheid van de
relatieve verschillen kan men daarom naar onze mening de problematiek van
de afnemende groei maar beter buiten beschouwing laten. Daarvoor zijn
trouwens nog wel meer redenen aan te voeren. Als wij die geringere groei
bewust nastreven, of wanneer die het gevolg zou zijn van de in Gerede Twijfel
bepleite normering van de economische groei, zou het best eens zo kunnen zijn
dat inkomensnivellering averechts uitpakt. Het is immers bepaald niet onwaarschijnlijk dat de lagere inkomensgroepen de extra koopkracht die hen als
gevolg van de nivellering ten deel valt, voor een belangrijk gedeelte zullen
willen gebruiken om zich een aantal zaken aan te schaffen waarvan de
produktie - en in ieder geval het gebruik in de rijke landen - moet worden
afgeremd. Inkomensnivellering zou dan gemakkelijk de gewenste ontwikkeling
van de produktiestructuur kunnen doorkruisen.
Met het voorgaande is nog geen oordeel gegeven over het argument als
zodanig dat inkomensnivellering nodig is omdat de relatieve verschillen te
groot zijn. Het jalouzie-argument spreekt mij niet zo erg aan, hoewel ik niet
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wil ontkennen dat schrijnende tegenstellingen tussen arm en rijk een bron
van maatschappelijke onrust kunnen vormen. Maar het lijkt mij ook redelijk
te stellen dat op hebzucht en jalouzie kan worden gespeculeerd door groepen
die er primair op uit zijn hun eigen machtspositie te versterken. Reeds in het
paradijs werd de mens opgeroepen tot verzet tegen de bestaande orde, met als
argument dat hij door de gevestigde machtsverhouding in zijn ontplooiingsmogelijkheden werd belemmerd. Sedertdien heeft deze taktiek zijn bruikbaarheid door de geschiedenis heen bewezen. Maar leuzen als vrijheid, gelijkheid en
broederschap hebben ons niet gebracht wat we ervan verwachtten. En het is
naar mijn mening twijfelachtig dat een leuze als spreiding van inkomen, vermogen, kennis en macht dat wel zal doen. Maar ook hiermee is het laatste
woord niet gezegd. Ik kan mij inderdaad voorstellen dat, ook wanneer wij ons
los trachten te maken van hebzucht en politieke oogmerken, wij tot de conclusie
moeten komen dat de bestaande inkomensverschillen ethisch niet te rechtvaardigen zijn. Daarover zou ik dan graag een zuivere discussie willen voeren en
met zuiver bedoel ik dan een discussie die niet wordt vertroebeld door de
hiervoor genoemde onzuivere elementen. Als christelijke partijen zouden we
naar mijn mening een belangrijke aanzet voor een dergelijke discussie kunnen
geven door te beginnen met de stelling dat het geen vanzelfsprekende zaak is
dat inkomensnivellering ertoe leidt dat de offers die de hogere inkomensgroepen
brengen ten goede komen aan de lagere inkomensgroepen in ons land. De
werkelijke armen dezer wereld zitten niet in ons land. Dat weten we allemaal
wel. Wanneer het doel van de nivellering is de verschillen tussen hogere en
lagere inkomens in ons land kleiner te maken, dan kan dat doel ook worden
bereikt door de ruimte, die vrijkomt doordat de hogere inkomens worden
aangepakt, te gebruiken voor het opvoeren van de ontwikkelingshulp. Een
dergelijke stellingname lijkt mij ethisch zeer sterk en heeft als belangrijk
bijkomend voordeel dat het streven naar inkomensnivellering in ons land
wordt uitgetild boven het niveau van: "Ik vraag voor mijn mensen meer van
wat jouw groep heeft." Wellicht zal mij worden tegengeworpen dat een
voorstel als dit in de praktijk niet uitvoerbaar is, of dat de opvoering van de
ontwikkelingshulp een te grote last legt op de betalingsbalans. Het laatste
probleem is op te lossen door gebonden hulpverlening, d.w.z. ontwikkelingshulp
die verstrekt wordt op de voorwaarde dat de beschikbaar gestelde gelden in
Nederland worden besteed. Die vorm van hulpverlening is wellicht niet het
meest ideaal, maar toch ook niet te versmaden. Wat betreft de uitvoerbaarheid
van het voorstel, ook daar zijn wel oplossingen voor te vinden. Te denken
valt bijvoorbeeld aan een systeem waarbij reële loonsverhogingen in centen in
plaats van procenten worden gegeven. Men zou dan het bedrag in centen voor
de laagste inkomensgroepen kunnen afstemmen op de gemiddelde procentuele
stijging van de arbeidsproduktiviteit of een soortgelijk kengetal. De hogere
inkomensgroepen krijgen dan een procentuele stijging die achterblijft bij de
produktiviteitsstijging. Het verschil tussen de gemiddelde procentuele stijging
van de loonsom en het percentage produktiviteitsstijging zou dan door de
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overheid kunnen worden wegbelast in de vorm van een speciale belasting voor
de ontwikkelingshulp.
3. Inkomenspolitiek en inflatie
Inflatie is de zwakste oplossing wanneer het totaal aan claims op de groei
van het inkomen de beschikbare ruimte overtreft. Iedereen krijgt ogenschijnlijk
zijn zin, maar afwentelingsverschijnselen zorgen ervoor dat velen een kater
aan het spel overhouden. Inflatie is echter niet alleen een oplossing, het is ook
een slechte, zo slecht zelfs dat we naar mijn mening maar beter kunnen
ophouden om te spreken over een inkomenspolitiek zolang we nog inflatiepercentages van rond 10% accepteren. Dergelijke inflatiepercentages verschaffen namelijk aan de hogere inkomensgroepen ruime mogelijkheden om
hun voorsprong nog verder te vergroten.
De meest populaire vorm waarin dat in ons land gebeurt is het kopen van
een eigen huis met een zeer hoge hypotheek van 90% of daaromtrent. Dat is
bovendien een methode van bezitsvorming die in brede kring positief wordt
gewaardeerd en fiscaal aantrekkelijk is als gevolg van de aftrekbaarheid van
de rente voor de inkomstenbelasting. Bij een nagenoeg stabiel prijspeil is er
weinig reden voor kritiek op deze methode. Degene die het huis koopt leent
guldens met een bepaalde koopkracht en lost dit krediet af met guldens van
ongeveer dezelfde koopkracht. Maar bij forse inflatiepercentages wordt het
anders. Stel iemand koopt een huis van f 100.000,- en neemt daarvoor een
hypotheek op van f 90.000,-. Bij 10% inflatie wordt het huis elk jaar
nominaal 10% meer waard. Dat betekent dat het huis na 1 jaar f 110.000,waard is. Op een investering van f 10.000,- eigen geld maakt de man dus in
feite in één jaar een belastingvrije vermogenswinst van 100%. Het zal duidelijk
zijn dat tegen dergelijke ontwikkelingen niet kan worden opgetornd met
maatregelen in de sfeer van een stukje nivellering van de loon- en salarisverhoudingen. Zulke maatregelen hebben bovendien het bezwaar dat alle
inkomenstrekkers er in gelijke mate door getroffen worden en niet alleen de
eigen woningbezitters of soortgelijke groepen. Een belangrijke vraag is nog
ten koste van wie die vermogensgroei van de eigen woningbezitters eigenlijk
gaat. Gaat het ten koste van de bezitters van grote vermogens, waar we niet
zoveel medelijden mee behoeven te hebben? Er zullen inderdaad wel wat
bezitters van grotere vermogens zijn die de waarde van hun vermogen op deze
manier uitgehold zien. Maar veel hypotheken worden afgesloten in combinatie
met een levensverzekering en ook een belangrijk deel van de fondsen van
banken die zich bezighouden met het verstrekken van hypothecaire kredieten
zou wel eens afkomstig kunnen zijn van instellingen die de premies beheren
van werknemers en andere groepen, die sparen voor hun oude dag. Deze
mensen krijgen straks na hun zestigste of vijfenzestigste levensjaar grotendeels
nominale uitkeringen in guldens waarvan de koopkracht sterk is uitgehold door
de inflatie. Het zijn dan ook deze mensen die op langere termijn de prijs voor
de inflatie betalen.
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De conclusie lijkt nu duidelijk. Wanneer het gevecht om de verdeling van
de beschikbare ruimte zo hard wordt dat het inflatietempo steeds hoger wordt
neemt de kans toe dat op korte termijn successen op het terrein van de
inkomensnivellering in feite slechts schijnsuccessen zijn. Het kleine beetje dat
de lagere inkomensgroepen daardoor nu extra krijgen weegt niet op tegen de
uitholling van hun pensioenaanspraken op lange termijn.
Ook hier is natuurlijk wel iets aan te doen. Zoals lonen geïndexeerd kunnen
worden kunnen ook leningen worden geïndexeerd. In dit verband is het echter
opmerkelijk dat de huidige regering zich afwijzend heeft opgesteld tegenover
een voorstel van de kamerleden Nijpels en Drees om voor de woningfinanciering over te gaan op een systeem van index-leningen. Door dit afwijzende
standpunt heeft de regering zich als het ware neergelegd bij een belangrijke
verdere toeneming van de inkomens- en vermogensongelijkheid in ons land.
Getuigt het dan van al teveel argwaan om te veronderstellen dat schijnsuccessen
op korte termijn die de linkse kiezers aanspreken voor deze regering belangrijker zijn dan een minder populair maar diepergravend beleid waarvan de
effekten pas op langere termijn merkbaar worden? Na het voorgaande zal het
duidelijk zijn dat voor een werkelijk effektieve inkomenspolitiek op langere
termijn in de eerste plaats een doeltreffende bestrijding van de inflatie nodig
is. Daarvoor is het noodzakelijk de heilloze loon-prijsspiraal te doorbreken en
dat vereist in de huidige situatie meer politieke moed dan het doordrukken van
een regeling tot vermogensaanwasdeling.
Wie de loon-prijsspiraal wil doorbreken komt op het terrein van de vakbeweging en dat is zo langzamerhand in ons land taboe geworden. De recente
politieke strijd over de vraag of de omvang van de vermogensaanwasdeling
afhankelijk gesteld mag worden van de bereidheid van de vakbeweging om
haar looneisen te matigen vormt daarvan een treffende illustratie. Niettemin
bestaat er naar mijn mening alle aanleiding voor de overheid om in te grijpen
in de ontwikkeling van de loonkosten. Die aanleiding bestaat niet alleen in de
wenselijkheid van een doeltreffende inflatiebestrijding. Er is daarvoor nog een
goede reden. Uit de studie van het Centraal Planbureau over het verband tussen
"Investeringen, lonen, prijzen en arbeidsplaatsen" 3 is gebleken dat de sterke
stijging van de arbeidsinkomensquote gedurende de afgelopen vijftien jaren
een toenemende structurele werkloosheid heeft veroorzaakt. Een arbeidsinkomensquote van 90 betekent dat slechts 10% van de netto-toegevoegde waarde
van bedrijven beschikbaar is voor de beloning van het kapitaal, hetgeen neerkomt op een netto-kapitaalrendement voor belasting van niet meer dan 4%,
in vergelijking met ca 8% aan het begin van de jaren zestig. Daarbij moeten
we bedenken dat er tussen bedrijfstakken en tussen ondernemingen binnen
dezelfde bedrijfstak vrij belangrijke verschiIIen bestaan. Een gemiddelde van
4% kan daarom zeer goed betekenen dat een vrij groot aantal ondernemingen
3
CPB Occasional Papers no. 2/1974; zie ook bijlage I behorende bij de vervolgnota
werkgelegenheid.
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in ernstige moeilijkheden verkeert. Hoe lager het gemiddelde des te groter zal
het aantal ondernemingen zijn waarvan de continuïteit op langere termijn
onzeker is. Volledige werkgelegenheid op lange termijn kan slechts behouden
blijven wanneer het verlies aan arbeidsplaatsen door bedrijfssluitingen in de
zwakke sectoren wordt gecompenseerd door een groei van het aantal arbeidsplaatsen in de sterke sectoren. Maar een laag gemiddeld kapitaal rendement
vormt ook voor de sterke sectoren geen stimulans voor uitbreidingsinvesteringen.
Is uit een oogpunt van inflatiebestrijding vooral een doorbreking van de
loon-prijsspiraal gewenst, uit een oogpunt van werkgelegenheidsontwikkeling
lijkt vooral een daling van de arbeidsinkomensquote nodig. Die twee doelstellingen liggen echter niet automatisch in elkaars verlengde. Bij de arbeidsinkomensquote gaat het ruwweg om de verhouding tussen de totale loonkosten
en de totale bestedingen verminderd met de invoer, de afschrijvingen en de
indirecte belastingen. Een hoge arbeidsinkomensquote kan daardoor niet alleen
worden veroorzaakt door een te hoog loonpeil, maar ook door een te laag
bestedingsniveau. Deze laatste faktor speelt in de huidige fase van de
conjunctuur stellig mede een rol. Een drastisch ingrijpen in de lonen, bij
voorlopig nog voortgaande prijsstijging - even aannemend dat zulks überhaupt
mogelijk zou zijn - houdt dan ook het gevaar in dat de binnenlandse onderbesteding nog wordt verergerd. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de
arbeidsinkomensquote niet of nauwelijks daalt, terwijl de conjuncturele component van de werkloosheid groter wordt. Zo gezien zou gestreefd moeten worden
naar een daling van de arbeidsinkomensquote zonder dat dit ten koste gaat
van de groei van het besteedbare inkomen van de werknemers. Dat zulks niet
onmogelijk is blijkt wanneer we ons realiseren dat het bij de arbeidsinkomensquote gaat om een bruto-begrip. In de loonsom zitten ook de sociale lasten en
de loonbelasting, die op het inkomen van de werknemers in mindering worden
gebracht, voordat er sprake is van een vrij besteedbaar inkomen. Elke lastenverlichting in de sfeer van de sociale lasten of van de loonbelasting, houdt
dus in dat het besteedbare inkomen van de werknemers toeneemt, zonder dat
dit leidt tot een stijging van de loonkosten voor de werkgever.
Zowel met het oog op de inflatie- als de werkloosheidsbestrijding zou
daarom van de volgende combinatie van maatregelen een gunstig effekt mogen
worden verwacht:
a. de overheid kondigt een loonstop voor één jaar af, of een algemene
loonmaatregel, waarbij wordt bepaald dat de lonen nominaal niet meer
dan bijvoorbeeld 5% mogen stijgen;
b. de overheid garandeert aan de werknemers dat hun reële vrij besteedbare
inkomen in hetzelfde tempo zal stijgen als de arbeidsproduktiviteit, als
gevolg van lastenverlagingen in de sfeer van de loonbelasting en de
sociale lasten.
Deze combinatie van maatregelen zou een voortgaande groei van de bestedingen garanderen, zonder dat de loonkosten van de werkgevers stijgen.
Daardoor wordt een daling van de arbeidsinkomensquote mogelijk gemaakt.
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Die daling van de arbeidsinkomensquote gaat echter niet ten koste van de
vrij besteedbare inkomens van de werknemers, zodat de maatregel ook voor de
vakbeweging aanvaardbaar zou moeten zijn, tenzij men van de arbeidsinkomensquote als zodanig een heilige koe wil maken, of zich principieel verzet tegen
elke inmenging van de overheid in de loonpolitiek, hoe heilzaam zulks voor de
economie als geheel ook zou zijn. Ook uit een oogpunt van inflatiebestrijding
lijkt de combinatie gunstig. De druk op de kosten wordt goeddeels weggenomen
en in die situatie zullen toenemende bestedingen voor de ondernemers eerder
een stimulans zijn om hun onderbezetting en de daarmee samenhangende
verliezen weg te werken dan om hun prijzen te verhogen. Een verlaging van de
vennootschapsbelasting is in een dergelijke situatie niet nodig. Wanneer de
overheid op deze wijze de ondernemers meer perspectief biedt op een redelijke
rentabiliteit, zou zelfs een verhoging van de vennootschapsbelasting verdedigbaar zijn. Zelfs de bittere pil van de vermogensaanwasdeling zou op deze wijze
voor de werkgevers aanvaardbaar kunnen worden gemaakt. Die maatregel wordt
immers beter verdedigbaar naarmate er over een breder terrein in het bedrijfsleven inderdaad superwinsten worden gemaakt.
Een belangrijke vraag die bij dit alles kan worden gesteld is natuurlijk
of de voorgestelde combinatie niet leidt tot een onaanvaardbaar tekort op de
rijksbegroting. Twee punten zijn daarbij naar mijn mening vooral van belang.
In de eerste plaats is het financieringstekort van de overheid in vergelijking
met de jaren zestig, uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen vrij
belangrijk gedaald. Daardoor heeft de overheid zelf bijgedragen tot het ontstaan
van de huidige onderbesteding. In de tweede plaats vertoont onze betalingsbalans nog steeds een belangrijk overschot hetgeen er op wijst dat we ons ook
nationaal gezien bepaald niet aan overbesteding schuldig maken. Gesteld kan
zelfs worden dat wij met ons betalingsbalansoverschot het voor andere landen
moeilijker maken een expansieve economische politiek te voeren. Ons betalingsbalansoverschot vergroot immers hun tekort en beperkt daardoor de ruimte
voor het stimuleren van de bestedingen. Wat precies het effekt is van de door
mij voorgestelde combinatie op de rijksbegroting, valt moeilijk te becijferen,
ook al omdat tegenover de kosten voor de overheid de baten staan van toenemende belastingontvangsten als gevolg van de opleving van de bedrijvigheid.
Het is in de Verenigde Staten in het begin van de jaren zestig wel eens zo
geweest dat conjunctuurstimulerende maatregelen zichzelf betaalden voor de
overheid.

4. Inkomenspolitiek en de arbeidsinkomensquote
De gedachte dat een stijging van de arbeidsinkomensquote automatisch een
rechtvaardiger inkomensverdeling met zich brengt heeft naar mijn gevoel vooral
binnen de kring van de vakbeweging nogal wat aanhang. Bij de huidige waarde
van de arbeidsinkomensquote zijn daarbij echter wel wat vraagtekens te plaatsen.
In de eerste plaats kan een te hoge arbeidsinkomensquote, zoals hiervoor reeds
gesteld, een bron van structurele werkloosheid worden. De prijs voor een hoog
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arbeidsinkomen van de ene groep werknemers bestaat dan ten dele uit werkloosheid van een andere groep werknemers. Zeer concreet kan hierbij gedacht
worden aan de sterke toename van de jeugdwerkloosheid na de invoering van
het minimum jeugdloon en de te verwachten toename van de werkloosheid
onder vrouwen als gevolg van de gelijktrekking van de lonen van mannen en
vrouwen. Het is voor mij twijfelachtig of hierdoor de rechtvaardigheid werkelijk
is toegenomen.
In de tweede plaats leidt een stijging van de arbeidsinkomensquote weliswaar
tot een daling van het inkomen van de faktor kapitaal, maar ook dat behoeft
de rechtvaardigheid niet altijd ten goede te komen. Het kapitaalsinkomen is
ongelijk verdeeld. Er bestaan vrij belangrijke rentabiliteitsverschillen tussen
bedrijfstakken en ondernemingen. Het gemiddelde rentabiliteitspercentage is
in Nederland thans bepaald niet aan de hoge kant en veel ondernemingen zitten
onder dit gemiddelde. Een daling van het gemiddelde kapitaalrendement zal
daarom het hardst aankomen in de marginale bedrijven. M.a.w. de zwakke
ondernemers, waaronder ook veel kleine zelfstandigen, worden het sterkst
getroffen door een geleidelijk stijgende arbeidsinkomensquote. Voor een
inkomenspolitiek die werkelijk wil bijdragen aan de versterking van de positie
van de zwakken in de samenleving is de arbeidsinkomensquote daarom naar
mijn mening een veel te grof instrument.
In de derde plaats werd er hiervoor al op gewezen dat het bij de arbeidsinkomensquote om een bruto-begrip gaat. Een belangrijk deel van het brutolooninkomen wordt "afgeroomd" voor de financiering van de collectieve uitgaven en de sociale verzekeringen. Dat bruto-loon vormt echter voor de werkgever een kostenpost. Het komt er in feite op neer dat de bijdrage die de
werkgever moet leveren aan de financiering van de collectieve sector in
belangrijke mate afhankelijk wordt gesteld van het aantal werknemers dat hij
in dienst heeft. Het is niet zo verwonderlijk dat dit tegelijkertijd een flinke
stimulans is om zoveel mogelijk te bezuinigen op de faktor arbeid, dus te
kiezen voor kapitaalintensieve produktietechnieken. Het zou naar mijn mening
dan ook aanbeveling verdienen de bijdrage die een onderneming moet leveren
aan de financiering van de collectieve sector sterker afhankelijk te maken van de
draagkracht van de onderneming dan van het aantal werknemers dat men in
dienst heeft. In concreto komt dit neer op het hiervoor reeds gedane voorstel
om te werken in de richting van een belangrijke lastenverlichting in de sfeer
van de loonbelasting en de sociale lasten en een verzwaring van de belasting
op de winsten. Daarmee zou bereikt kunnen worden dat men het geld ook
inderdaad meer daar vandaan haalt waar het zit of terechtkomt.
5. Inkomenspolitiek en internationale arbeidsverdeling
Wij zijn in ons land - en in de meeste industrielanden - gewend aan een
ontwikkeling waarbij de lonen in alle bedrijfstakken jaarlijks ongeveer met
hetzelfde percentage stijgen. We realiseren ons echter dikwijls niet dat we daarmee bezig zijn een patroon van internationale arbeidsverdeling tot stand te
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brengen, waardoor de welvaartskloof tussen de rijke en de arme landen eerder
groter dan kleiner dreigt te worden. We realiseren ons bovendien dikwijls niet
dat we daarmee bezig zijn kapitaalintensieve bedrijfstakken, die gekenmerkt
worden door een snelle technologische ontwikkeling systematisch te bevoordelen.
Wellicht is dit een gevolg van het feit dat economische vraagstukken op
nationaal niveau te macro-economisch worden benaderd, terwijl aan de internationale gevolgen van die benadering te weinig aandacht wordt besteed. De
loonontwikkeling trachten we af te stemmen op de ontwikkeling van de gemiddelde arbeidsproduktiviteit. Het is echter bekend dat de produktiviteitsontwikkeling in de verschillende bedrijfstakken nogal uiteenloopt. Het gevolg is
dat de loonkosten per eenheid produkt sterk stijgen in bedrijfstakken met geen
of weinig produktiviteitsstijging en veel minder of zelfs in het geheel niet in
sectoren met een meer dan gemiddelde produktiviteitsstijging. Daardoor verandert de prijzenstructuur ten nadele van de bedrijfstakken met weinig produktiviteitsstijging, die zich genoodzaakt zien een vrij belangrijk deel van de
loonkostenstijging door te berekenen in hun prijzen. De produkten van bedrijfstakken met veel produktiviteitsstijging worden relatief goedkoop en de produkten van bedrijfstakken met relatief weinig produktiviteitsstijging worden relatief
duur. Het gevolg is dat ook de structuur van de vraag gaat veranderen ten
gunste van eerstgenoemde bedrijfstakken. Die bedrijfstakken trekken daardoor
een steeds groter deel van de bestedingen naar zich toe, althans reëel gezien.
Bedrijfstakken met veel produktiviteitsstijging ontwikkelen zich vrijwel automatisch tot kapitaalintensieve bedrijfstakken. Produktiviteitsstijging betekent
immers stijging van de produktie per man. De hoeveelheid arbeid benodigd
voor de vervaardiging van één eenheid produkt wordt steeds geringer; blijft de
benodigde hoeveelheid kapitaal (machines e.d.) gelijk dan neemt dus de
hoeveelheid kapitaal per man toe, hetgeen betekent dat de kapitaalintensiteit
van de produktie groter wordt. In de praktijk wordt de produktiviteitsstijging
vooral veroorzaakt doordat nieuwe kapitaalgoederen het mogelijk maken de
produktie steeds verder te mechaniseren en automatiseren, zodat inderdaad geen
besparing op de faktor kapitaal maar wel op de faktor arbeid optreedt. De
mogelijkheden tot mechanisering en automatisering verschillen echter per
produktieproces en dit verklaart voor een groot deel de uiteenlopende ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit tussen bedrijfstakken. Dit proces wordt nog
versterkt door positieve terugkoppelingsmechanismen. Sterke bedrijfstakken en
ondernemingen beschikken over de middelen voor research en ontwikkeling
gericht op het vinden van nieuwe arbeidsbesparende technieken en nieuwe of
verbeterde produkten. Zwakke ondernemingen en bedrijfstakken hebben daarvoor veel minder mogelijkheden. De sterken worden daardoor steeds sterker
en de zwakken steeds zwakker.
Zwakke ondernemingen binnen sterke bedrijfstakken dreigen op deze wijze
in moeilijkheden te komen. Hun perspectief op langere termijn is veelal Of de
ondergang, Of overgenomen worden door een grotere sterkere concurrent. In
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de zwakke sectoren treedt veelal een stagnatie van de groei van de bedrijfstak
als geheel op. Gaat het om een betrekkelijk eenvoudig produktieproces, waarvoor weinig gekwalificeerde arbeid nodig is, dan dreigt ook het gevaar dat
deze bedrijfstakken uitwijken naar zogenaamde lage lonen landen. De daar
tegen aanzienlijk lagere kosten geproduceerde goederen kunnen dan vervolgens
weer op de markten van de geïndustrialiseerde landen worden afgezet. Aldus
krijgen dan de lage lonen landen als het ware de bedrijfstakken toegeschoven,
waarin uit een oogpunt van produktiviteitsontwikkeling, voor de geïndustrialiseerde landen te weinig perspectief zit. Dat betekent echter tevens dat zij de
bedrijfstakken krijgen die ook op langere termijn maar weinig ruimte bieden
voor het optrekken van de lonen. De geïndustrialiseerde landen behouden echter
voor henzelf de bedrijfstakken met veel produktiviteitsstijging en de meeste
ruimte voor toekomstige loonstijging. Het is moeilijk in te zien dat zij op deze
wijze een bijdrage leveren tot het verkleinen van de welvaartskloof tussen de
arme en de rijke landen.
De sterke nadruk op kapitaalintensieve bedrijfstakken heeft voor de geindustrialiseerde landen echter ook nadelen. In de eerste plaats lijkt het niet
onwaarschijnlijk dat een hoge kapitaalintensiteit van de produktie ook samengaat met een relatief grote belasting van het milieu. In de tweede plaats zijn
de kapitaalintensieve bedrijfstakken vaak afhankelijk van de leverantie van
grondstoffen door de arme landen. Dat maakt de industrielanden kwetsbaar.
In de derde plaats kan een te sterke nadruk op kapitaalintensieve bedrijfstakken
leiden tot een zo sterke uittocht uit de arbeidsintensieve bedrijfstakken dat er
werkloosheid van structurele aard ontstaat.
Tot dusver hebben we deze ontwikkeling zonder veel protest over ons heen
laten gaan of zelfs met enthousiasme begroet. De ontwikkelingen gedurende
de afgelopen jaren hebben het echter nodig gemaakt ons af te vragen of we
de richting van de groei niet wat meer bewust moeten sturen, zowel in het
belang van de derde wereld als in ons eigen belang. Een mogelijkheid daartoe
zou naar mijn mening zijn, dat de overheid de tarieven van de indirecte
belastingen bewust gaat hanteren om sommige bedrijfstakken te stimuleren en
andere in hun groei af te remmen. Lage tarieven van de indirecte belastingen
of misschien zelfs subsidies zouden kunnen worden gehanteerd ten aanzien van
bedrijfstakken waarvan men groei van de produktie en werkgelegenheid wenselijk acht. Hoge tarieven zouden kunnen gelden voor bedrijfstakken waarvan
men een voortgaande groei wil afremmen, omdat zij een te zware belasting
van het milieu veroorzaken of een te groot beslag leggen op schaarse grondstoffen. Door het leven van de kapitaalintensieve bedrijfstakken in de rijke
landen wat zwaarder te maken geeft men tevens aan de ontwikkelingslanden
betere kansen om een gedeelte van deze industrie naar zich toe te halen. Door
arbeidsintensieve bedrijfstakken meer te ontzien gaan we niet alleen zuiniger
om met de bestaande werkgelegenheid hier, maar worden deze bedrijfstakken
ook minder aangemoedigd om uit te wijken naar lage lonen landen. Een
voordeel van het voorstel is ook dat toepassing op nationale schaal mogelijk is,
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althans in die zin dat we niet bevreesd behoeven te zijn voor een verslechtering
van onze internationale concurrentie-positie, wanneer de indirecte belastingen
alleen worden geheven op in ons eigen land afgezette produkten_

6_ Slotopmerking
In het voorgaande zijn een aantal suggesties gedaan voor een macro-inkomenspolitiek, die volgens sommige lezers wellicht variëren van uitgesproken reactionair tot ongemeen progressief. Niettemin meen ik dat er geen sprake is van
inconsistentie of van een gebrek aan duidelijkheid, waarvan de confessionele
partijen nogal eens worden beschuldigd. Het spreekt echter vanzelf dat deze
voorstellen niet het gehele terrein van de inkomenspolitiek bestrijken. Dat is
ook niet de pretentie van dit artikel. Wel heb ik echter de overtuiging dat
verschillende van de door mij gedane voorstellen zouden kunnen bijdragen tot
een zuivering van de atmosfeer, waarin de discussie over de inkomenspolitiek
thans veelal wordt gevoerd.
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door

R. J. Hoekstra
Op 5 januari 1972 werd door de regeringen van de drie landen van het
Koninkrijk de Koninkrijkscommissie ingesteld. Deze kreeg tot taak voor
Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen een keuze voor te bereiden
uit realiseerbare alternatieven voor de huidige rechtsorde tussen de drie landen
en de volkenrechtelijke consequenties daarvan. In een eerder artikel, in A.R.staatkunde van september 1973, heb ik een beschrijving gegeven van de eerste
werkzaamheden van de Koninkrijkscommissie. Deze kwamen in hoofdzaak
neer op de redactie van een overgangsstatuut, dat zou moeten gelden tot de
toen nog onbekende datum van onafhankelijkheid van Suriname en de nog
steeds onbekende datum voor de Nederlandse Antillen.
Een nieuwe ontwikkeling deed zich voor, toen de Surinaamse regering op
15 februari 1974 verklaarde zich ten doel te stellen de onafhankelijkheid van
Suriname op geen later tijdstip dan einde 1975 te verwezenlijken. Van 18 tot
en met 21 mei 1974 hebben te 's-Gravenhage mede naar aanleiding van deze
verklaring de regeringen van de drie landen besprekingen gevoerd. Daarbij is
overeengekomen dat de drie regeringen de Koninkrijkscommissie zullen opdragen bij haar verdere werkzaamheden de Surinaamse verklaring mede als
uitgangspunt te nemen. Bij koninklijk besluit van 4 juli 1974 is de taak van de
Koninkrijkscommissie dienovereenkomstig aangevuld. De commissie zou ernaar
streven uiterlijk 1 november 1974 rapport uit te brengen. Op 14 oktober 1974
kon de commissie haar advies ten aanzien van Suriname's onafhankelijkheid
aan de drie regeringen uitbrengen.
Het rapport van de Koninkrijkscommissie
Dit advies, dat alleen betrekking heeft op de aanstaande onafhankelijkheid
van Suriname bevat de volgende onderwerpen:

A. de nationaliteitenregeling;
B. de statensuccessie ten aanzien van door het Koninkrijk gesloten verdragen en de modaliteiten bij de regeling van de buitenlandse betrekkingen van Suriname;
C. de status van vigerende Rijkswetten;
D. de institutionalisering van de ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname.
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Mede naar aanleiding van het rapport van de Koninkrijkscommissie hebben
in Paramaribo in januari 1975 bilaterale besprekingen tussen Nederland en
Suriname plaatsgevonden, terwijl in maart 1975 in Den Haag tripartite besprekingen zijn gevoerd tussen de drie landen. In mei 1975 zullen te Paramaribo wederom besprekingen worden gehouden, die bedoeld zijn als slotfase van
de politieke voorbereidingen voor de onafhankelijkheid van Suriname. In dit
artikel zijn de resultaten van de laatste conferentie niet verwerkt.

A.

de nationaliteitenregeling

Een essentiële voorwaarde voor het toekomstig onafhankelijke Suriname is
het hebben van eigen staatsburgers. Onder de gelding van het Statuut van het
Koninkrijk bezitten de Surinamers en Nederlands-Antillianen de Nederlandse
nationaliteit. De aanstaande onafhankelijkheid roept de vraag op, welke van de
bezitters van de Nederlandse nationaliteit aan Suriname als staatsburgers zullen
worden toegewezen. Het gaat hier niet om een eenvoudig probleem. Personen,
die hun leven lang de Nederlandse nationaliteit hebben bezeten, zullen deze
door de onafhankelijkheid van Suriname verliezen. Nu zal het verkrijgen van
de onafhankelijkheid voor vele Surinamers voldoende reden zijn om zonder
bezwaar de Nederlandse nationaliteit in te ruilen voor een nationaliteit, die
mede de identiteit van Suriname als onafhankelijk land moet gaan bepalen.
Niettemin dienen duidelijke en aansprekende criteria gevonden te worden, aan
de hand waarvan de Surinaamse nationaliteit wordt verkregen. Essentieel is
daarbij tevens, dat tussen Nederland en de Nederlandse Antillen enerzijds en
Suriname anderzijds overeenstemming bestaat omtrent de toescheiding van
staatsburgers aan Suriname; al zou het slechts zijn, omdat op het grondgebied
van de beide eerste landen een groot aantal personen woonachtig is, dat
oorspronkelijk afkomstig is uit Suriname en ten aanzien van wie de vraag zich
voordoet, welke nationaliteit zij zullen bezitten, wanneer Suriname onafhankelijk is geworden.
Het advies van de Koninkrijkscommissie gaat terecht uit van een te sluiten
overeenkomst tussen Suriname en het overblijvende Koninkrijk der Nederlanden
(Nederland en de Nederlandse Antillen) omtrent deze aangelegenheid. Zij
heeft de nationaliteitenregeling neergelegd in een concept-overeenkomst tussen
het Koninkrijk der Nederlanden (d.w.z. Nederland en de Nederlandse Antillen)
en Suriname. De overeenkomst betreft slechts degenen, die thans de Nederlandse nationaliteit hebben. Voor de overigen zal Suriname zelf een regeling
moeten treffen in een eigen nationaliteitswetgeving. Een punt, dat hierbij in
het bijzonder de aandacht verdient, is de positie van een aantal statenloze
groeperingen in Suriname. Hierbij valt vooral te denken aan statenloze Javanen
in Suriname.
De overeenkomst gaat uit van het woonplaats- en geboortecriterium. Artikel
3 van de concept-overeenkomst is het essentiële artikel, bepalende dat alle
meerderjarige Nederlanders die in Suriname zijn geboren en op het tijdstip
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van de inwerkingtreding van de overeenkomst in Suriname woonplaats of
werkelijk verblijf hebben, de Surinaamse nationaliteit verkrijgen. Dit betekent,
dat in beginsel de Surinamers, die buiten Suriname woonplaats of werkelijk
verblijf hebben, de Nederlandse nationaliteit behouden. De Koninkrijkscommissie acht het geen vanzelfsprekende zaak, dat Nederlanders die door geboorte
in Suriname of uit in Suriname geboren ouders met Suriname zijn verbonden
en zich naar Nederland, de Nederlandse Antillen of elders buiten Suriname
hebben begeven, bij de volkenrechtelijke statenopvolging welke bij de volledige
onafhankelijkwording van Suriname plaatsvindt het Nederlanderschap verliezen.
Dit zou hen volkenrechtelijk van de ene dag op de andere tot vreemdelingen
maken in Nederland en de Nederlandse Antillen, waarheen zij zich als Nederlanders hebben begeven en waar zij zich als Nederlanders hebben gevestigd.
Het moge waar zijn, aldus de Koninkrijkscommissie, dat velen onder druk van
bijzondere omstandigheden naar Nederland zijn gekomen en Suriname als hun
vaderland blijven beschouwen, waarheen zij te zijner tijd hopen te kunnen
terugkeren, doch dit brengt geen verandering in de feitelijke situatie, waarin
zij bij de volledige onafhankelijkwording van Suriname verkeren. Zij wonen
als Nederlanders in Nederland of de Nederlandse Antillen en velen zijn ook
allengs met de samenleving in die landen vergroeid. Hen door het toekennen
van de Surinaamse nationaliteit het Nederlanderschap te laten verliezen zou hun
positie in die samenleving verzwakken.
De Koninkrijkscommissie heeft aan de andere kant gezocht naar een oplossing, die de verbondenheid van deze groep mensen met Suriname zou
erkennen. Mede uit het gezichtspunt van de nieuwe staat Suriname, die voor
zijn opbouwen ontwikkeling behoefte heeft aan de inbreng van werkkracht
en bekwaamheid, welke bij de uit Suriname afkomstige Nederlanders in
Nederland en de Nederlandse Antillen aanwezig is, zou dit juist zijn. De
Koninkrijkscommissie heeft terecht een dubbele nationaliteit afgewezen, omdat
dit op grote bezwaren zou stuiten, zeker wanneer het gaat om een zo grote groep
van personen. De door de commissie gepresenteerde oplossing is gebaseerd
op het uitgangspunt dat de betrokkenen uitsluitend de Nederlandse nationaliteit
bezitten, doch dat hun bepaalde rechten kunnen worden toegekend welke,
wanneer zij dit wensen, de overgang naar de Surinaamse nationaliteit vergemakkelijken. Deze rechten zijn: het recht om door een eenvoudig daarop
gerichte wilsverklaring de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen, het recht om
te allen tijde met het gezin in Suriname onvoorwaardelijk te worden toegelaten,
alsmede het recht om gedurende het verblijf in Suriname in alle opzichten te
worden behandeld als Surinaams staatsburger, zolang men dit staatsburgerschap
nog niet heeft verworven. Na een tweejarig verblijf in Suriname verkrijgen de
betrokken personen van rechtswege - dus zonder dat een nadere wilsuiting
nodig is - de Surinaamse nationaliteit. De termijn van twee jaar biedt de
gelegenheid om zonder dat daarvan het verlies van het Nederlanderschap het
gevolg is, gedurende een beperkte tijd de mogelijkheden tot blijvende vestiging
te onderzoeken. De hiervoor bedoelde wilsverklaring, welke verwerping van de
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Nederlandse nationaliteit betekent, kan uiteraard ook in Suriname worden
afgelegd vóór het verstrijken van de termijn van twee jaar door degene die
naar Suriname is gegaan met de vaste wil daar te blijven. De Koninkrijkscommissie heeft het uitbrengen van de wilsverklaring voor degenen, die buiten
Suriname wonen op het tijdstip van de onafhankelijkheid niet gebonden aan een
termijn. Zij gaat ervan uit, dat deze Nederlanders hun gehele leven lang reële
banden hebben met Suriname. Deze veronderstelling gaat volgens de commissie
niet op voor degenen, die na zeer geruime tijd zijn geboren uit ouders die het
Nederlanderschap hebben behouden. Voorgesteld wordt de bijzondere rechten
niet meer toe te kennen aan hen die geboren zijn later dan 25 jaar na de
volledige onafhankelijkwording van Suriname.
De oplossing die de Koninkrijkscommissie heeft gekozen lijkt mij heel juist.
Met name de overweging, dat men Nederlanders in Nederland verblijvende,
niet zonder een eigen wilsverklaring tot vreemdeling in Nederland kan maken,
maakt de oplossing acceptabel. Zonder in te gaan op discriminatoire aspecten
van een regeling, die zou inhouden toekenning van de Surinaamse nationaliteit
aan betrokkenen, kan wel gesteld worden, dat een regeling van die inhoud ook
praktisch niet goed zou werken. Nederland is geconfronteerd met het gegeven,
dat een tamelijk grote groep Nederlanders van Surinaamse afkomst in Nederland woonachtig is. Zou deze groep tot vreemdeling worden verklaard, dan
betekent zulks nog niet zonder meer, dat deze groep Nederland zal verlaten.
De betrokkenen zijn Nederland wettig binnengekomen en hebben zich aldaar
ook wettig gevestigd. Zij kunnen dan ook niet als niet-toegelaten vreemdeling
worden behandeld. Nederland zou alleen maatregelen kunnen nemen op grondslag van de criteria van de Vreemdelingenwet en derhalve op basis van individuele beoordeling. Het vierde protocol bij het Europees verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens verbiedt in artikel 4 uitdrukkelijk collectieve
uitzetting van vreemdelingen. Nederland zal, ook al is tot nog toe het protocol
niet geratificeerd, daarmee niet in strijd kunnen handelen. Hierbij komt nog,
dat artikel 3 van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap uitdrukkelijk de mogelijkheid opent tot het verzoeken van naturalisatie door voormalige Nederlanders, zonder aan hen de eis te stellen dat zij gedurende de
laatste vijf jaren woonplaats of hoofdverblijf in het Koninkrijk hebben gehad.
De naturalisatiewetgever pleegt in die gevallen naturalisatie steeds te verrichten,
tenzij de betrokkene woont in het land waarvan hij op dat moment de nationaliteit hezit. Dit betekent, dat iedere buiten Suriname wonende Surinamer
dadelijk de bevoegdheid zou hebben een naturalisatie-verzoek in te dienen,
welk verzoek volgens de huidige praktijk zou moeten worden ingewilligd.
Nu zou gedacht kunnen worden aan wijziging van de naturalisatie-wetgeving
op dit punt. Dit zou echter, indien daaruit een verschillende behandeling zou
voortvloeien van Surinaamse oud-Nederlanders en andere oud-Nederlanders
duidelijk discriminatoir zijn en de wetgever bovendien in strijd brengen met
het bepaalde in artikel 1, lid 1 en 3, van de Internationale conventie tegen
141

Ontwikkelingen binnen het Koninkrijk

rassendiscriminatie van 7 maart 1966, waarin uitdrukkelijk wordt verboden met
betrekking tot naturalisatie te discrimineren ten opzichte van personen van een
bepaalde nationaliteit. De Koninkrijkscommissie heeft deze overwegingen aangevoerd om de wel gehoorde gedachte af te wijzen een regeling in te voeren
inhoudende dat uit Suriname afkomstige Nederlanders, die na een te bepalen
datum - liggende geruime tijd voor de datum van onafhankelijkheid - naar
Nederland komen op het tijdstip van onafhankelijkheid de Surinaamse nationaliteit verkrijgen. De ondeugdelijkheid van de realisering van de hier gereleveerde gedachte wordt afdoend bewezen door bovenstaande overwegingen,
terwijl daardoor tevens de deugdelijkheid van het doen behouden van de
Nederlandse nationaliteit door Surinamers, die in Nederland zijn op het moment
van de onafhankelijkheid, wordt aangetoond.
In het protocol van de regeringsconferentie van Nederland, Suriname en de
Nederlandse Antillen d.d. 17 tot en met 20 maart 1975 te 's-Gravenhage,
is tot uitdrukking gebracht dat de regeringen van de drie landen hebben
besloten een overeenkomst aan te gaan conform het ontwerp voor een toescheidingsovereenkomst, dat bij het protocol is gevoegd. Dit ontwerp stemt op
de belangrijkste punten overeen met het advies ter zake van de Koninkrijkscommissie.
De belangrijkste wijziging houdt in, dat de uit Suriname afkomstige personen,
die op het tijdstip van onafhankelijkheid buiten Suriname metterwoon zijn
gevestigd het Surinamerschap kunnen verkrijgen door voor 1 januari 1986
daartoe hun wil te kennen te geven. Wel behouden deze personen, hun echtgenoten en hun voor het jaar 2001 geboren kinderen het recht op de voet van
lid 2 onvoorwaardelijk tot Suriname te worden toegelaten. Niet is toegelicht
waarom de wilsverklaring voor 1986 moet geschieden. Denkbaar is, dat de
drie regeringen als uitgangspunt hebben gehanteerd, dat zij die na 1986 nog
buiten Suriname vertoeven niet meer een voldoende reële band met Suriname
hebben om, niet in dat land verblijvende, de Surinaamse nationaliteit door een
eenvoudige wilsverklaring te verkrijgen. Anderzijds wordt kennelijk die reële
band wel aanwezig geacht, omdat de betrokkenen ook na 1986 een onvoorwaardelijk toelatingsrecht hebben tot Suriname met het recht om aldaar volledig
als Surinamer te worden behandeld en met verkrijging van de Surinaamse
nationaliteit na daar twee jaar metterwoon gevestigd te zijn geweest. Mogelijkerwijs beoogt men door deze wijziging voor personen van Surinaamse afkomst,
zoveel mogelijk te waarborgen, dat zij na de onafhankelijkheid van Suriname
kunnen deelnemen aan het vrije verkeer van personen in de Europese Economische Gemeenschap. Van sommige zijden wordt n.l. betwijfeld, of dit recht
ook bestaat voor personen, die weliswaar de nationaliteit van een der lidstaten
bezitten, doch daarnaast een bijzondere band hebben met een ander land. Indien
men inderdaad het scheppen van de bedoelde waarborg heeft beoogd, vraag
ik mij wel af, of de wijziging wel het bedoelde effect zal hebben, als de
betrokkenen een in de tijd onbeperkt - behoudens de bepaling dat na het jaar
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2002 geboren kinderen dat recht niet meer hebben - toelatingsrecht bezitten
met daaraan verbonden de automatische verkrijging van de Surinaamse nationaliteit, wanneer zij in Suriname gevestigd zijn. Ik bepleit niet, dat ook het
toelatingsrecht aan een korte termijn wordt gebonden. Mijns inziens heeft
Suriname er alle belang bij om bij de ontwikkeling van haar nationale zelfstandigheid te kunnen beschikken over zoveel mogelijk staatsburgers en in dat
kader is het juist, dat aan Surinamers in Nederland en de Nederlandse Antillen
geen belemmering in de weg wordt gelegd om naar Suriname terug te keren.
De drie regeringen gaan kennelijk oQk van deze gedachte uit. In dit licht lijkt
het een loutere constructie om aan Surinamers in Nederland en de Nederlandse
Antillen, die zich een reële band met Suriname realiseren, het recht niet toe te
kennen de Surinaamse nationaliteit op eenvoudige wijze te verkrijgen.
Een belangrijk punt in het advies van de Koninkrijkscommissie inzake de
nationaliteiten-toescheiding betreft voorts de door haar aanbevolen voorkeursbehandeling van bezitters van de Surinaamse nationaliteit. Zij stelt, dat gegeven
de bijzondere banden die tussen de volken van het Koninkrijk bestaan, en die
zullen blijven bestaan ook nadat Suriname onafhankelijk is geworden, het
vanzelf spreekt dat het bezit van de Surinaamse nationaliteit geenszins met zich
medebrengt dat Surinamers met willekeurige andere vreemdelingen zullen
worden gelijkgesteld. Bij overeenkomst zou moeten worden geregeld in welke
opzichten de bezitter van de Surinaamse nationaliteit in Nederland en in de
Nederlandse Antillen een voorkeursbehandeling geniet. Elders in het rapport
wordt hierover gezegd, dat hij die de Surinaamse nationaliteit verkrijgt de
Nederlandse nationaliteit verliest en in Nederland en in de Nederlandse
Antillen de staat van vreemdeling zal hebben, onverminderd een voorkeursbehandeling welke voortvloeit uit tussen Nederland en de Nederlandse Antillen
en Suriname te treffen bepalingen. Ten aanzien van Nederlanders, die op het
tijdstip van onafhankelijkheid van Suriname in dat land verblijven, wordt
vervolgens gesteld, dat zij daar dan volkenrechtelijk tot vreemdeling worden,
onverminderd een voorkeursbehandeling welke voortvloeit uit tussen Nederland
en de Nederlandse Antillen en Suriname te treffen regelingen.
Deze passage heb ik weergegeven omdat wel eens twijfel zou kunnen rijzen
omtrent de bedoelingen van de Koninkrijkscommissie ter zake van de strekking
van de voorkeursbehandeling. Heeft deze betrekking op personen met de
Surinaamse nationaliteit, verblijvende in Nederland of ook personen met deze
nationaliteit verblijvende in Suriname? In het laatste geval zou de Koninkrijkscommissie zich uitgelaten hebben over toelating van Surinamers in Nederland
na de onafhankelijkheid. Nu heeft de commissie zich niet met het toelatingsbeleid bezig willen houden. Het is daarom niet aannemelijk dat zij de regeringen
heeft willen belasten met een advies omtrent het tot in de verre toekomst te
voeren toelatingsbeleid ten aanzien van Surinamers. Grond voor deze stelling
vind ik in de passage over de voorkeursbehandeling van Nederlanders in
Suriname. Uitdrukkelijk wordt daarin gezegd, dat het in Suriname verblijvende
Nederlanders betreft. De commissie had duidelijker kunnen zijn door het ook
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te hebben over in Nederland verblijvende Surinamers. Doch uit de context
van de weergegeven passages blijkt m.i. wel de bedoeling van de Koninkrijkscommissie.
Deze constateringen lijken mij van belang, omdat ongetwijfeld tussen het
overblijvende Koninkrijk en Suriname gesproken wordt over de toelating van
Surinamers in Nederland en de Nederlandse Antillen na de onafhankelijkheid.
Er zal daarbij m.i. geen beroep kunnen worden gedaan op het advies van de
Koninkrijkscommissie, als het gaat om het verkrijgen van een soepel toelatingsbeleid. Het is m.i. ook juist, dat ten aanzien van de inwoners van het over
enige tijd onafhankelijke Suriname een niet al te soepel toelatingsbeleid zoals
ten aanzien van onderdanen van E.E.G.-landen wordt gevoerd.
(Omtrent de juiste vormgeving van het toelatingsbeleid zullen ongetwijfeld
problemen rijzen. Moet er hv. al of niet een visumplicht gelden t.a.v. personen
die de Surinaamse nationaliteit bezitten. Dit probleem is vooral gecompliceerd,
omdat Nederland met België en Luxemburg afspraken heeft omtrent het vrije
verkeer van personen in de drie landen, indien deze in een der landen zijn
toegelaten. Dit betekent dat over een visumplicht voor Suriname overleg zal
moeten worden gepleegd met België en Luxemburg). Voorop t.a.v. deze problematiek zal m.i. dienen te worden gesteld, dat Suriname een land is,
dat een nationale identiteit moet verwerven. De uiteenlopende samenstelling
van de bevolking werkt daaraan niet mee. Niet mag worden toegegeven aan de
misschien hier en daar in Suriname bestaande neiging om de nationale identiteit
te verkrijgen, door het vertrek te bevorderen uit Suriname van een groot deel
van deze of gene bevolkingsgroep. Het gaat m.i. hierbij niet in de eerste plaats
om het ontzien van Nederlandse belangen. Nederland is in de jaren vijftig
in minder goede economische omstandigheden in staat geweest om honderdduizenden mensen uit Indonesië op te vangen. Ook nu zou Nederland in staat
moeten zijn een overigens in aantal veel beperktere groep van mensen op te
vangen. Het gaat hierbij primair om een Surinaams belang. Het toch al geringe
aantal mensen in dat land zal Suriname hard nodig hebben bij de ontwikkeling
van het land. Wanneer bij de verschillende groeperingen in Suriname vertrouwen ontstaat in de toekomstige sociale en economische ontwikkeling van
het land, is ook een belangrijke barrière genomen naar de integratie van de
verschillende bevolkingsgroepen en aldus ook naar een nationale identiteit.

B.

De statensuccessie ten aanzien van door het Koninkrijk gesloten verdragen en de modaliteiten bij de regeling van de buitenlandse betrekkingen van Suriname

Het advies van de Koninkrijkscommissie betreft naast in dit artikel onbesproken blijvende meer technische punten op deze terreinen ook een advies
inzake het aan het onafhankelijke Suriname toebehorende territoir. Dit is van
belang omdat omtrent de juiste begrenzing van het territoir van Suriname.
De Koninkrijkscommissie meent dat reeds voor de souvereiniteit van Suriname
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wordt afgekondigd, de grootste urgentie dient te worden toegekend aan de
oplossing van de hierboven bedoelde territoriale geschilpunten. De regering
van het Koninkrijk zou met alle juridische en politieke middelen die het
Koninkrijk ter beschikking staan, naar een snelle oplossing daarvan moeten
zoeken nog voor het moment van de onafhankelijkheid. In het protocol van
de regeringsconferentie van de drie landen d.d. 17 tot en met 20 maart 1975
is verklaard, dat het aan de souvereine staat Suriname toe te scheiden grondgebied zal worden omschreven in een bij de onafhankelijkheid aan de regering
van Suriname te richten verklaring van de Regering van het Koninkrijk. Over
het ontwerp van deze verklaring zal tussen de regeringen van de drie landen
overleg worden gevoerd, aldus het protocol.
Suriname heeft er groot belang bij om bij de onafhankelijkheid over grenzen
te beschikken, waarover geen geschil bestaat met buurlanden. Het is niet aan
te nemen, dat gezien al jarenlang slepende conflicten in de korte tijd, die nog
ter beschikking is voor de onafhankelijkheid, zekerheid zal worden verkregen
over de grenzen. Nederland zal wellicht niet anders kunnen doen dan aan
Suriname over te dragen het gebied dat zowel door het Koninkrijk als door
Suriname en Nederland als zodanig is aanvaard. Indien Suriname hiermee
instemt - zij zal wel moeten als ze snel onafhankelijk wil worden - zijn
conflicten met buurlanden in de toekomst niet uitgesloten. Het is een niet
onbekend gegeven in de afwikkeling van koloniale verhoudingen, dat de
moederland en hun koloniën achterlaten met onopgeloste grensproblemen. Deze
worden vervolgens voor het onafhankelijk geworden land van veel essentiëler
belang, omdat hun op dat moment belangrijke nationale identiteit in sterke
mate betrokken is bij de wijze waarop en bij de snelheid waarmee deze problemen tot een oplossing komen. Een conflict is dan snel geboren. Een hierbij
komende overweging is dat door het vertrek van de Koninkrijkskrijgsmacht
er op het terrein van de defensie van Suriname een leemte ontstaat, waarin
dit land niet snel kan voorzien. De Suriname omringende landen, voor zover
zij een grensgeschil met dat land hebben, kunnen aldus worden uitgedaagd
tot beslechting van het geschil met andere dan vreedzame middelen. Suriname
zal ongetwijfeld deze risico's onderkennen. Wellicht vloeit daaruit voort haar
verlangen naar zo groot mogelijke steun voor de door haar op te bouwen
defensie. De terughoudendheid van Nederland op dit punt is m.i. te verklaren
uit het verlangen om hoe dan ook de beschuldiging te ontlopen Suriname te
steunen in een conflict met buurlanden. Het is wellicht de meest praktische
houding, die Nederland kan innemen.

c.

De status van vigerende Rijkswetten

De Koninkrijkscommissie heeft geadviseerd over de vraag, wat er dient te
gebeuren met (ook) in Suriname geldende wetten (Rijkswetten) na de onafhankelijkheid van dat land. Het gaat hierbij om vrij technische zaken, die ik
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verder buiten beschouwing laat. Van meer algemeen politiek belang lijkt mij
het advies ter zake van de wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk,
inhoudende beëindiging van de Statutaire band met Suriname. De Koninkrijkscommissie en de regeringen van de drie landen van het Koninkrijk (blijkens
protocol van de regeringsconferenties van mei 1974 en van maart 1975 te
's-Gravenhage) hebben gekozen voor beëindiging van de Statutaire band met
Suriname langs de weg van artikel 55 van het Statuut. 1 Dit artikel spreekt over
wijziging van het Statuut. Het lijkt mij evident, dat het gebruik van de term
"wijziging" in artikel 55 niet verhindert, dat daaronder ook begrepen kan
worden geacht beëindiging van het Statuut. Zij die daarin wel een verhindering
zien, beschouwen het Statuut kennelijk als een eeuwig edict, hetgeen juist door
de opstellers van het Statuut niet is beoogd blijkens de toelichting op artikel' 55
van het Statuut.2 De procedure lijkt mij ook de meest juiste, omdat artikel 55
erin voorziet, dat de drie landen slechts in een gezamenlijke besluitvorming
kunnen geraken tot wijziging van het Statuut. Op dezelfde wijze is het Statuut
tot stand gekomen. Dat deze procedure ook wordt gevolgd voor beëindiging
(deels) is niet meer dan voor de hand liggend. Het ontwerp is slechts summier
van inhoud. Het behoeft ook niet uitgebreider. In het belangrijkste artikel is
tot uitdrukking gebracht, dat het Statuut met ingang van een nog vast te stellen
datum in november 1975 ten aanzien van Suriname is beëindigd en dat met
ingang van dezelfde datum het Statuut slechts geldt voor Nederland en de
Nederlandse Antillen met inachtneming van de wijzigingen, die uit de beeindiging van de statutaire band met Suriname voortvloeien. Dit betekent dus,
dat het bestaande Statuut ongewijzigd blijft gelden voor Nederland en de
Nederlandse Antillen met dien verstande dat waar Suriname vermeld staat dat
1 Artikel 55 luidt:
1. Wijziging van dit Statuut geschiedt bij Rijkswet.
2. Een voorstel tot wijziging, door de Staten-Generaal aangenomen, wordt door de
Koning niet goedgekeurd alvorens het door Suriname en de Nederlandse Antillen
is aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt bij landsverordening. Deze landsverordening wordt niet vastgesteld alvorens het ontwerp door de Staten in twee lezingen
is goedgekeurd. Indien het ontwerp in eerste lezing is goedgekeurd met twee
derden der uitgebrachte stemmen, geschiedt de vaststelling terstond. De tweede
lezing vindt plaats binnen een maand nadat het ontwerp in eerste lezing is
goedgekeurd.
3. Indien en voor zover een voorstel tot wijziging van het Statuut afwijkt van de
Grondwet wordt het voorstel behandeld op de wijze, als de Grondwet, voor
voorstellen tot verandering in de Grondwet bepaalt, met dien verstande, dat de
nieuwe Kamers de voorgestelde verandering bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen kunnen aannemen.
2 De toelichting luidt voor wat betreft de relevante passages: De rechtsregeling van
het Statuut is geen eeuwig edict. Het is een vastlegging van de rechtsorde, die thans
onder de tegenwoordige omstandigheden als juist en redelijk wordt gezien. De ontwikkeling van de landen zal voortgaan, de weg moet open zijn om de rechtsorde hieraan aan te
passen. Het Statuut moet derhalve kunnen worden gewijzigd en deze wijziging zal aan
niet te bezwarende bepalingen moeten zijn gebonden.
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slechts als een dode letter moet worden beschouwd. Het is m.i. een goed idee
om thans in de verhouding tussen Nederland en de Nederlandse Antillen geen
wijziging te brengen. Eerst wanneer de Nederlandse Antillen omtrent hun eigen
toekomst een concreet idee hebben gevormd, is het moment aangebroken om
over te gaan tot een wijziging van de bestaande statutaire relaties.
Een interessant probleem lijkt mij de vraag, wat er moet gebeuren als één
der landen de bij het ontwerp van Rijkswet beoogde beëindiging van het
Statuut niet goedkeurt. Volgens de letter van artikel 55 vindt de wijziging dan
geen doorgang.
Het is niet goed denkbaar, dat in Nederland geen goedkeuring wordt
verleend, wanneer daar het ontwerp van Rijkswet door de regering aan de orde
wordt gesteld in het Koninkrijksparlement. Van Nederlandse zijde is de
onafhankelijkheid van Suriname reeds jaren lang beoogd. Een grote meerderheid
daarvoor is aanwezig. Zou in Nederland niettemin neen worden gezegd, dan
heeft Suriname de keus om de onderhandelingen met Nederland over de onafhankelijkheid te heropenen of om zich eenzijdig onafhankelijk te verklaren.
Dit laatste zou als een voldongen feit moeten worden geaccepteerd. De situatie
is niet principieel verschillend wanneer de Nederlandse Antillen hun goedkeuring zouden weigeren. Dit land heeft er overigens ook zeer weinig belang
bij om neen te zeggen, omdat de bestaande statutaire verhouding met Nederland
voorshands gehandhaafd blijft.
Anders ligt de situatie, wanneer in de Surinaamse volksvertegenwoordiging
neen zou worden gezegd. De regering Arron heeft slechts een kleine meerderheid in de Surinaamse Staten. De oppositie heeft weliswaar haar verzet opgegeven tegen de onafhankelijkheid op korte termijn, doch het blijft een onzekere
factor, of zij daarmee instemt, indien aan door hen gestelde voorwaarden niet
wordt voldaan. Zeer zwaar weegt voor de oppositie de totstandkoming van
een Surinaamse Grondwet voor de datum van de onafhankelijkheid in het
bijzonder met het oog op daarin te formuleren mensenrechten. Uit verschillende
berichten heb ik opgemaakt dat thans hard wordt gewerkt aan een Grondwet
door een brede uit alle bevolkingsgroepen samengestelde commissie. Terecht
lijkt me, omdat vooral in een multiraciale samenleving als in Suriname een
Grondwet kan fungeren als een waarborg voor de bescherming van de fundamentele rechten van de verschillende bevolkingsgroepen en door die functie
te vervullen een factor kan zijn, die de integratie in Suriname bevordert.
Ik schets deze zaak hier, omdat in de moeiijkheden omtrent de Grondwet
het risico schuilt, dat allereerst de oppositie tegen het ontwerp-Rijkswet zal
stemmen, als niet aan haar wensen wordt voldaan ten aanzien van inhoud en
wijze van totstandkoming van een Grondwet en dat voorts enkele leden van
de regeringspartijen daaraan hun stem onthouden, omdat zij hun rechten niet
voldoende gewaarborgd zien.
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Aldus zou de thans nog aanwezige meerderheid voor de regering Arron
in het Surinaamse parlement kunnen slinken tot een minderheid, hetgeen zou
resulteren in verwerping van het ontwerp van Rijkswet door de Surinaamse
Staten. Voor Nederland en de Nederlandse Antillen blijft in dat geval geen
andere keuze dan zich neer te leggen bij een eventueel uitstel van de onafhankelijkheid van Suriname, totdat van een meerderheid daarvoor gebleken is.
Volledigheidshalve ga ik ook in op de problematiek van het derde lid van
artikel 55 van het Statuut. Volgens deze bepaling zal een wijziging van het
Statuut, die afwijkt van de bepalingen van de Nederlandse Grondwet, in
Nederland behandeld moeten worden als een voorstel tot grondwetswijziging
met dien verstande dat in tweede lezing geen twee derden meerderheid is
vereist. Wel zou deze procedure zoals bij elke grondwetsherziening inhouden
ontbinding van de Kamers der Staten-Generaal na beëindiging van de eerste
lezing. Bij onafhankelijkheid van Suriname ultimo 1975 zou dit betekenen dat
reeds op korte termijn kamerontbinding met daarop volgende verkiezingen
zouden moeten plaatsvinden, met daaraan verbonden de formatie van een nieuw
kabinet.
De vraag inzake afwijking van de Grondwet zou zich kunnen voordoen ten
aanzien van artikel 1 van de Grondwet, dat als volgt luidt: "Het grondgebied
van het Koninkrijk der Nederlanden omvat Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen."
In de staatsrechtelijke literatuur is over dat artikel het een en ander geschreven. In het algemeen wordt aan het artikel geen normatieve betekenis
gehecht. Het wordt gezien als een louter geografische omschrijving van het
Koninkrijk, die verder geen betekenis heeft. Mitsdien zou het niet in de
Grondwet thuishoren. De vraag, of wordt afgeweken van dat grondwetsartikel
wordt dan ook op deze grond als niet relevant gezien.
In 1963, toen Nederlands-Nieuw-Guinea uit de Grondwet werd geschrapt,
is de zinloze betekenis van artikel 1 van de Grondwet van vele zijden in de
Staten-Generaal beklemtoond. Ik meen, dat niet anders kan worden gezegd,
dat artikel 1 louter beschrijvend is. Het doet niet anders dan constateren, dat
het grondgebied bestaat uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.
Het artikel zegt niets over de status van Suriname en de Nederlandse Antillen.
De status van deze landen is neergelegd in het Statuut. Daarmee is de zinledige
betekenis van artikel 1 nog eens duidelijk aangegeven. De norm voor de
verhouding tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen is niet in
de Grondwet te vinden, doch in het Statuut. Beëindiging van de Koninkrijksband met Suriname zal de Grondwet confronteren met de feitelijke situatie,
dat Suriname niet meer tot het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden behoort. Het zal dan voor de hand liggen om de Grondwet achteraf,
dus na de onafhankelijkheid van Suriname, aan te passen aan de feitelijke
situatie. Mijn conclusie is, dat artikel 55, derde lid van het Statuut niet van
toepassing is.
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D.

De ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname

In het protocol van de regeringsconferentie van de drie landen in mei 1974
heeft Nederland erkend, dat zij ook na de onafhankelijkheid een bijzondere
verantwoordelijkheid houdt tegenover de ontwikkeling van Suriname na de
onafhankelijkheid van dat land, aanvaardend dat daaruit consequenties voortvloeien voor aard en omvang van de ontwikkelingssamenwerking met
Suriname.
De Koninkrijkscommissie heeft zich hierbij aansluitend verklaard, dat het
verstrekken van ontwikkelingshulp op economisch, sociaal en cultureel gebied
door Nederland aan Suriname, mede met het oog op het verwezenlijken van de
zelfstandigheid, niet zonder meer te vergelijken is met andere bilaterale ontwikkelingsprogramma's. Deze politieke doelstelling, te weten het scheppen van
een situatie die Suriname in staat moet stellen fundamentele wijzigingen tot
stand te brengen in de huidige verhouding tussen Nederland enerzijds en
Suriname anderzijds, geeft aan deze ontwikkelingshulp het karakter van een
operatie sui generis.
Ik meen, dat de hier geformuleerde uitgangspunten juist zijn. De zeggenschap, die Nederland gedurende -+- 400 jaar over Suriname heeft gehad, legt
op Nederland de plichten om ook na de onafhankelijkheid Suriname op
bijzondere wijze te blijven steunen. Deze steun zal erop gericht moeten zijn
een bijdrage te leveren tot het scheppen van vertrouwen bij de Surinaamse
samenleving in de toekomstige ontwikkeling van het land. In het verleden
heeft zij bij de hulp wellicht teveel de nadruk gelegd op buitenlandse investeringen, waardoor niet voldoende is gedaan aan de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking. Ten aanzien van de in de toekomst te
verlenen ontwikkelingshulp is het m.i. niet van het grootste belang, hoe groot
het bedrag aan hulp voor Suriname zal zijn. In verschenen persberichten wordt
nogal gegoocheld met hoge bedragen. Het is voorstelbaar, dat van Surinaamse
zijde de eisen worden opgeschroefd. Bij verschillende Surinaamse groeperingen
bestaat het gevoel dat Nederland tijdens de koloniale en de statutaire verhoudingen onvoldoende gedaan heeft aan een zodanige opbouw van Suriname,
dat dit land als een hechte samenleving de onafhankelijkheid tegemoet gaat.
De hoogte van het bedrag zal echter niet bepaald moeten worden door schuldgevoelens, die eventueel bij Nederland bestaan ten aanzien van Suriname en
ook niet door daarop gerichte speculaties van Surinaamse zijde. Essentieel lijkt
mij, dat het bedrag wordt bepaald door de noodzaak dat op zo kort mogelijke
termijn Suriname ook op financieel-economisch terrein een eigen identiteit
verwerft, waaraan ten grondslag ligt het scheppen van sociale structuren in
Suriname, die de betrokkenheid van de Surinaamse burger bij het sociaaleconomisch beleid beogen.
De Koninkrijkscommissie denkt aan een periode van ontwikkelingssamenwerking gedurende een generatie, b.v. dertig jaar, met openlating van de
mogelijkheid te faseren in drie ontwikkelingsplanperioden van tien jaar, waar149
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voor telkens tijdig een ontwikkelingsplan dient te worden opgesteld. De voor
de ontwikkelingshulp benodigde middelen zullen in het kader van de faseringen
worden vastgesteld en in hoofdzaak in de vorm van jaarlijkse bijdragen ter
beschikking worden gesteld. Na afloop van de genoemde periode van dertig
jaar zullen partijen zich over voortzetting der samenwerking beraden. Als
uitgangspunt lijkt mij deze gedachte van de commissie wel aanvaardbaar. De
termijn van dertig jaar acht ik niet van essentieel belang. Daarbij gaat het
slechts om een principe-uitspraak, die uitdrukking geeft aan de verbondenheid
der landen. Belangrijker is welke de inhoud is van het ontwikkelingsplan, dat
om de tien jaar zou worden opgesteld. In het overleg dat in mei 1975 in
Suriname zal worden gehouden tussen de landen zal dit ongetwijfeld een
voornaam agendapunt vormen.
Een apart punt, dat de Koninkrijkscommissie heeft aangesneden in verband
met de ontwikkelingssamenwerking is de door haar geadviseerde instelling van
een ontwikkelingsraad als instituut ten dienste van de ontwikkelingssamenwerking. De voorzitter van de raad zou door de Surinaamse regering benoemd
dienen te worden en de overige leden zouden paritair door de Nederlandse en
Surinaamse regering moeten worden aangewezen. Suriname en Nederland
dienen geheel vrij te zijn in de benoeming van de Surinaamse, resp. Nederlandse leden, met dien verstande, dat leden van de regering van Suriname en
van Nederland niet tegelijkertijd lid kunnen zijn van de Ontwikkelingsraad.
De Raad zou een onafhankelijke status moeten hebben met een uitsluitend
adviserende taak aan de respectieve regeringen. Als basis van de advisering zou
moeten dienen een door Suriname op te stellen meerjarig ontwikkelingsplan,
gericht op het realiseren van de economische en sociaal-culturele zelfstandigheid
van het land.
Het eerste in het oog springende punt is, dat de ontwikkelingsraad niet zou
bestaan uit een gelijk aantal Nederlandse en Surinaamse leden. Ik meen niet,
dat dit als een bezwaar moet worden gezien. Het lijkt me aanvaardbaar, dat
in deze aangelegenheid het accent bij Suriname ligt. Overigens heb ik niet de
illusie, dat de Nederlandse regering een advies van de raad zal volgen enkel op
de grond, dat een meerderheidsadvies is uitgebracht. In maart 1975 heeft de
Nationale Raad van Advies inzake hulpverlening aan Minderontwikkelde
landen advies over Suriname uitgebracht met het oog op de onafhankelijkheid
van dat land. T.a.v. de institutionalisering van de ontwikkelingssamenwerking
dringt de Raad erop aan, de ontwikkelingssamenwerking te laten lopen via een
internationaal consortium in samenwerking met de Wereldbank. Dit zou de
eenzijdige afhankelijkheid van Suriname t.a.v. Nederland verminderen. Deze
gedachte verdient m.i. overweging gerealiseerd te worden in plaats van de door
de Koninkrijkscommissie geadviseerde ontwikkelingsraad. Een internationaal
consortium sluit aan bij de realiteit van de hulpverlening aan Suriname, die
immers door meer landen wordt en zal worden verleend. De ontwikkelingshulp
van Nederland en die van andere landen zal via een geïnstitutionaliseerde
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samenwerking tussen de hulpverlenende landen beter kunnen worden gecoördineerd. M.i. is het belang van Suriname daarmee gediend. Realisering van
de gedachte behoeft niet te betekenen, dat Nederland niet een bijzondere
verantwoordelijkheid blijft behouden ten aanzien van Suriname. Niet onbelangrijk acht ik in dit verband ook, dat ten aanzien van de hulpverlening aan
Indonesië een dergelijk internationaal consortium functioneert. Nederland bekleedt het voorzitterschap daarvan.

De positie van de Nederlandse Antillen
Nu de Koninkrijkscommissie advies heeft uitgebracht t.a.v. Suriname, resteert
voor haar nog de taak te adviseren over de Nederlandse Antillen. Vanzelfsprekend zal Suriname geen deel meer uitmaken van de commissie, omdat zij
door het verkrijgen van de onafhankelijkheid uit het Koninkrijk treedt. Het is
de vraag, of de Koninkrijkscommissie op korte termijn haar werkzaamheden
t.a.v. de Nederlandse Antillen kan afronden. Naar mijn mening hangt dit
primair af van de meningsvorming in de Nederlandse Antillen omtrent haar
toekomst. Zolang daarover geen duidelijkheid, zoals thans nog het geval is,
bestaat, verdient het aanbeveling de verhouding tussen Nederland en de
Nederlandse Antillen ongewijzigd te laten bestaan en is er geen direct resultaat
te verwachten van de Koninkrijkscommissie, die volgens de huidige taakomschrijving moet zoeken naar realiseerbare alternatieven voor de bestaande
statutaire verhoudingen. De geringe omvang en het geringe aantal bewoners
van de Nederlandse Antillen alsmede de verhouding tussen de verschillende
eilanden (ik denk hierbij met name aan Aruba) zullen de keuze van dit land
voor onafhankelijkheid bemoeilijken. Alternatieven voor strikte onafhankelijkheid, d.w.Z. zonder een geformaliseerde band met een of meer andere onafhankelijkheidslanden, zijn gelegen in voortzetting van een band met Nederland,
b.v. in de vorm van een gemenebest, of in aansluiting samenwerking van de
Nederlandse Antillen bij dan wel met landen in het Caraibische gebied. Ik
spreek geen waardering uit over deze mogelijkheden. M.i. is er op dit terrein
ook geen directe taak van Nederland.
Het bovenstaande sluit niet uit, dat het op de weg van de NederlandsAntilliaanse sectie van de Koninkrijkscommissie ligt zich te bezinnen over de
toekomstige verhoudingen met Nederland en over de verhoudingen binnen het
eigen land. Uit kranteberichten van de Nederlandse Antillen kan opgemaakt
worden, dat het in de bedoeling ligt van de regering van de Nederlandse
Antillen om de Antilliaanse sectie daartoe opdracht te geven. Premier Evertsz
zou gezegd hebben dat de Antilliaanse sectie van de Koninkrijkscommissie
een geheel andere taak zal krijgen, nu Suriname uit het Koninkrijk treedt, en
een geheel andere aanpak zal moeten volgen met het oog op de toekomstige
onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen. De Antilliaanse sectie zou
volgens premier Evertsz een bredere samenstelling moeten krijgen zodat er niet
alleen politici maar ook andere instellingen en groeperingen, zoals vakbonden,
werkgevers enz. erin vertegenwoordigd zullen worden. Dit is noodzakelijk
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omdat volgens de premier de politici een andere kijk hebben op de diverse
probleemgebieden.
Nederland zal zich voorshands kunnen beperken tot stimulering en begeleiding van de Antilliaanse activiteiten.

BOEKBESPREKING

T. M. Gilhuis, Memorietafel van het christelijk onderwijs.
Serie: Cahiers voor het christelijk onderwijs. Kok, Kampen
1974; 208 blz. Prijs f 19,90.
Drs. T. M. Gilhuis heeft onder de titel "Memorietafel van het christelijk
onderwijs" een boekje geschreven over de schoolstrijd (1830-1920). Het is
verschenen als deel 13 in de serie "Cahiers voor het christelijk onderwijs".
Het is Gilhuis' vijfde boekje in deze serie. "Memorietafel van het christelijk
onderwijs" telt ruim 200 pagina's en is royaal voorzien van passende illustraties.
Gilhuis begint zijn boekje met een toelichting op de titel ervan: "In de 15e
en 16e eeuw kende de kerk in onze landen de zgn. memoriediensten. Voor
deze diensten was door de nabestaande een kapitaal gestort, in beheer bij een
geestelijk of wereldlijk kollege. Van de rente daarvan werden diensten gecelebreerd voor de zielerust van de overledene. Bij de inrichting van zo'n dienst
bij kapel of altaar hoorde dan vaak ook het aanbrengen van een zgn. memorietafel. Een ingelijst paneel, geplaatst om de nagedachtenis aan de daar begraven
persoon levendig te houden. Gewoonlijk was dit schilderij een drieluik. Het
middelste paneel toonde veelal een religieuze voorstelling. Op de zij luiken
stond dan de overledene met de stichters van de tafel afgebeeld. Welnu, dit
geschrift bedoelt een memorietafel van het christelijk onderwijs te ontwerpen.
Ter nagedachtenis van hen die in de vorige eeuw stónden voor een "School
met den Bijbel." " (p.9.).
In deze bespreking stel ik me voor eerst een korte samenvatting te geven
van enkele hoofdzaken uit het boekje om vervolgens enkele kanttekeningen
te plaatsen bij de betekenis ervan in de thans allerwegen gevoerde discussie
over de identiteit van het christelijk onderwijs.
Het eerste wat mij opvalt is, dat Gilhuis in de loop van zijn betoog een
groot aantal motieven noemt, die voor hem aanleIding zijn geweest voor het
op papier Zetten van zijn visie op de geschiedenis van de schoolstrijd. Gilhuis
spreekt van "dankbare herinnering" (p. 9), van "troost en bemoediging"
(p. 17), van "appellerende en fascinerende motieven" (p. 21) en van het
bestrijden van meningen over de schoolstrijd "die er naast zijn" (p. 22).
Ten slotte is de bedoeling van het geschrift, dat het gebruikt wordt als
bronnenboek bij de geschiedenis van de schoolstrijd. Met het oog hierop zou
het wenselijk zijn geweest als Gilhuis een overzicht had gegeven van geraadpleegde en te raadplegen werken over de schoolstrijd. In zijn boekje hanteert
Gilhuis de exemplarische methode. Het is niet zijn bedoeling feit voor feit
exact weer te geven. "Als bron wordt een exempel gekozen, zo dat het geheel
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van het behandelde thema er mee kan worden geïllustreerd" (p. 24/25). Deze
methode heeft als onmiskenbaar voordeel, dat het betoog levendig en afwisselend is. Het is echter duidelijk, dat bij deze methode het subjectieve element,
zowel wat betreft de keuze van het exempel als de keuze van de thema's,
een zeer gewichtige rol speelt.
De geschiedenis van de schoolstrijd wordt door Gilhuis in 4 fasen verdeeld
(p. 86):
Ie fase (1830-1848): strijd tégen de wet van 1806 en vóór de vrijheid van
bijzonder onderwijs,
2e fase (1848-1857): strijd tégen het karakter van het openbaar onderwijs
en tégen de wet van 1806 en vóór de vrijheid van bijz.
onderwijs,
3e fase (1857-1917): strijd om recht, om betere voorwaarden voor het
bijzonder onderwijs,
4e fase (1917-heden): strijd om het behoud van wat eertijds een worsteling
was om het verkrijgen van een recht.
Gilhuis bekritiseert de vaak verkondigde stelling, dat de strijd om de school
met de Bijbel een louter emancipatieproces zou zijn. Naar zijn mening heeft
centraal gestaan: ,,'" het één-voudig geloofsgetuigenis, geformuleerd in de
belijdenis van Jozua: "Ik en mijn huis wij willen de Here dienen" (Jozua
24 : 15). Een belijdenis die men ook tot gelding gebracht wilde zien op het
terrein van onderwijs en opvoeding" (p. 79).
In het laatste hoofdstuk komt de realist Gilhuis naar voren, als hij o.m.
stelt: "Het journaal van de Schoolstrijd dat de lezer tot hiertoe gevolgd heeft
zou bij hem de indruk kunnen vestigen - zo hij niet beter wist - dat hier
alleen pluspunten zijn geregistreerd .... Ieder begrijpt dat dit beeld gechargeerd
is. De werkelijkheid was wel anders. Naast prijzenswaardige beginselvastheid
een ook tot het uiterste doorgevoerde "Prinzipienreiterei", .,. Naast ontroerende saamhorigheid ook eindeloos geharrewar en gekrakeel" (p. 192).
Bovenstaande gegevens zijn zeker geen volledige weergave van het door
Gilhuis geschetste beeld van de geschiedenis van de schoolstrijd. Het lezen van
het boekje zelf is noodzakelijk om opnieuw kennis te nemen van wat er zich
zoal heeft afgespeeld op en rondom het protestant-christelijke erf.
Na het lezen van het boekje ben ik met de vraag blijven zitten of de door
Gilhuis gekozen methode van behandelen wel te combineren is met de hier
boven aangehaalde motieven. Het aantonen van onjuistheden in meningen over
de geschiedenis van de schoolstrijd is iets anders dan het trachten te geven van
"troost en bemoediging". De conflicten Groen-Van der Brugghen, Groen-Beets/
Chantepie de la Saussaye zijn door Gilhuis tot in details weergegeven. Ik vraag
me af, of dit appellerende en fascinerende motieven zijn, die "ons" doen
besluiten toch weer opnieuw te kiezen voor de school met de Bijbel. Het
positieve van het boekje schuilt naar mijn mening in het telkens weer centraal
stellen van "het één-voudig geloofsgetuigenis". Gilhuis geeft daarvan een
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aantal 6pwekkende voorbeelden. Daarnaast neemt hij als toekomst-gericht
voorbeeld een rede op van P ( ieter) Oosterlee, waaruit ik graag een paar zinnen
wil overnemen: "Een worsteling van tachtig jaar ligt achter ons. Wij zijn
opgegroeid met wapengekletter. Ons wacht een zware strijd: de strijd niet
tegen de ander, maar tegen onszelf.... Onderwijshervorming is urgent, de
nieuwe wet (gedoeld wordt op de L.O.-wet van 1920) was dringend noodig,
nog noodzakelijker is, wat geen verordening kan regelen; vernieuwing van
mannen en vrouwen, met de opvoeding belast van het komend geslacht" (p.
187). Inderdaad is het wezen van de schoolstrijd gewéést, dat ouders voor
hun kinderen een christelijke school wensten.
Verkerend in de 4e fase van de "schoolstrijd" betekent dit voor ons "vernieuwing van mannen en vrouwen" enerzijds en behoud van wat verkregen
is anderzijds.
Hiermee ben ik gekomen bij het tweede deel van mijn bespreking. Wat
betekent de geschiedenis van de schoolstrijd voor "ons"?
Mag ik voorop stellen, dat ik de "dankbare herinnering" met Gilhuis deel.
De schoolstrijd heeft voor ons land veel betekend. Er is inderdaad gestreden
om récht.
Bij de beantwoording van bovenstaande vraag wil ik gebruik maken van drie
min of meer actuele voorbeelden, waarbij het begrip "schoolstrijd" in het
geding is.
Dr. F. Boerwinkel stelt in een artikel over "De identiteit van een christelijke
pedagogische akademie" vast, dat de schoolstrijd typisch tijdgebonden is. De
openbare school wás gekenmerkt door denkbeelden van de Verlichting (Gilhuis
geeft daarvan duidelijke voorbeelden). Naar de mening van Boerwinkel is het
kenmerkende verschil tussen christelijk onderwijs toen en nu "de veranderde
houding t.o.v. het aardse leven .... Ook het christelijk basisonderwijs zal (evenals het openbaar onderwijs) dus de aardse gerechtigheid, de tsedaka, als haar
meest wezenlijke centre d'intérêt moeten stellen." 1 Duidelijke taal, maar ook
een constatering van een noodzakelijke accentverschuiving. Christelijk onderwijs
wordt niet alleen bepaald door overeenstemming in de pedagogische sfeer op
school en thuis - hoe belangrijk ook! - maar door een door school en ouders
gekozen doelstelling.
Een tweede voorbeeld sluit hierop aan. Onderwijswethouder van Groningen,
de heer J. Wallage, is van mening, dat een nieuwe schoolstrijd zich aandient.
De kern van zijn onlangs gehouden betoog luidt: "Opmerkelijk is het nu, dat
terwijl de oude schoolstrijd geschiedenis is geworden een nieuwe zich aandient.
Deze nieuwe schoolstrijd loopt dwars door de scheidslijnen van de oude heen,
ja soms dwars door ouders en personeel bij één schoolbestuur. Kernvraag van
de nieuwe schoolstrijd lijkt te worden: dient de school de samenleving als
gegeven te aanvaarden, dus haar leerlingen aan die samenleving aan te passen,
1
F. Boerwinkel, De indentheit van een christelijke pedagogische akademie. In: Inkom,
2e jaargang, nr. 12, p. VI en VII.
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óf geeft de school als onderdeel van de samenleving mede vorm aan de
inrichting van de maatschappij." 2 Het christelijk onderwijs zal moeten kiezen.
Gilhuis heeft in ander verband zijn keuze bekend gemaakt: "in de christelijke
school - waarin men wandelen wil in de waarheid - zal daarom de leerling
worden "toegerust tot verzetsstrijder" tégen een maatschappij die als kenmerk
(in alle betekenissen van het woord) de leugen voert." 3
Als derde voorbeeld wil ik noemen de vaak gehoorde klacht, dat door de
huidige onderwijswetgeving de vrijheid van het onderwijs in gevaar wordt
gebracht. Vooral van de V.V.D., de kleine christelijke partijen en het C.D.A.
krijgt Minister Van Kemenade deze verwijten te horen. Mevrouw J. G. Kraayeveld-Wouters formuleerde het bij de laatste begrotingsbehandeling als volgt:
"Er is wantrouwen ontstaan, geïrriteerdheid, beduchtheid voor wat komen gaat.
Hoe duidelijk de Minister zich ook uitspreekt voor de vrijheid van onderwijs,
het recht van ouders om het onderwijs van hun kinderen te bepalen, hoe
dikwijls hij ook in de Memorie van Toelichting het onderwijsveld opvoert,
het vertrouwen van velen wordt toch niet gewonnen." 4
"Onderwijshervorming is urgent", de vrijheid van onderwijs is "in gevaar".
Twee uitspraken, die voor sommigen (velen?) niet te rijmen zijn. Voorwaarde
om uit deze impasse te geraken lijkt me, dat het christelijk onderwijs zich gaat
bezinnen op de doelstelling ervan. De formulering van Boerwinkel is hiertoe
een goede aanzet.!) Noodzakelijk hierbij is, dat "we" uit het verleden de lering
trekken, dat "het christelijk onderwijs" niet wederom verzandt in "eindeloos
geharrewar en gekrakeel".
Mijn samenvattende conclusie t.a.v. het boekje van Gilhuis kan ik dan ook
het best verwoorden met punt 1 van de resultaten van de A.R.P.-onderwijsconferentie, gehouden 7 april 1972: "Zowel in de kring van het christelijk
onderwijs als in de christelijke politieke partijen heeft men zich al te eenzijdig
beziggehouden met de problematiek samenhangend met de vrijheid van onderwijs. Deze - noodzakelijke - vrijheid krijgt echter pas inhoud als daaraan een
fundamentele visie op het onderwijs in deze tijd en in deze samenleving ten
grondslag ligt."
Linschoten, 9 mei 1975.

Evert W. de Jong

2
J. WaJlage, Nieuwe schoolstrijd dient zich aan. In: P.e.O.-magazine, Ie jaargang,
nr. 14, p. 53.
3
T. M. Gilhuis, Profiel van een school met de bijbel, p. 35, Kok, Kampen, 1971.
4 J. G. Kraayeveld-Wouters, De polarisatie is ook het onderwijs niet voorbijgegaan.
In: Nederlandse Gedachten, 23 nov. 1974, p. 5.
!) Herzien ontwerp met toelichting over het doel van opvoeding en onderwijs. In:
Inkom, mei 1973,
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Dr. C. Blankestijn schrijft in dit nummer over de gezondheidszorg naar aanleiding van de CDA-studiedag, die eind november van het vorige jaar hierover
is gehouden, èn naar aanleiding van de begin mei in de Tweede Kamer besproken Structuurnota Gezondheidszorg. Hij schetst enige structurele ontwikkelingen als gevolg waarvan onder meer de typische geneeskundige zorg steeds meer
verweven raakt met maatschappelijke dienstverlening. Een hoofdprobleem blijft
de kostenontwikkeling. En voorts: de verhouding-overheid/particulier initiatief.
De heer Blankestijn roept aan het slot van zijn bijdrage op tot voortgezet beraad
over deze drie kernpunten in de gezondheidszorg.
Vervolgens schrijft drs. G. H. Terpstra een bijdrage over het centrale overleg
tussen werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid, mede naar aanleiding van een bijdrage van prof. drs. H. ter Heide hierover in de bundel die
mr. P. M. H. van Boven onlangs is aangeboden bij zijn afscheid als voorzitter
van het NCW. De heer Terpstra sPitst zijn bijdrage toe op de stelling van de
heer Ter Heide, dat het centraal overleg tot op zekere hoogte aanvaarding van
de huidige maatschappij vereist. Hij signaleert in dit verband een voortdurend
afhouden van werkgeverszijde van vragen rond winstdeling, vermogensaanwasdeling, investeringsbeleid en zeggenschapsverhoudingen, met een beroep op ons
huidige maatschappelijke stelsel. De schrijver stelt resumerend dat zonder een
oplossing van met name het investeringsbeleid en de zeggenschapsverhoudingen
de spanningen binnen ons stelsel verder zullen toenemen.
Tenslotte schrijft prof. W. Uytenbogaardt over de rol van grondstoffen in
de wereldpolitiek. Het is vooral een informatieve bijdrage geworden, zij het met
een bezorgde ondertoon over vooral het effect van de produktie- en consumptiecijfers op de welvaartsverdeling in de wereld. Voorts is de schrijver pessimistischer dan de heer H. J. Y do, die over dezelfde problematiek heeft geschreven
in het januarinummer van ons blad. De heer Uytenbogaardt wijst vooral op een
financieel- en energieprobleem èn op politieke problemen bij de verdere exploratie en exploitatie van de bekende en nog onbekende voorraden. Wat opvalt is
de centrale positie die Zuidelijk Afrika, met name Zuid Afrika, inneemt vanwege de grote rijkdommen aan bodemschatten die voor een groot gedeelte nog
niet geëxploiteerd zijn.
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GEZONDHEIDSZORG IN EEN OVERGANGSSITUATIE
door
dr. C. Blankestijn *

1. Toenemende aandacht voor de gezondheidszorg
De gezondheidszorg is lange tijd een terrein geweest, waar de publieke en
ook de politieke belangstelling niet zo sterk op gericht was. Er gebeurde
weliswaar wel wat en er werden ook belangrijke resultaten geboekt, maar het
was blijkbaar toch niet zo spectaculair, dat dit ook in de publieke en politieke
sfeer sterk doorwerkte. Enkele van de belangrijkste verschijnselen waren bijvoorbeeld het voor een belangrijk deel onder de knie krijgen van een aantal
ziekten en het toenemen van de levensverwachting van de in ons land levende
mensen. Daartegenover staat echter weer het aanzienlijk sterker naar voren
komen van hart- en vaatziekten en kwaadaardige nieuwvormingen als doodsoorzaken. Ook is de betekenis van de psycho-sociale problematiek voor de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens zeer toegenomen. Met name
over dit laatste verschijnsel is in de afgelopen jaren veel geschreven. De
aandacht is o.a. gevestigd op verschijnselen als arbeidsverzuim, relatieproblematiek in huwelijk en gezin; het gebruik van verdovende middelen en alcohol
e.d. als zgn. indicatoren voor de gezondheidstoestand in ons land. Op regeringsniveau is de gezondheidszorg lange tijd kennelijk niet zwaar genoeg geweest
voor een afzonderlijke politieke verantwoordelijkheid in een zelfstandig
ministerie. Met name vanwege allerlei bindingen in de sfeer van de sociale
verzekeringen vormde de gezondheidszorg met sociale zaken het Ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
In de laatste jaren begint geleidelijk aan tegelijk met de inhoudelijke veranderingen op het terrein van de gezondheidszorg ook de publieke en politieke
belangstelling toe te nemen. Wij zouden kunnen zeggen, dat de gezondheidszorg en de publieke en politieke aandacht daarvoor geleidelijk aan in een overgangssituatie beginnen te komen. Een eerste signaal daarvoor was de zgn.
Volksgezondheidsnota 1966. Weliswaar een erg dik boek, maar veel invloed

* Dr. Blankestijn is stafmedewerker bij het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid. Hij is lid van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Den Haag en van de
Kerngroep Volksgezondheid van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU.
Dit artikel, geschreven naar aanleiding van de op 30 november 1974 gehouden CDAstudiedag Volksgezondheid, wordt ook gepubliceerd in Politiek perspectief en in het
Christelijk-Historisch Tijdschrift. (Red.).
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heeft het niet gehad. Daarna is met name sedert -+- 1970 de aandacht voor
de volksgezondheid betrekkelijk snel toegenomen. Gewezen moge o.a. worden
op de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Voor de
sector van de geestelijke volksgezondheid was het verschijnen van de zgn.
Nota Kruisinga een belangrijke gebeurtenis. Het was n1. de eerste keer, dat
door een bewindsman de geestelijke gezondheidszorg als een onderdeel van
de gezondheidszorg in een beleidsnota als zodanig aan de orde werd gesteld.
Van bijzondere betekenis is daarna geworden de instelling van het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne bij de totstandkoming van het kabinetBiesheuvel, terwijl als meest recente gebeurtenis de Structuurnota Gezondheidszorg 1 van staatssecretaris Hendriks moet worden genoemd.
In de laatste jaren, bij het geleidelijk toenemen van de publieke aandacht
voor de volksgezondheid, kwamen eigenlijk twee centrale thema' s telkens
weer naar voren. Het ene thema was het feit, dat de kosten voor de gezondheidszorg steeds meer en steeds sneller gingen stijgen. Meer en meer gingen ook
de politiek verantwoordelijke organen inzien, dat dit uit de hand dreigde
te gaan lopen. De roep om beheersing van de kostenstijging werd steeds meer
gehoord. Het tweede thema was het feit, dat de structuur van de gezondheidszorg niet meer aansloot bij de meest recente ontwikkelingen. Deze structuur
(o.a. grote nadruk op curatieve, vaak intra-murale zorg) was en is nog sterk
gebouwd op het oude model van de geneeskundige zorg met een sterk medisch
primaa~. In de Structuurnota Gezondheidszorg komen beide thema's aan de
orde.
2. Het CDA en de gezondheidszorg
Ook in CDA-kringen worden deze problemen uiteraard onderkend. De
fracties in de Tweede en Eerste Kamer houden zich ermee bezig, omdat in
de politieke praktijk standpunten over deze zaken moeten worden ingenomen.
Zo is bijvoorbeeld op 6 en 7 mei j.1. gedurende een tweedaags openbaar debat
de Structuurnota in de Tweede Kamer besproken.
Ook de wetenschappelijke instituten van de drie CDA-partijen houden zich
met deze vraagstukken bezig. Uit deze drie instituten is in 1974 een zgn.
'Kerngroep Volksgezondheid' gevormd, die zich sindsdien ook met deze
problematiek heeft bezig gehouden en wel in het bijzonder naar aanleiding van
de Structuurnota Gezondheidszorg.
Tenslotte hebben ook de drie partijen in een gezamenlijke studiedag op 30
november j.1. deze vraagstukken naar aanleiding van de Structuurnota besproken. Deze studiedag was inhoudelijk voorbereid door de eerder genoemde
'Kerngroep Volksgezondheid' van de drie wetenschappelijke instituten. De
bijeenkomst werd bijgewoond door ruim honderd geïnteresseerden, terwijl ook
een aantal leden van de drie fracties en staatssecretaris Hendriks de bijeenkomst
1 Kamerstuk zitting 1973-1974, 13012, nrs 1 en 2; gepubliceerd op 9 augustus 1974;
uitg. Staatsuitgeverij, Den Haag.
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bijwoonden. De hiernavolgende notities zijn geschreven naar aanleiding van
deze studiedag. Het is geen verslag in de strikte zin van het woord. Wel zullen
de belangrijkste resultaten in de verschillende opmerkingen worden verwerkt.
3. Enkele structurele aspecten van de huidige problematiek in de gezondheidszorg
Gezondheidszorg - de naam zegt het al - behoort tot de soort van activiteiten, waarin het element zorg, hulpverlening, centraal staat. Naast de gezondheidszorg kunnen wij ook nog denken aan de maatschappelijke zorg of de
maatschappelijke dienstverlening, aan de zorg voor bijzondere groepen, aan de
zorg voor kinderen, voor reclassenten, voor psychopaten. In de zgn. 'Knelpuntennota Harmonisatie Welzijnsbeleid en Welzijnswetgeving', die in 1974
twee maanden eerder dan de Structuurnota verscheeen, worden de hier bedoelde
activiteiten gegroepeerd rondom de zgn. 'kernfunctiezorg' . In de achter ons
liggende periode hebben de hierbedoelde verschillende activiteiten van zorg elk
een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Zij zijn daardoor sterk uit elkaar gegroeid.
Het voert te ver in dit artikel hierop dieper in te gaan. Volstaan moge worden
met erop te wijzen, dat deze ontwikkeling met name sterk is bevorderd door de
professionalisering in de verschillende werkvormen en - mede als gevolg
daarvan - door de steeds verder gaande differentiatie en opsplitsing van
deskundigheden.
In de laatste jaren begint hierin een duidelijke kentering te komen. De
overgangssituatie, waarop ik hiervoor al wees, dient zich ook in dit opzicht aan.
In het werk zèlf is steeds meer de overtuiging gegroeid, dat de menselijke
problematiek onmogelijk kan worden opgesplitst in vakjes en specialisaties.
Dat kan niet omdat de mens zèlf niet kan worden opgesplitst in vakjes en
sectoren. De mens is een eenheid van lichaam en geest. Deze mens is verbonden
met zijn omgeving, zijn medemens. In die totaliteit van lichaam-geest en
omgeving wordt de mens ziek, krijgt hij problemen, is hij gelukkig en is hij
verdrietig of blij.
Tegen deze achtergrond is in het werk zelf ook steeds meer de behoefte
gegroeid aan samenwerking van verschillende deskundigen met elkaar en van
verschillende werksoorten met elkaar. In vaktermen spreken wij dan van multidisciplinair en multi-functioneel.
Uiteraard is deze ontwikkeling niet aan de gezondheidszorg voorbij gegaan.
Ook hier is het verschijnsel van de multi-disciplinaire en multi-functionele
samenwerking vrij algemeen geworden. Er zijn bepaalde vormen van gezondheidszorg, waarbij dit echter heel in het bijzonder Mn de orde is. Te denken
valt aan de revalidatie, aan vormen van zorg voor langdurig zieken, aan
zwakzinnigenzorg, aan de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen; aan
de maatschappelijke gezondheidszorg, de huisartsen, de kruisverenigingen; aan
de jeugdgezondheidszorg; aan gezondheidszorg in bedrijven, in het leger enz.
enz. In de praktijk van deze en andere vormen van gezondheidszorg wordt het
vaak steeds moeilijker aan te geven, waar het gaat om gezondheidszorg en waar
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om een of andere vorm van maatschappelijke dienstverlening. Deze vormen van
zorg, van hulpverlening, lopen vaak zodanig in elkaar over, dat de onderlinge
grenzen vervagen en wegvallen.
Verwevenheid met maatschappelijke dienstverlening
Vanuit de gezondheidszorg bezien kunnen wij ook zeggen: de grenzen van
de gezondheidszorg worden steeds moeilijker aan te geven. De typisch geneeskundige zorg ontwikkelt zich tot gezondheidszorg en nu zien wij, dat deze
gezondheidszorg meer en meer verweven raakt met maatschappelijke dienst~
verlening. Anders gezegd: Er vindt een proces van ontgrenzing van de gezondheidszorg plaats. In dit verband kunnen wij tevens vaststellen, dat het gebied
van de 'zorg', waarover wij hiervoor al enkele opmerkingen maakten, steeds
meer zich ontwikkelt tot één lange lijn van onderling samenhangende werksoorten en deskundigheden. Aan het ene uiteinde van die lijn bevindt zich een
betrekkelijk klein gebied van puur maatschappelijke deskundigheid en hulpverlening en aan het andere uiteinde bevinden zich de puur medische deskundigheid en hulpverlening. Tussen deze twee uitersten ligt een uitgestrekt gebied
van vloeiende overgangen in diverse activiteiten en werksoorten, waarin zowel
medische als maatschappelijke deskundigheden en aspecten een rol spelen. Wat
binnen het raam van deze huidige werkelijkheid in onze Nederlandse situatie
formeel tot het gebied van de volksgezondheid wordt gerekend en wat niet,
wordt voor een belangrijk deel bepaald door historische ontwikkelingen en
toevallige factoren. Eén van de meest toevallige is wel de huidige departementale taakverdeling. Tenminste vier departementen hebben nl. te maken met
bovenbedoelde samenhangende lijn van voorzieningen, te weten Volksgezondheid, CR.M., Justitie en Sociale Zaken.
Deze overwegingen zijn van veel betekenis voor het vraagstuk van de
herstructurering van het totale zorg-gebied. In een dermate samenhangend
geheel van voorzieningen kan men niet op één bepaald gebied gaan herstructureren, zonder dat dit invloed heeft op de situatie in de aanverwante sectoren.
Kortom: de samenhang in het werk moet ook leiden tot samenhang in de
structuur. Dit speelt op alle betrokken niveaus. Dit speelt op het plaatselijke
niveau, waarbij het gaat om de samenhang in de zgn. eerste lijn. In de
gezondheids-sector komen wij daar met name de huisarts en de verpleegkundige
van de kruisvereniging tegen. In de maatschappelijke dienstverlening komen wij
in het bijzonder het algemeen maatschappelijk werk en de gezinsverzorging
tegen. In de realiteit van het gewone dagelijkse werk van de hulpverlening
komen deze hulpverleners vaak in dezelfde gezinnen vanwege dezelfde oorzaak:
ziekte - psycho-sociale problematiek. Het is dan ook niet houdbaar, dat door
herstructureringsontwikkelingen in b.v. de maatschappelijke dienstverlening of
de gezondheidszorg deze situatie zou worden doorbroken of afgeremd. Neen,
precies het omgekeerde is aan de orde: er moeten zodanige regelingen en
structuren komen, dat deze samenwerking op dit eerste niveau, en deze eerste
lijn, wordt vereenvoudigd en bevorderd. De gezondheidscentra, waar thans mee
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geëxperimenteerd wordt, kunnen wellicht het een en ander al een belangrijke
stap verder brengen.
Soortgelijke opmerkingen kunnen worden gemaakt over de tweede lijn in de
hulpverlening. In de somatische gezondheidszorg is deze tweede lijn heel duidelijk aan te wijzen. Daarin bevinden zich de meer gespecialiseerde voorzieningen,
waar de mensen niet zonder verwijzing naar toe kunnen gaan. Met name allerlei
vormen van intra-murale zorg vallen daaronder. In de maatschappeijke dienstverlening kennen wij echter ook vele voorbeelden van intra-murale zorg. De
bejaardenzorg en de zwakzinnigenzorg zijn daarvan sprekende voorbeelden.
Ook op het terrein van de kinderbescherming, de zorg voor alcoholisten en
drugverslaafden komen intra-murale voorzieningen voor. Soortgelijke opmerkingen over samenhang als wij maakten t.a.v. de eerste lijn zouden wij ook
hier kunnen maken. Dat doen wij niet, want dat zou tot herhalingen leiden.
Eén punt echter nog: op de studiedag is van meer dan één kant erop gewezen,
dat de huisarts niet de enige sluis kan en mag zijn tussen Ie en 2e lijn, zoals in
de Structuurnota wordt gesuggereerd. Dit vloeit als vanzelfsprekend voort uit
de geschetste ontwikkelingen.

Regionalisatie
Een belangrijk punt, dat in het kader van de structuur van de gezondheidszorg aan de orde komt is de regionalisatie. De Structuurnota zegt zelfs, dat
regionalisatie tezamen met de zojuist genoemde indeling van de gezondheidszorg in Ie en 2e lijns-voorzieningen de twee grondprincipes zijn voor de
herstructurering van de gezondheidszorg. Nu is het verschijnsel van de regionalisatie niet zo heel erg nieuw en het is ook niet beperkt tot de gezondheidszorg. Wèl is nieuw, dat de ideeën omtrent regionalisatie op het terrein van
de dienstverlening pas in de laatste jaren meer concrete vorm beginnen te
krijgen en in bestuurlijk opzicht in verbinding worden gebracht met de
bestuurlijke decentralisatie. Dit is een nieuw voorbeeld van de overgangssituatie,
waarin de gezondheidszorg zich thans bevindt. Deze zorg was immers tot
dusverre nogal sterk centraal geleid en bestuurd. Op de studiedag is het
onderwerp regionalisatie ook vrij uitvoerig aan de orde geweest. Het was
daarbij onvermijdelijk, dat de bestuurlijke decentralisatie - nl. het leggen van
beslissingsbevoegdheden bij lagere overheidsorganen - en de functionele
decentralisatie - nl. het werk moet zo dicht mogelijk bij de bevolking tot ontwikkeling komen - , sterk door elkaar heen liepen. Er bestond grote eenstemmigheid over het feit, dat de functionele decentralisatie of regionalisatie
niet mag wachten op de bestuurlijke decentralisatie in de vorm van nieuwe
wetgeving inzake gewestvorming. Tezelfdertijd echter moet ook erkend worden,
dat er voor de centrale overheid, bij welke vorm van decentralisatie ook, belangrijke taken overblijven, zoals b.v. planning van zeer kostbare voorzieningen en
zeer kostbare functies, algemene lijnen van het beleid, beheersing van de groei e.d.
Ten aanzien van de functionele decentralisatie in de vorm van regio's is nog
een duidelijke waarschuwing geuit, dat deze regio's niet uitsluitend mogen
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worden opgebouwd rondom samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen. Ook
de extra-murale zorg moet daarin een grote plaats hebben en vooral de
preventie. Eèn zin uit het verslag spreekt in dit verband boekdelen: "Niet het
ziekenhuis is het centrum van de curatieve voorzieningen; het centrum van de
curatieve voorzieningen is de eerstelijnszorg." In dit kader ook nog een
opmerking over dit punt. De positie en bevoegdheden van de bestuurlijke
regionale organen, waarover in de Structuurnota wordt gesproken, werd door
de aanwezigen zeer onduidelijk bevonden. Op dit punt zal nog veel verheldering
moeten komen, met name ook in relatie tot eventuele soortgelijke organen op
aanverwante terreinen binnen het zorggebied.
Consequenties op landelijk vlak
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de samenhang in de ontwikkelingen
op het terrein van de welzijnszorg, inclusief de gezondheidszorg en mogelijke
consequenties daarvan op landelijk vlak. Over enige consequenties op lokaal
en regionaal vlak hebben wij hiervoor al gesproken.
Eerder in dit artikel hebben wij er al op gewezen, dat tenminste vier
ministeries te maken hebben met de aaneengesloten lijn van samenhangende
voorzieningen. Tijdens de studiedag is er dan ook met klem op gewezen, dat
het dringend noodzakelijk is, dat er ook meer samenhang komt in het beleid
van deze vier departementen, voor wat betreft hun verantwoordelijkheid voor
activiteiten binnen de zorg-sector. Harmonisatie van beleid en wetgeving als
follow-up van de Knelpuntennota werd sterk bepleit. Gewezen werd bovendien
op de behoefte, dat de thans reeds bestaande functionele samenhang bij de
volgende kabinetsformatie zou worden voltooid in een politieke samenhang in
de vorm van b.v. een Ministerie van Volksgezondheid en maatschappelijke
dienstverlening. De huidige regering zou er goed aan doen nu reeds een
commissie in te stellen, die de totstandkoming van zulk een departement of met
andere woorden de departementale herstructurering voor de zorg-sector bij de
volgende kabinetsformatie zou moeten voorbereiden.
4. Enkele financiële aspecten van de huidige problematiek in de gezondheidszorg
Een ander belangrijk terrein, waarop wij duidelijk van een overgangssituatie
kunnen spreken is de financiering. Veel is er in de laatste paar jaar over dit
vraagstuk al gezegd en geschreven. In politiek opzicht zijn met name de
volgende punten van belang.

a. Welk deel va~ het nationaal inkomen willen wij bestemmen voor de
volksgezondheid?
b. Hoe houden wij de kostenstijgingen zo veel mogelijk in de hand?
c. Wat vinden wij van regionale financiering en hoe regelen wij dat?
d. Wat vinden wij van een volksverzekering ziektekosten?
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ad a. De vraag, welk deel van het nationaal inkomen wij willen besteden
aan de zorg voor de volksgezondheid is een vraag van nationale prioriteitenkeuze. Afgewogen zal moeten worden tussen de verschillende sectoren van
overheidsbestuur en in de meningsvorming van regering en parlement zal
tenslotte de beslissing vallen. In de Structuurnota zegt de staatssecretaris, dat
in 1980 niet meer dan 8% van het nationaal inkomen zou mogen worden
bestemd voor de gezondheidszorg. Nu is dat cijfer al weer achterhaald, zoals
o.a. uit recentere berekeningen van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid,
waarbij een getal van 8.9% naar voren kwam, is gebleken.
Wij willen ons in dit artikel niet zozeer verdiepen in de vraag of het nu
8, 8.9% of nog meer moet zijn, maar wij willen slechts wijzen op de uiterst
belangrijke politieke beslissingen, die op dit punt genomen moeten worden.
, Tegen welke achtergrond en op welke motieven kiezen wij? In de CDA-visie,
zoals wij die voorstaan, werd op de studiedag op 30 november nog eens
beklemtoond, dat de gezondheidszorg in het totaal een erg hoge prioriteit zal
moeten hebben. De gezondheidszorg vormt nl. een wezenlijk bestanddeel van
een welzijnsbeleid, zoals de drie CDA-partijen willen voeren. In ditzelfde
verband speelt ook een rol de prioriteitenkeuze binnen de gezondheidszorg,
maar daar komen wij bij het volgende punt nog wel op.
ad b. De beheersing van de kostenstijging is wellicht het meest besproken
onderwerp in de gezondheidszorg gedurende de laatste jaren. De kosten van de
gezondheidszorg stegen, aldus de Centrale Raad voor de Volksgezondheid in
een recent rapport, van 1963 tot 1972 maar liefst met 450%. In procenten
van het nationaal inkomen van 4.5% in 1963 naar 7.2% in 1972. Nog
sprekender dan de mate van stijging in procenten van het nationaal inkomen
is de versnelling, waarmee de kosten stegen.
1953-1958: stijging 0.6% over 5 jaar
1958-1963: stijging 0.6% over 5 jaar
1963-1968: stijging 1.2% over 5 jaar
1968-1970: stijging 0.7% over 2 jaar
1970-1972: stijging 0.8% over 2 jaar.
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor deze kostenstijging. Afgezien van de algemene kostenstijgingen, welke zich op alle terreinen in onze
samenleving voordoen, zijn er bij de gezondheidszorg tenminste twee factoren,
die van bijzondere betekenis zijn geweest.
De eerste factor is m.i. de ontwikkeling van de medische wetenschappen en
met name van de medische technologie. Nieuwe methoden van onderzoek en
behandeling werden ontdekt en in toepassing gebracht, dikwijls met grote
investeringen aan voorzieningen en apparatuur. De open hartchirurgie en nierdyalise zijn daar bekende illustraties van.
Deze nieuwe ontwikkelingen maakten het mogelijk, dat mensen konden
blijven leven, waar dit eerder niet mogelijk was. Deze nieuwe voorzieningen
schiepen daarmee als vanzelf nieuwe behoeften. Deze nieuwe behoeften vroegen
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weer om uitbreiding van de voorzieningen enz. enz. en zo komen wij m de
spiraal naar boven.
Hier stuiten wij dan op het probleem van de prioriteitenkeuze binnen de
gezondheidszorg. Waaraan wordt het beschikbare geld primair besteed? Aan
de dure en soms allerduurste voorzieningen, waarmee overigens toch altijd nog
slechts een betrekkelijk klein aantal mensen kunnen worden geholpen, of aan
de voorzieningen op het terrein van de preventie, de extra-murale gezondheidszorg, de eerste-lijnsgezondheidszorg, waarmee zeer grote aantallen mensen
kunnen worden bereikt? Een uiterst moeilijke ethische vraag. Een typisch medisch
probleem, dat binnen de gezondheidszorg zèlf opgelost moet worden, zeggen
sommigen. Anderen - en daar behoor ik ook toe - zeggen: dit is ook een
politiek-ethisch probleem, want het zal voor een deel het karakter van het
gezondheidsbeleid bepalen. In politiek opzicht gaat het ons om het belang,
het gezondheidsbelang, van zoveel mogelijk mensen te behartigen. Dat is dus
een duidelijke algemene indicatie in de richting van prioriteit van de preventie,
de extra-murale, de eerste-lijnsgezondheidszorg. Dit mag echter niet betekenen,
dat levensreddende handelingen achterwege zouden moeten blijven. Het is
echter inderdaad de primaire verantwoordelijkheid van de medici, dit, binnen
de grenzen van de gegeven mogelijkheden en algemene prioriteiten, te realiseren.
De tweede factor die van bijzondere betekenis geweest is bij de snelle groei
van de kosten van gezondheidszorg is het ontbreken van beleidswetgeving als
complement van de bestaande financieringswetgeving (ziekenfondswet) of de
nieuw tot stand gekomen financieringswet ( AWBZ). Deze financieringswetten
garanderen een zekere financieringsstroom. Hoe die financieringsstroom gebruikt wordt is echter een verantwoordelijkheid van de beleidsbepalende overheid. De moeilijkheid echter is, dat de beleidswetgeving, waarop deze beleidsbepaling zou moeten berusten en waarin de beleidsinstrumenten, zoals planning
en ordening, zouden worden gegeven, ontbrak. De Wet Ziekenhuisvoorzieningen
is een eerste voorbeeld van een beleidswet als aanvulling op de financieringswetgeving. Daarna is het Voorontwerp van Wet Gezondheidsvoorzieningen
gekomen, terwijl de huidige Structuurnota weer een voorbereiding is van een
nieuw ontwerp (of voorontwerp) van een wet gezondheidsvoorzieningen.
Deze behoefte aan beleidswetgeving markeert o.i. opnieuw de overgangssituatie waarin de gezondheidszorg thans verkeert. Voorheen is het eigenlijk
steeds zo geweest, dat er Ofwel nauwelijks herkenbaar een doelbewust beleid
met o.m. doelbewuste planning plaats vond, Ofwel, àls er al beleid gevoerd
werd of àls er al gepland werd, dan geschiedde dit door de financiers, die het
beschikbare geld verdeelden. Gelukkig begint steeds meer het besef door te
dringen, dat dit niet juist is. Te meer zal dit nog gaan klemmen, als, zoals
in de Structuurnota is aangekondigd, in de toekomst de hele ambulante maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg zal worden gefinancierd uit de
eveneens aangekondigde volksverzekering ziektekosten. Als wij er niet voor
zorgen, dat er tijdig de nodige beleidswetgeving is met instrumenten van
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planning en ordening, dan zullen wij straks het verschijnsel van de onbeheerste
groei ook op deze terreinen gaan meemaken en dan zullen de uitvoerders van
deze volksverzekering - of m.a.w. dan zal het financieringskantoor - opnieuw
belast zijn met de beheersing. Tevens zullen wij dan het merkwaardige
verschijnsel meemaken, dat voor werksoorten, die niet op basis van verrichtingen, maar op basis van begrotingen worden gefinancierd uit de volksverzekering (zoals thans b.v. al het geval is met de soc. psych. diensten), een
nieuw stelsel van subsidieregelingen tot ontwikkeling zal komen inplaats van
de thans nog bestaande rijkssubsidieregelingen voor subsidiëring uit de algemene middelen (zoals b.v. voor de kruisverenigingen, de M.O.B.'s en de
bureaus voor levens- en gezinsvragen). Het verschil is dan echter, dat in die
mogelijke toekomstige situatie de subsidiëring plaats vindt uit de fondsen van
de sociale verzekering, waarbij de bepaling van de omvang van het subsidie
en daarmee van de ontwikkeling van de werksoort opnieuw in handen zal zijn
van de financiers en niet van de beleidvoerders.
Dit is opnieuw een indicatie hoe nodig beleidswetgeving is, die de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de financieringsstroom en daarmee voor
de ontwikkeling van de werksoort legt in handen van de democratisch gekozen
en controleerbare overheden.

ad c. Een derde aspect van de financiering, dat regelmatig aan de orde komt
is de regionale financiering, of, preciezer gezegd, de regionale besteding van
veelal centraal geïnde financiën. In het kader van de decentralisatie is dit een
uiterst belangrijk punt. Immers, als wij al vinden, dat het beleid en de beleidsbepaling binnen de gezondheidszorg, zoveel mogelijk gedecentraliseerd zouden
moeten plaatsvinden binnen algemene landelijke richtlijnen, dan zal deze
decentralisatie alleen dàn iets kunnen gaan betekenen, als ook regionaal de
prioriteitenkeuze zou kunnen plaats vinden binnen een bepaald beschikbaar
budget. Naast een minimumpakket aan voorzieningen, dat landelijk zou moeten
worden vastgesteld, en dat in het hele land gelijk is, zou aan iedere regio de
nodige beleids- en financiële ruimte moeten worden gegeven om daarnaast en
daarenboven aan het voorzieningenpakket in de regio een eigen kleur en
betekenis te geven, aansluitend bij de specifieke omstandigheden en inzichten in
de regio. In de Structuurnota wordt gezegd, dat ten departemente op dit
onderwerp wordt gestudeerd. Tijdens de CDA-studiedag is beklemtoond, dat
de regio dan ook werkelijk mogelijkheden zou moeten hebben voor prioriteitenkeuze en daarvoor ook werkelijk verantwoordelijk zou moeten kunnen zijn.
Deze algemene stellingname is niet zo moeiijk. Ook zullen de meningen
hierover niet zo erg uiteenlopen. De moeilijkheden en problemen zullen pas
gaan komen m.i., als deze ideeën worden uitgewerkt en concrete vorm moeten
krijgen. Dan komen belangrijke vragen aan de orde, zoals b.v. de toedeling
van financiën aan de regio. Hoe gebeurt dat en op grond van welke criteria?
Ook is een belangrijk punt hierbij hoe dit zal gaan bij de algemene middelen
en hoe bij de fondsen uit de sociale verzekeringen.
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Beseffende, dat de regionalisatie-gedachte, die in zo onderscheidene sectoren
wordt aangehangen, pas werkelijk inhoud zal krijgen, als ook de financiering
daarin betrokken wordt, moeten wij in dit artikel volstaan met de conclusie,
dat de hiermee samenhangende problemen nog lang niet zijn opgelost en dat
er - wellicht ook in CDA-verband - nog veel stUdie en overleg op dit
punt nodig is.

ad d. Als vierde punt in de financieringsparagraaf wil ik nog enkele
opmerkingen maken over de volksverzekering ziektekosten. Zoals al eerder is
opgemerkt is tijdens de gehouden studiedag van verschillende zijden aangedrongen op verdergaande samenwerking tussen met name de gezondheidszorg
en de maatschappelijke dienstverlening. Dit heeft ook consequenties voor
de financiering. Een gevaar van een volksverzekering voor uitsluitend ziektekosten zou kunnen zijn, dat de reeds gesignaleerde ontwikkelingen van
samenwerking en inhoudelijk naar elkaar toegroeien van de verschillende
werksoorten zou worden doorkruist door verschillende financieringsvormen nl.
subsidieregelingen uit de algemene middelen en financieringsregeling uit de
volksverzekering. Ook in de al eerder genoemde Knelpuntennota is gewezen
op het gevaar, dat de zo zeer noodzakelijk geachte harmonisatie van beleid zou
kunnen worden belemmerd door verschil in financieringsbron en financieringsvorm. Daarom is al vele malen en van verschillende kanten aangedrongen op
een gelijke financieringsvorm voor onderling samenhangende pakketten van
voorzieningen. Typische onderling samenhangende voorzieningen van intramurale zorg op het terrein van de bejaardenzorg bij voorbeeld zouden één
financieringsvorm moeten hebben, ongeacht of zij op dit ogenblik onder
volksgezondheid ressorteren of onder CRM.
Hetzelfde kan ook gezegd worden b.v. van de verschillende vormen van
residentiële zwakzinnigenzorg en vormen van extra-murale maatschappelijke
gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg in samenhang met vormen van
maatschappelijke dienstverlening enz. Anders gezegd: Wanneer wij deze
financieringsproblematiek benaderen vanuit het werk zèlf - en dat wil dus
eigenlijk zeggen vanuit de cliènt/patiënt zèlf - dan zou de volksverzekering
zich niet mogen beperken tot uitsluitend de ziektekosten of de kosten geneeskundige zorg. Dan zouden wij moeten streven naar een volksverzekering 'zorg',
waarbij dan telkens al naar gelang de premiedruk dat toelaat, samenhangende
pakketten van risico-dekkende zorg-voorzieningen, ongeacht het departement,
waaronder zij ressorteren, onder de werking van de volksverzekering zouden
kunnen worden gebracht.
5. Overheid - particulier initiatief
Een derde belangrijk onderwerp, dat op de studiedag veel aandacht heeft
gekregen, betreft de verhouding tussen overheid en particulier initiatief. Een
tijdlang is het vrij stil geweest rondom dit onderwerp. De verschijning van de
al eerder genoemde Knelpuntennota en van de Structuurnota Gezondheidszorg
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heeft echter de discussie rondom dit onderwerp weer geactiveerd, omdat door
beide nota's de vraag naar de betekenis van het particulier initiatief weer
actueel is geworden. Dat is ook zeer begrijpelijk, gezien vanuit de achtergrond
van wat oorspronkelijk als particulier initiatief werd gezien. Op de studiedag
werd door een discussiegroep dit als volgt geformuleerd: "Particulier initiatief
is uit de gemeenschap voortkomende activiteit die door de gemeenschap wordt
geaccepteerd en legaal is, en die de belangen van een bepaald facet van het
welzijn nastreeft." In deze CDA-kring is dit initiatief in het verleden dan
als regel gekleurd geweest door onze levensovertuiging en aldus zijn in de loop
der tijden geweldige voorzieningen tot stand gebracht. Wie een beetje thuis is
in de wereld van, bij voorbeeld, de zwakzinnigenzorg, de psychiatrische voorzieningen, de bejaardenzorg, het onderwijs enz. enz., die zal diep onder de
indruk komen van hetgeen in de achter ons ligg~nde periode door het levensbeschouwelijk particulier initiatief tot stand is gebracht.
Toch zijn er in de laatste jaren wel problemen gerezen rondom dit punt,
omdat nogal eens de eenmaal tot stand gekomen voorzieningen zich daarna
ontwikkelden los van hun oorspronkelijke, levensbeschouwelijke groep en aldus,
sterk in zichzelf besloten, onafhankelijke instellingen werden zonder vetbindingen met het oorspronkelijke achterland. In de Knelpuntennota en de
Structuurnota Gezondheidszorg is de positie van het particulier initiatief aan
de orde gekomen, in het bijzonder met de vraag naar de autonomie van het
particulier initiatief in het kader van de planning en beheersing van de
ontwikkelingen.
Er was op de studiedag een duidelijke behoefte enerzijds om de grote
betekenis van het particulier initiatief nog eens te onderstrepen, met name ook
in het belang van een zo democratisch mogelijk functioneren van onze samenleving. Anderzijds was er ook de overtuiging, dat de overheid het kader moet
scheppen, waarbinnen het particulier initiatief kan opereren. De overheid heeft
een positief dienende taak en verantwoordelijkheid. De overheid is voorwaardenscheppend bezig, de overheid coördineert en ordent. De taak en verantwoordelijkheid van het particulier initiatief in de gezondheidszorg worden
vooral gekenmerkt door het ideële, de bewuste wil om mede-verantwoordelijkheid te dragen voor activiteiten in en ten behoeve van de samenleving. Aldus
de belangrijkste meningen tijdens de studiedag. De uitvoerige discussies rondom
dit punt kunnen wellicht het beste als volgt worden samengevat: Er zijn twee
soorten verantwoordelijkheid in onze samenlevin.g aan te wijzen. Enerzijds is
er de verantwoordelijkheid van de overheid, onze democratisch gekozen overheid
met daarenboven, in onze CDA-visie, een eigen, oorspronkelijke en authentieke
verantwoordelijkheid om deze samenleving te leiden en te besturen, opdat die
samenleving naar onze interpretatie zo dicht mogelijk komt bij de bedoelingen
van God.
Anderzijds zijn er in onze maatschappij eindeloos vele groepen, verbanden
van mensen en individuele personen, die ook verantwoordelijkheid willen
dragc;n voor een bepaald stuk van het maatschappelijk functioneren. Dat is ook
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democratie. Dat is onze sociale democratie! Ideaal in ons welzijnsbeleid en
derhalve ook in de gezondheidszorg zou zijn, dat de belangrijke beslissingen
worden genomen daar waar die twee verantwoordelijkheidslijnen elkaar ontmoeten, of om het nog anders te zeggen, daar waar de politieke democratie
(de overheid) en de sociale democratie (het particulier initiatief) elkaar ontmoeten. Daarbij heeft de overheid de formele verantwoordelijkheid voor de
toedeling van de door de gemeenschap opgebrachte gelden en voor de formele
vaststelling van het algemene beleid waarbinnen deze gelden worden besteed.
Aan de voorbereiding van dit beleid en aan de uitvoering ervan zal echter het
particulier initiatief als uiting van onze sociale democratie een belangrijke
bij drage kunnen en moeten leveren.
Het getuigt m.i. dan opnieuw van de overgangssituatie, waarin wij thans
verkeren, dat de betekenis van dit particulier initiatief opnieuw zo sterk in
discussie is geraakt, nadat het jarenlang als een soort vanzelfsprekendheid had
gefunctioneerd, zonder dat een wezenlijke discussie werd gevoerd over de
fundamenten en kenmerken ervan.

6. Nogmaals: Het CDA en de gezondheidszorg
Naar het oordeel van de aanwezigen op de studiedag, die zich daaromtrent
uitspraken, kan de studiedag als geheel stellig geslaagd genoemd worden. Er
is met grote belangstelling en inzet gediscussieerd en over de verschillende
problemen nagedacht. Toch blijft er nà zo'n dag een zeker gevoel van onvoldaanheid over, als men beseft, dat men toch eigenlijk in één zo'n bijeenkomst
slechts vluchtig op enkele van de meest belangrijke vraagstukken kan ingaan.
Daarom is aan het slot van de vergadering ook gesuggereerd om de studie van
deze vraagstukken voort te zetten. Daarbij gaat het vooral om drie fundamentele
vragen:
a. Waar willen wij als CDA naar toe met de gezondheidszorg, met name
gezien in het verband van de totale ontwikkelingen in de zorg-sector?
b. Waar willen wij naar toe met de financiering van de gezondheidszorg?
Anders gezegd: Hoe denken wij enerzijds over de externe prioriteit van
de gezondheidszorg in relatie tot de andere sectoren van het overheidsbeleid. Anderzijds: Hoe denken wij over de interne prioriteitenkeuze
binnen het gebied van de gezondheidszorg zèlf.
c. Het derde vraagstuk is de betekenis van het particulier initiatief in het
licht van de huidige situatie en in relatie tot onze CDA-opvattingen over
taak en verantwoordelijkheid van de overheid.
Als wij als CDA aan de beleidsontwikkeling in ons land een bijdrage willen
blijven leveren in de toekomst, zal het er niet alleen om gaan, dat wij op een
gegeven moment één of meer programmapunten formuleren, waarmee wij aan
verkiezingen deelnemen en die wij eventueel inbrengen in een daarop volgende
kabinetsformatie en in een regeringsprogram. Het zal er met name ook om gaan,
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of wij als CDA een visie hebben ontwikkeld over de vraag waar wij naar toe
willen met onze maatschappij.
In dat kader komt dan de vraag aan de orde, of wij een visie hebben
ontwikkeld omtrent de vraag, waar wij naar toe willen met de gezondheidszorg
en de welzijnszorg als geheel. Wanneer wij nu mogen stellen, dat de gezondheidszorg in een overgangssituatie verkeert, dan moet immers vanzelf de vraag
gesteld worden waarheen wij dan op weg zijn en willen zijn? Welnu: wij als
CDA dienen ons daarop grondig te beraden. Als het CDA een eigen identiteit
en een eigen visie wil ontwikkelen ten aanzien van het welzijnsbeleid, dan
is hier de CDA-identiteit aan de orde. De wetenschappelijke instituten zouden
een initiatief kunnen nemen om deze grote taak aan te vatten.

;'
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HET CENTRALE OVERLEG
door
drs. G. H. Terpstra

Met betrekking tot het centrale overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en tussen overheid en bedrijfsleven is Nederland in de westerse
wereld steeds een buitenbeentje geweest. De laatste jaren heeft onze reputatie
op dit gebied echter een gevoelige deuk gekregen. In de zeventiger jaren heeft
alleen 1973 een akkoord opgeleverd terwijl de uitwerking van dit akkoord ook
nog heeft geleid tot het grootste conflict sinds de oorlog. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat velen vragen naar de toekomst van het centrale overleg.
In een beschouwing in E.S.B. van 15 januari 1975 heeft prof. dr. W. Albeda
een vijftal suggesties gedaan teneinde de centrale overlegkar weer in het rechte
spoor te zetten. Deze suggesties liggen bijna allemaal in de sfeer van de verbetering van het overlegkader. Ook in de interim-nota-inkomensbeleid van dit
kabinet wordt een heel hoofdstuk gewijd aan het instrumentale kader voor een
alle inkomensgroepen omvattend inkomensbeleid. De verbetering van de overlegstruktuur met name t.a.v. hoger personeel en vrije beroepsbeoefenaren staat
hierbij min of meer centraal. Alhoewel het belang van een goede overlegstruktuur uiteraard niet kan worden ontkend, is het wel de vraag of de problemen
met betrekking tot het centrale overleg kunnen worden opgelost door een verbetering van deze struktuur alleen. Naar mijn mening is dit niet het geval.
Binnen het centrale overleg zou gezocht moeten worden door beide partijen
naar de werkelijke oorzaken van het moeilijker functioneren van het overleg.
In dit kader heeft het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (N.C.W.) al
een goede bijdrage geleverd door prof. drs. H. ter Heide, de oud-voorzitter van
het N.V.V., te laten schrijven over "de verhouding tussen de partners in het
centrale overleg" in "Overleg, Medezeggenschap, sociale evolutie" - beschouwingen bij gelegenheid van het afscheid van mr. P. M. H. van Boven als voorzitter van het N.C.W. - januari 1975.
Het unieke van Nederland ligt volgens Ter Heide heel sterk in de zeer
uitgebreide institutionalisering van het overleg en de belangrijke rol van de
overheid. De Amerikaan Windmuller die een uitgebreide studie aan ons land
heeft gewijd noemt de volgende kenmerken van het Nederlandse systeem van
arbeidsverhoudingen:
- de overheersende rol van de overheid;
- de betekenis van het georganiseerd overleg;
-- de centralisatie.
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Op deze wijze heeft Nederland na de oorlog een snelle stijging van de welvaart gerealiseerd met een minimum aan conflicten. De grootste nadelen die
Windmuller ziet zijn "de verlammende vertraging in de aanpassing aan veranderende omstandigheden" en de verwaarlozing van de afzonderlijke onderneming en de belangen van de individuele werknemer op de plaats waar hij
werkt. In de zestiger jaren worden de door Windmuller genoemde karakteristieken steeds meer aangetast. De rol van de overheid wordt samen met het
algemeen belang steeds meer teruggdrongen terwijl met name de loonpolitiek
wordt gedecentraliseerd naar de bedrijfstakken en ondernemingen. Het conflict
en vaak ideologische gefundeerde polarisatie komt in de plaats van overleg en
het zoeken naar praktische compromissen. Toch komen volgens Ter Heide de
oude grondkenmerken steeds weer naar boven. De loonwet van 1970 en de
machtigingswet van 1974 zijn beide gebaseerd op het algemeen belang. De
medezeggenschap en de pensioenregeling worden nog steeds centraal besproken.
Op grond van deze tegengestelde tendenzen noemt bijna iedere auteur Nederland een land in een overgangsfase. Hierbij wordt heel sterk gekeken naar de
rol van de centrale organisaties.
De centrale organisaties
In de meeste landen spelen de centrale organisaties een rol in de interne
coördinatie van standpunten en in het uitdragen van deze standpunten naar
buiten, d.w.Z. publieke opinie, overheid en werkgevers. In Nederland komt
daar nog bij het centraal onderhandelen over allerlei onderwerpen. Dit onderhandelen geeft een dubbele functie aan de centrale organisaties. Onderhandelen
op basis van de eigen standpunten en het eventuele resultaat binnen de eigen
organisatie laten aanvaarden. Dit proces werkt het beste indien er gemeenschappelijke belangen zijn. Tevens is het noodzakelijk dat ideologische uitgangspunten op de achtergrond worden geplaatst. Terecht merkt Ter Heide
echter op dat de ideologie niet geheel verdwijnt, omdat overleg in principe een
stilzwijgende erkenning inhoudt van elkaars bestaansrecht. Of om het met
minder vriendelijke woorden dan Ter Heide gebruikt te zeggen: een goed
functioneren van het centraal overleg vereist tot op zekere hoogte het aanvaarden van de bestaande maatschappij. Uiteraard mogen anderen dit ook een
ideologie noemen. Het benadrukken van het algemeen belang in het overleg
benadrukt de rol van de overheid en de kroonleden in de S.E.R. Uiteraard
heeft het benadrukken van het algemeen belang ook een centralisatie met zich
meegebracht, waarbij de centrale organisaties zich diep buigen over prijspeil,
werkgelegenheid e.d.
De doelstellingen van de centrale organisaties
Ter Heide onderscheidt bij de werkgevers een economische en een politieke
doelstelling. De economische doelstellingen hebben betrekking op het garanderen van de continuïteit en de groei van de ondernemingen. De belangrijkste
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doelstelling, die hieruit voortvloeide was de verbetering van de concurrentiepositie t.o.v. het buitenland. De politieke doelstelling heeft te maken met het
handhaven van de vrije ondernemingsgewijze produktie oftewel de autonomie
van de ondernemingsleiding. Op dit terrein kan de autonomie worden aangepast door de overheid en de werknemers en/of vakbeweging. Daar de vakbeweging na de oorlog voorrang heeft gegeven aan de werkgelegenheid stond
ook bij hen de concurrentiepositie t.o.v. met name Duitsland centraal. Economisch spraken werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers op centraal niveau
dezelfde taal. Op het maatschappijhervormende vlak lag het medezeggenschapsideaal op centraal niveau op de eerste plaats. Binnen deze regelingen op centraal
niveau bleef de autonomie van de ondernemingsleiding tot op grote hoogte
gehandhaafd.
De spanningen in het systeem
De centrale loonpolitiek heeft veel spanningen opgeroepen mede doordat
vaak te voorzichtig politiek werd bedreven en doordat men geen oplossing kon
vinden voor de winstontwikkeling in sterke bedrijven. Hierdoor is een te grote
spanning ontstaan op de arbeidsmarkt waardoor de lonen steeds moeilijker beheersbaar werden. Deze spanning op de arbeidsmarkt heeft ook de autonomie
van vakbonden en leden vergroot. Door deze ontwikkeling werd het moeilijker
allerlei zaken centraal te regelen. Voorstellen voor investeringsloon, V.A.D. e.d.
hebben mede tot doel het centrale systeem te laten functioneren ondanks de
grotere bedrijfstaksverschillen. Op bepaalde andere gebieden zoals bedrijfssluiting is een centrale regeling nooit bereikt.
Een tweede bron van spanningen ziet Ter Heide niet in "objectieve factoren"
maar in het ontstaan van een soort "alternatieve vakbondsstrategie" , die door
de vakbonden is ontwikkeld, mede omdat zij bij de decentralisatie moeilijk
kwamen te zitten. In eerste aanleg werd de eis gesteld bij centrale onderhandelingen dat de zeggenschap op bedrijfstaks- en ondernemingsniveau verder moest
worden ontwikkeld. Hierdoor ontstaat een wrijving met de politieke doelstelling
van de werkgevers, nl. het handhaven van de autonomie van de ondernemingsleiding. Ter Heide citeert Albeda instemmend, die opmerkt dat de werkgevers
steeds harder zijn gaan worden als reactie op de hardere vakbondseisen. Met
name de Industriebond N.V.V. heeft verder gewerkt aan een alternatieve
strategie. Daar Ter Heide ervan uitgaat dat in Nederland een centralistisch
systeem blijft bestaan, acht hij deze nieuwe strategie niet succesvol. Op centraal
niveau kan men met conflicten en stakingen niets oplossen.
De conclusie van Ter Heide
Gelet op de huidige politieke verhoudingen en op het feit dat de vakbonden
volgens hem in 1973 een duidelijke nederlaag hebben geleden, acht hij de weg
weer open liggen voor de meer traditioneel Nederlandse verhoudingen m.b.t.
het centrale overleg. Daar de organisaties rekening moeten houden met een
proces van interne democratisering wil hij een onderscheid maken tussen cen-
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traal en niet centraal te regelen onderwerpen. Wel moet de signalering en de
behandeling van nieuwe problemen aanmerkelijk worden versneld. De vakbeweging moet sneller tot interne overeenstemming zien te komen en de werkgevers moeten de maatschappelijke ontwikkeling beter onderkennen. Indien dit
niet gebeurt, behoort een weg met verscherpte conflicten ook tot de mogelijkheden. Conflicten hebben de neiging zichzelf te continueren, temeer indien deze
conflicten steeds meer ideologisch geladen worden. Welke weg in de toekomst
zal worden benadeeld, kan Ter Heide niet voorspellen.
Commentaar
In het voorgaande is in het kort de visie van Ter Heide weergegeven. Daar
hij een van de knapste zo niet de knapste deelnemer, zowel op economisch als
op "onderhandelings" -gebied in het centrale overleg is geweest, is het uitermate
moeilijk commentaar te leveren. Toch wil ik proberen in te gaan op één punt in
zijn betoog, nl. het centrale overleg vereist tot op zekere hoogte een aanvaarding
van de huidige maatschappij. Uit het feit dat hij Albeda instemmend citeert,
kan worden afgeleid dat hij tot op zekere hoogte de oorzaken van het conflictdenken zoekt bij de vakbeweging. Albeda stelt namelijk dat de werkgevers hard
worden omdat de vakbeweging steeds hardere eisen stelt.
Zonder te vervallen in het "de kip of het ei" probleem wordt naar mijn mening
hierbij te weinig gelet op de polariserende werking van het "nee" zeggen van
de werkgevers. Doordat de werkgevers winstdeling, vermogensaanwasdeling,
investeringsbeleid steeds hebben afgewezen op grond van de doelstelling instandhouding van de vrije particuliere onderneming - is bij de vakbeweging
de overtuiging gegroeid dat de werkgevers de harmoniegedachte willen beperken tot loonafspraken alleen. Op alle andere fronten moet blijkbaar gevochten
worden alvorens de harmonie tot ontplooiing kan komen. Hiermede hebben
de werkgevers de harmoniegedachte ondermijnd. Het weer inhoud geven aan
het centraal overleg vereist een gemeenschappelijke basis, waarbij met name het
investeringsbeleid en de zeggenschapsverhoudingen binnen de onderneming
niet steeds worden omzeild door een beroep te doen op de zogenaamde vrije
particuliere ondernemingsgewijze produktie. Een oplossing voor deze beide
problemen lijkt essentieel voor de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in
ons land. Over beide problemen willen we hier nog enkele opmerkingen maken.
Het investeringsbeleid
De werkloosheid neemt in ons land voor naoorlogse begrippen ongekend
hoge vormen aan. In de komende jaren komt daarin hoogstwaarschijnlijk geen
aanmerkelijke verbetering. Dit zal des te meer het geval zijn indien aan de
investeringen allerlei zeer noodzakelijke voorwaarden worden verbonden op
het gebied van het milieu, het energieverbruik, de grondstoffenproblematiek
e.d. De werkloosheid zal dan hoogstwaarschijnlijk maar op twee manieren
kunnen worden opgelost. De eerste oplossing is een betere verdeling van het
werk over alle mensen, gepaard gaande met een veranderend arbeidsethos en
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een minder grote consumptiemogelijkheid. In "bezitten of bezeten zijn" en in
"nieuw is anders" brengt de Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland de bezinning over een nieuwe levensstijl onder de aandacht van de leden
van de kerk. Het is interessant na te gaan wat er met onze op reële vooruitgang
gebaseerde overlegstruktuur zal gebeuren indien iedereen minder schraperig
zal zijn geworden. Hoogstwaarschijnlijk is niets gevaarlijker voor ons systeem,
dan mensen die niet nog meer consumptie najagen.
Een tweede oplossing wordt gezocht in een gezamenlijke beïnvloeding van
de investeringen door werkgevers, werknemers en overheid. Halberstadt en
Van Winden hebben dit in een préadvies voor de Nederlandse Maatschappij
voor Nijverheid en Handel d.d. 22 mei 1975 een coalitieeconomie genoemd
inplaats van een markteconomie. Wij kunnen geheel instemmen met een suggestie van L. Hoffman in E.S.B. van 4 juni jl. dat het uitermate zinnig is een
discussie te starten over de vraag hoe een coalitieeconomie waarin alle partijen
aan hun trekken komen, moet functioneren. Met het steeds afhouden van de
boot over deze zaak bewijzen de werkgevers het centrale overleg een slechte
dienst.
De medezeggenschap
Op het terrein van de medezeggenschap doet zich hetzelfde probleem voor.
In het algemeen pleiten werkgevers voor rust op het medezeggenschapsfront.
Op allerlei gebied zoals de ondernemingsraden, de Raad van Commissarissen
en het bedrijvenwerk is hun bijdrage niet veel groter dan de suggestie voorlopig
niets te doen. Aan vakbondszijde wordt verder gewerkt aan het afronden van
het zeggenschapsgebouw, waarbij aan de werknemers echt zeggenschap wordt
gegeven in de bedrijven. Het CN.V. pleit voor een gemeenschappelijk ondernemingsbestuur, waarbij de werknemers tenminste de helft van de commissarissen mogen kiezen. De Industriebond N.V.V. spreekt zich in "Fijn is anders"
uit voor een samenleving die wordt gekenmerkt door een democratische besluitvorming op alle gebieden en alle niveaus; (een zogenaamde arbeidsdemocratie).
Een studiereisclubje van het Overlegorgaan sprak zich in 1970 reeds uit voor
arbeiderszelfbestuur in het rapport "Baas in eigen bedrijf".
Alhoewel de standpunten niet allemaal even duidelijk zijn en er ook verschillen in de idealen zitten, is er toch ook veel gemeenschappelijks te onderkennen. Iedereen probeert op zijn eigen wijze de vrije en gelijkwaardige mens
tot zijn recht te laten komen. Dit vereist in ieder geval een verandering van de
zeggenschapsverhoudingen in het bedrijf. Pas indien hierover samen zal worden
nagedacht, heeft het centraal overleg een goede toekomst. De werkgevers hebben m.i. de grootste sleutel hierbij in handen.

Utrecht, 11 juni 1975.
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DE ROL VAN GRONDSTOFFEN IN DE WERELDPOLITIEK;
ZEGEN OF CONFLICTSTOF
door
Prot. W. Uytenbogaardt

Het voorspel
Sedert het optreden van de mens op aarde hebben grondstoffen een beslissende rol gespeeld bij zijn ontwikkeling. Het is zeker niet toevallig, dat de
belangrijkste cultuurperioden namen dragen die ontleend zijn aan grondstoffen:
Steentijd, Bronstijd, IJzertijd. Trekt men deze lijn door dan zou men thans
kunnen spreken van de Staaltijd, gezien de wereldproductie van staal, het symbool van macht en beschaving: 710 miljoen ton in 1974, dat is 175 kg per
hoofd der wereldbevolking. Een land dat geen hoog-ontwikkelde staalindustrie
heeft, telt niet mee, is onderontwikkeld.
Tot het begin van onze jaartelling heeft de mensheid het kunnen doen met
de kennis en het gebruik van slechts zes metalen: koper, tin, goud, zilver, lood
en ijzer. Ook kende men antimoon, kwik, koolstof en zwavel. Op het keerpunt
van onze geschiedenis telde de wereld omstreeks 250 miljoen zielen. Tot 1775
kende men nog maar 22 van de 92 in de natuur voorkomende elementen. Daarna
is de kennis der "levenloze" natuur met sprongen vooruit gegaan, evenals de
wereldbevolking. Van 1850 tot 1950 is deze toegenomen van 1,3 miljard tot
2,5 miljard, dus met 1,2 miljard in 100 jaar. Vervolgens met 1,5 miljard in 25
jaar (de 4 miljard is begin 1974 gepasseerd 1, terwijl de toename in de komende
25 jaar 2,5 miljard zal bedragen. Verder zullen we voorlopig maar niet kijken.
Voor niet-denkende wezens gold in het geologisch verleden meestal, dat een
opbloei van de populatie voorafging aan hun definitief verdwijnen. Voor denkende wezens beschikken we hieromtrent niet over empirische gegevens. Gezien
echter de tien-voudige over-kill capaciteit waarvan deze wezens zich inmiddels
verzekerd hebben, ziet het er naar uit dat deze mogelijkheid ook in dit geval
geenszins uitgesloten is. Zo zou men zich dus onbewust hebben aangepast aan
de natuurwetten. Hoe dan ook, deze exponentiële bevolkingsgroei was natuurlijk
niet vreemd aan de sterk toenemende interesse voor en behoefte aan grondstoffen van allerlei aard, al was dit stellig niet de enige factor.
Er zijn namelijk altijd stammen of volkeren geweest die nèt iets slimmer, iets
groter, iets sterker of iets rijker waren dan anderen en dus meer behoefte hadden aan verschillende zaken. Een combinatie van deze factoren was (en is)
1
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trouwens ook geen zeldzaamheid en dan waren (en zijn) zulke behoeften
uiteraard nog extra-veel groter. Daarbij kwam het ook vaak voor, dat men nèt
iets miste of wenste van hetgeen men bij de buurman aanwezig wist en daar
dan rechten op deed gelden als men toevallig groter en sterker was. Dat gaf dan
weliswaar een tijdelijk en locaal conflict, maar dat was allemaal nog niet zo erg
zolang men nog niet gehinderd werd, deels door een christelijke ethiek, deels
door de aanwezigheid van kernwapens.
Wat het eerste betreft, daarin kwam bijna 2000 jaar geleden verandering.
(Natuurlijk eigenlijk al iets eerder, gezien het "Gij zult, Gij zult niet", maar in
feite gold dit voorlopig alleen voor het Joodse volk, dat zich daar ook niet altijd
zo best aan gehouden heeft). Er kwam namelijk een receptenboek voor een
nieuwe, menselijker samenleving (als men dat zo mag stellen), met als belangrijkste recept het gebod der naastenliefde. Het tragische was, dat te weinig
gelet werd op het bijschrift: "voor uitwendig gebruik". In sommige landen vergiste men zich kolossaal en werd er officieel vastgesteld: "uitsluitend voor inwendig gebruik want uitwendig gebruik is dodelijk voor onze samenleving". De
goeden niet te na gesproken, kan geconstateerd worden dat ook elders velen
zich, al of niet opzettelijk, vergist hebben in de juiste toepassing van deze
recepten uit vrees dat bestaande systemen zouden wankelen. Dáárin, en daarin
alléén, schuilt de diepe oorzaak van elke wereldcrisis, óók van de huidige, óók
van de grondstoffenproblematiek. Achtte men het vóór Christus nog normaal
dat b.v. mijnarbeid door slaven werd verricht onder de meest afgrijselijke omstandigheden (veelal mochten zij de mijn nooit meer verlaten), nà Christus had
het in feite niet meer voor mogen komen dat gehele volkeren van de aardbodem
verdwenen vanwege hun bodemschatten (Aztéken, Inca's, Indianen, Hottentotten, noem maar op). Ja, wat die Indianen betreft: een souvereine staat
achtte zich bij herhaling niet gebonden aan in vrijheid afgesloten overeenkomsten met deze lieden ten aanzien van hun grondgebied zodra weer bleek, dat zich
verderop nog meer bodemschatten bevonden 2.
Ook toen steeds meer mensen toch beter konden weten, in de 16e, 17e, 18e,
1ge eeuw, bloeide de slavenhandel op als nooit te voren. Tegenwoordig wordt
het aantal slaven, dat in de 16e eeuw uit Afrika is verscheept - de overgrote
meerderheid natuurlijk door de Portugezen - op iets meer dan een miljoen
geschat. Gedurende de 17e eeuw zou hun aantal zijn toegenomen tot 2,753 miljoen, gedurende de 18e eeuw zou hun aantal meer dan verdubbeld zijn
tot 7 à 8 miljoen en als men aanneemt, dat "illegaal" nog eens zoveel slaven zijn
overgevoerd, komt men tot een totaal van ongeveer 20 miljoen. Het Nederlandse aandeel daarin bedroeg ongeveer 5% 3. Alleen al Mozambique heeft in

2
D. Brown, Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier. De ondergang van de Indianen in Noord-Amerika. Hollandia, Baarn 1972.
3 A. van Dantzig, Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel, Fibula-Van Dishoeck,
Bussum, 1968 (p. 108). Zie ook: James Pope-Hennessy, De zonden der vaderen; Een
studie over de Atlantische slavenhalers (1441-1807). H. J. Paris, Amsterdam, 1968.
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de 1ge eeuw nog één miljoen slaven geleverd 4. Daarbij werden gehele volksstammen uitgeroeid. Dit ging aan de rest van de wereld voorbij. Wel trok het
nog even de aandacht in Europa toen blank tegen blank van leer trok om goud
en diamanten, zoals in de Boerenoorlog, maar dat er tussen 1902 en 1965 meer
dan 80.000 z.g. "contract" -arbeiders uit Mozambique, het veel geplaagde land,
in de goudmijnen van Zuid-Afrika zijn omgekomen 5, is weer minder bekend,
evenals het feit dat na 1960 in deze mijnen reeds meer dan 11.000 Afrikaanse
werkers zijn verongelukt en dat het aantal dodelijke ongelukken zich in opwaartse lijn beweegt (naarmate de mijnen dieper en riskanter worden), in 1973
1,25 per duizend per jaar 6. Momenteel werken er in de Zuid-Afrikaanse goudmijnen ongeveer een half miljoen Afrikaners waarvan meer dan driekwart van
buiten Zuid-Afrika, ver van huis en gezin. In 1971 verdiende 93% van deze
mijnwerkers een loon beneden de z.g. armoede-grens. Van de goudopbrengst
ging in dat jaar 18% naar de blanke werknemers; 9% naar de zwarte; 21 %
naar de buitenlandse aandeelhouders; 14% als belasting naar de staat 7.
Goud is de kurk waarop de Zuid-Afrikaanse economie drijft. Vermeldenswaard in dit verband is, dat deze goudmijnen met verlies zouden werken indien
(1) de zwarte arbeiders loon naar werken kregen; (2) er tijdens de tweede
wereldoorlog geen uranium in deze mijnen ontdekt zou zijn, waardoor ZuidAfrika thans, na de V.S., de grootste uranium reserves bezit. Daar komt dan nog
als extraatje bij de gestegen goudprijs (de monetaire goudprijs steeg met 20%
na de 2e devaluatie van de dollar, in 1973; de vrije marktprijs aanzienlijk
meer: met fluctuaties tot 90%). De totale Zuid-Afrikaanse goudproductie heeft
tot 1974 een waarde bereikt van ongeveer 26 miljard dollar. Het merendeel van
dat goud verdween echter weer onder de aardoppervlakte: in in de kluizen van
de Federal Reserve Bank of New York (Liberty Street), waar goud van meer
dan 70 naties veilig bewaard wordt (in 1968 ter waarde van ruim 13 miljard
dollar 8, in die van Fort Knox en van andere nationale bankinstellingen. Het
geschatte totaal aan goudreserves in de centrale banken der westelijke wereld
bedroeg oktober 1974: 49,83 miljard dollar 10.
Binnenkort krijgt Zuid-Afrika er een kurk bij om de economie op drijvende
te houden: de verkoop van verrijkt uranium. Vijftien kilometer van Pretoria
bevindt zich een plaats die aangeduid wordt met de naam "Validaba" hetgeen
in Zoeloe-taal zoveel betekent als "we praten er niet over". Daar wordt 235U
aangereikt van 0.7% (de natuurlijke verhouding tot 238U) tot 2,5% 9. Tot
dusver hadden de V.S. het wereldmonopolie van de handel in verrijkt uranium.
F. Houtart, La Namibie dans Ie cone Sud de l' Afrique - Science et Paix, 1973 (4).
S. Bosgra en A. Dijk, De strijd tegen het Portugees kolonialisme. Angola, Mozambique, Guinee - Paris, Amsterdam, 1969 (p. 41).
6
Trouw, 2 juli 1974.
7
Trouw, 8 april 1975.
8
T. Green, The World of gold. Michael Joseph, London, 1968.
9 Svenska Dagbladet, 28 augustus 197310 Federal Reserve Bulletin, December 1974.
4

5
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De verkoopwaarde daarvan is minstens tweemaal zo hoog als van het uitgangsmateriaal. Maar de Zuid-Afrikaanse methode werkt 20% goedkoper dan de
Amerikaanse; en Zuid Afrika (inclusief Namibië) bezit nog ongeveer 200.000
ton uranium-metaal in de goud- en uraniummijnen. Zo ziet de toekomst er wat
dat betreft rooskleurig uit voor Zuid-Afrika, afgezien nog van het feit dat dit
land binnenkort voldoende splijtstof zal hebben om zelf kernwapens te kunnen
maken, die men ook ginds zo nodig heeft, opdat ze niet gebruikt hoeven te
worden.
De huidige situatie - productie en constlmptie
De bestaande kloof tussen de eerste (= westerse, geïndustrialiseerde, rijke)
wereld en de derde wereld dateert dus niet van vandaag of gisteren, maar is in
versneld tempo gegroeid:
1. doordat de westerse wereld altijd veel te goedkope grondstoffen en energie gebruikt heeft voor zover die afkomstig waren uit de derde wereld,
waarbij de bevolking van deze derde wereld chronisch te kort gedaan
werd;
2. door regelrechte uitbuiting van deze bevolking. Het lijkt onwaarschijnlijk
dat de mensheid kan blijven voortbestaan zolang de ene mens de andere,
het ene volk het andere blijft uitbuiten.
Tabel I geeft in percentages de verdeling aan van de wereldbevolking, alsmede van de wereldproductie en -consumptie, over de eerste, tweede (= communistische) en derde wereld 11. Deze cijfers spreken voor zichzelf. Men heeft
berekend, dat in de eerste 40 jaar van deze eeuw meer delfstoffen zijn verbruikt dan in alle voorafgaande eeuwen tezamen. Voorts, dat het totale verbruik van delfstoffen na de tweede wereldoorlog het totale voorafgaande verbruik inmiddels reeds heeft overtroffen. Ten slotte, dat alléén de V.S. al meer
grondstoffen, inclusief brandstoffen, hebben verbruikt in de afgelopen 30 jaar
dan de gehele wereld in alle voorafgaande tijden 12.
TABEL I
I'

;,'

Percentages van de wereldbevolking en de wereldproductie en -consumptie van minerale
grondstoffen voor de eerste, tweede en derde wereld.
bevolking
Ie wereld
2e wereld
3e wereld

20
30
50

productie
40
27
33

consumptie
65
26
9

11 P. Bourrelier, F. Callot, R. Dietrich, J.-P. Hugon, Matières premières minérales et
relations internationales. Il. l'Interdépendance des pays du monde - Annales des Mines,
Janvier 1975, p. 21.
12 Charles F. Park, Jr. (Ed.), Earth Resources - Voice of America Forum Series,
1973, p. 4.
Brian F. Skinner, Earth Resources, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1969, p. 7 e.v.

179

De rol van grondstoffen in de wereldpolitiek; zegen of conflictstof

Bedroeg het totale verbruik aan primaire grondstoffen in de V.S. in 1950
2 miljard ton, in 1972 was dit gestegen tot 4 miljard ton, dat is 20 ton per
hoofd van de bevolking.
Voor het jaar 2000 wordt de consumptie van primaire grondstoffen in de
V.S. geraamd op 11 miljard ton.
Daarvan zal dan 80 - 85% geïmporteerd moeten worden, tegen 1/3
thans.
Met slechts 6% van de wereldbevolking consumeren de V.S. thans ongeveer
1/3 van de wereldproductie van aluminium, koper, lood, nikkel, cobalt, chroom
en platina. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Zou de consumptie van de overige wereldbevolking zich op ditzelfde niveau bewegen, dan zouden alle bekende reserves van een groot aantal belangrijke grondstoffen binnen enkele
jaren zijn uitgeput. Thans reeds bevinden we ons in een situatie waarin liet in
ontginning nemen van nieuwe grondstofbronnen nauwelijks gelijke tred kan
houden met de uitputting van bestaande bronnen. Dit vooral met het oog op de
enorme bedragen die met het openen van een nieuwe mijn van enige omvang
gepaard gaan, en de moeilijkheid om risico-dragend kapitaal te vinden. Voor
de nieuwe kopermijn Cuajone in Zuid-Peru is met moeite 1,6 miljard dollar bij
elkaar gebracht, uit meer dan 10 landen. Daarnaast: aan bewapening wordt
per dag één miljard dollar uitgegeven. Daarbij komt nog, dat de totale wereldconsumptie van minerale grondstoffen toch al sneller toeneemt dan die van de
V.S., en sedert 1945 elke 7 à 8 jaar is verdubbeld, waarbij nochtans de kloof
tussen Ie en 3e wereld steeds breder is geworden. De vraag is hoevaak de
wereld zich nog een verdubbeling van het grondstoffenverbruik kan permitteren.
Er is nog onnoemelijk veel aan bekende en onbekende voorraden, maar de
exploratie en exploitatie daarvan is een energie-probleem en een financieel
probleem.
De vraag is niet hoeveel er van een bepaalde grondstof nog over is in
2000, maar wat men bereid is er voor te betalen en wie het nog kán betalen 13.
Tabel II geeft een overzicht van de wereldproductie van enkele belangrijke
grondstoffen voor 1953, 1962 en 1972.
Hierbij zijn eveneens belangrijke grondstoffen als zand en grind niet genoemd, hoewel juist deze zaken de grootste knelpunten vormen, zowel in een
land als de V.S. als in ons eigen land.
In de V.S. breiden de grote steden zich n.l. uit juist over deze afzettingen,
die ze nodig hebben voor hun uitbreiding (ook voor wegen, vliegvelden enz.)
en zo sterft de urbanisatie aan gigantitis, iets wat men uit de fossiele dierenwereld ook kent.
13 John D. Morgan, Jr., Future use of minerals: The question of "Demand··. In:
Eugene N. Cameron (Ed.), The mineral position of the United States, 1975·2000 .. The
University of Wisconsin Press, 1973 (p. 30).
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TABEL 1I

Wereldproductie van enkele belangrijke grondstoffen, uitgedrukt in 1000 ton metaalinhoud
(afgerond), indien niet anders aangegeven voor de jaren 1953, 1962 en 1972, volgens
Statistical Yearbook United Nations, 1971 en 1973.

Aluminium 1
Antimoon
Chroom 2
Diamant 3
Goud 4
Koper
Kwik
Lood
Mangaan
Molybdeen
Nikkel
Tin
Uranium
Vanadium
Wolfraam 5
Ijzer
Zilver
Zink

1953

1962

15280
39
1660
20730
751
2790
6
2010
4300
28
203
173

32280
56
1840
33120
1152
4630
9
2540
5400
34
367
144
20
8
40
252300
7
3640

n.a.
3
43
158600
6
2760

1972
65800
63
2770
48230
1195
6780
8
3410
8570
79
614
197
19
12
47
433800
9
5550

In 1000 ton bauxiet
2 In 1000 ton Cr203
3 In 1000 karaat industrie- en sierdiamant
4In 1000 kg
ij In 1000 ton W03

1

Reserves en voorraden, waar en hoeveel
Het is met reserves en voorraden van grondstoffen zoiets als met land vóór
en àchter de horizon : Wat vóór de horizon is kent men en kan men overzien,
daarachter vermoedt men (uit ervaring, optimisme of anderszins) dat er ook wel
land zal zijn. Maar op een gegeven moment is dat niet meer zo. Dan heeft men
(verondersteld dat men in een rechte lijn loopt) de grens van een continent
bereikt. Dit geldt voor elke richting, waar men zich ook op een groot continent
of klein eiland bevindt. Vroeg of laat is er geen land meer achter de horizon.
Men zou de verschillende marsrichtingen kunnen vergelijken met de verschillende soorten grondstoffen. De reserves kent men, maar deze zijn na verloop van tijd uitgeput en vervangen door nieuwe reserves. Dit gaat als maar
door tot iets begint op te raken (kwik, zilver). Voorraden kent men niet, men
neemt echter aan dat ze gigantisch zijn want telkens opnieuw worden er nieuwe
en grotere reserves uit gevormd. De exponentiële toename van de consumptie
kan men dan vergelijken met een eenparig versnelde beweging in de marsrichting (zie boven). Het resultaat is alleen dat de grens van het continent
eerder bereikt wordt, en dat meer energie gebruikt wordt hoe sneller men zich
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voortbeweegt. Er moet ook steeds meer energie gebruikt worden om steeds
armere ertsen te ontginnen.
Maar bij grondstoffen spelen politieke factoren een rol. Dit moge blijken uit
Tabel III 14. Hieruit kan men veel aflezen, b.v. dat de V.S. geen of praktisch
geen chroom, mangaan, nikkel, antimoon, diamant, goud, platina, tin en kwik
produceren, zeer belangrijke grondstoffen, waarvan goud, platina, chroom, mangaan en (sier-) diamant het allermeest in Zuid-Afrika voorkomt (naast zeer veel
vanadium). Daarnaast bevat Zaïre de grootste voorraad aan industriediamant
en cobalt (bovendien veel koper, tin, goud, wolfram). Daarnaast bevat Rhodesië
de op één na grootste voorraden aan chroom. Angola is zeer rijk aan diamant
(Se producent ter wereld); Namibië aan diamant, koper, lood, zink, vanadium,
tin; Tanzania aan diamant; Zambia is één der belangrijkste koperproducenten.
Alles bij elkaar heeft Zuidelijk Afrika, maar vooral Zuid-Afrika een onvoorstelbare rijkdom aan bodemschatten, die voor een groot gedeelte nog niet geëxploreerd zijn. Een twist-appel bij uitstek in een hoog-geïndustrialiseerde wereld,
helaas wèl een appel waar iets aan mankeert. Wellicht is het mogelijk in een
volgend artikel hierop terug te komen.
TABEL III
Belangrijkste locatiegebieden voor enkele belangrijke grondstoffen, met percentages van
de totale bekende wereldreserves, alsmede het totaal van deze bekende, ontginbare reserves.
bekende, ontginbare
wereldreserves
Aluminium

Australië
Guinea
Jamaica

34
21
10

1060 miljoen ton bauxiet

Antimoon

China
Bolivia
Zuid-Afrika
(= USSR)

68
8

) miljoen ton metaal

Chroom

Zuid-Afrika
Rhodesië
U.S.S.R.

74
23
2

703 miljoen ton metaal

Cobalt

Zaïre
Nw. Caledonië
(+ Australië)
Canada

27
27

2,5 miljoen ton metaal

Zaïre
Zuid-Afrika
Ghana

80
8
4

Diamant
(industriesteen)

5

7
630 miljoen karaat

14 Ten dele overgenomen, ten dele omgerekend aan de hand van gegevens uit: H. H.
Landsberg, Policy elements of U.S. resource supply problems - Resources Policy, December
1974; en: Commodity Data Summaries 1974, Appendix I to Mining and Minerals Policy;
Third Annual Report of the Secretary of the Interior under the Mining and Minerals
Policy Act of 1970 - Bureau of Mines, U.S. Department of the Interior, 1974.
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Goud

Zuid-Afrika
U.S.S.R.
U.S.A.

60
20
8

31 miljoen kg metaal

Koper

U.S.A.
Chili
Canada

22
16
9

336 miljoen ton metaal

Kwik

Spanje
Joegoslavië
U.S.A.
(= Mexico)

49
9
7

183000 ton metaal

Lood

U.S.A.
Canada
Australië

37
13

86 miljoen ton metaal

Mangaan

Zuid-Afrika
U.S.S.R.
Gabon

38
25
12

723 miljoen ton metaal

Molybdeen

U.S.A.
U.S.S.R.
Chili

58
18
16

5 miljoen ton

Nikkel

Cuba
Nw. Caledonië
Canada
(= USSR)

24
22
14

67 miljoen ton metaal

Platina-metalen

Zuid-Afrika
U.S.S.R.
Canada

64
32
3

19,5 miljoen kg metaal

Tin

Thailand
Malaysië
Indonesië

32
14
13

4,5 miljoen ton metaal

Uranium

U.S.A.
Zuid-Afrika
(+ Namibië)
Canada

30
23

1 miljoen ton U 3 0 S

Vanadium

U.S.S.R.
Zuid-Afrika
Australië

59
20
15

9,2 miljoen ton metaal

Wolfraam

China
U.S.A.
Zuid-Korea

74
7
4

1,3 miljoen ton W 30S

Ijzer

U.S.S.R.
Brazilië
Canada

32
15
12

88 miljard ton metaal

11

21
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Zilver

U.S.A.

24
13
12

170 miljoen kg metaal

28
20
Canada
W.-Duitsland
11
(= O.-Duitsland)

112 miljoen ton metaal

Mexico
Canada

Zink
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VAN DE REDACTIE

Dit nummer is een Arjos-nummer: de artikelen zijn geschreven door leden
van de Anti-revolutionaire jongeren organisatie. Ons verzoek aan hen luidde:
probeer aan te geven waarover de huidige generatie Arjosleden zich in het
bijzonder druk maakt. Wat beweegt hen? Op welke punten richt zich vooral
het beïnvloeden van de ARP?
Het resultaat is een aantal artikelen over buitenlandse politiek, sociaalcultureel en sociaal-economisch beleid en over de bestuurlijke organisatie. Naar
volledigheid is niet gestreefd: het zijn gedachten over enige hoofdpunten.
In het artikel over het buitenlandse beleid vragen de schrijvers zich naar
aanleiding van ontwikkelingen in Zuidelijk Afrika af wat de houding is die
het westen inneemt tegenover die landen die de laatste jaren onafhankelijk
zijn geworden. Wij komen dikwijls niet veel verder, aldus de schrijvers, de
bevrijdingsbewegingen als communistisch aan te merken en daar blijft het
dan veelal bij.
Men ondersteunt het beleid-Pronk: er moet een selectieve aanval komen
op de ergste vormen van armoede. Tenslotte beschouwt men de relatie
Europa-V.s. vooral tegen de achtergrond van de rol van de kernwapens in
ons veiligheidssysteem.
Vervolgens twee artikelen over de sociaal-culturele politiek. Allereerst wordt
een schets gegeven over de ontwikkeling van het denken in onze partij over de
sociaal-culturele politiek. De conclusie luidt dat teveel een afwachtende houding
is aangenomen - vanuit een bezorgdheid over een te overheersende overheid en te weinig is nagedacht over onze specifieke inbreng in het welzijnswerk.
In het tweede artikel worden in samenspraak met o.m. de onlangs verschenen nota 'Plichten en Perspectieven' aanzetten gegeven voor een CDAbenadering van het sociaal-culturele beleid. Het boeiende in deze twee artikelen
is de. poging om vanuit een vertrouwde anti-revolutionaire benadering (met
alle aandacht voor de rol van de overheid) verder te komen dan wij op dit
te"ein veelal komen: niet zozeer de nadruk op de onmacht en de onbevoegdheid van de overheid maar juist ook op haar mogelijkheden, haar bevoegdheden en haar plicht om wel op te treden.
Vervolgens twee artikelen over het sociaal-economisch beleid: allereerst
over de doelstelling economische groei als zodanig en daarna over de effecten
van een gematigde economische ontwikkeling op de doelstelling volledige
werkgelegenheid.
Tenslotte wordt geschreven over bestuurlijke organisatie: de gewestvorming,
het kiesstelsel en de Eerste Kamer.
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DE AR]OS-VISIE OP BUITENLANDS BELEID
"

"

:':i

Elke visie op buitenlands beleid zal, of deze nu van een departement afkomstig is, of het resultaat is van borrelpraat, voor een deel bepaald zijn door
voorstellingen over de huidige en de te verwachten situatie. Hierin ligt een
sterk speculatief element, omdat het gedrag van mensen en ook dat van
regeringen nu eenmaal moeilijk te voorspellen is. Naast het speculatieve element
treft men ook een sterke persoonlijke component aan: de objectieve situatie, de
waarheid (what ever that may be ... ) is niet het uitgangspunt van overwegingen geweest, maar de persoonlijke belevingswereld van diegene, die de
visie wereldkundig maakt. Hiermee is het aantal determinanten van een visie
op buitenlands beleid, nog geheel afgezien welke richting een visie opgaat,
nog niet compleet. Er kan sprake zijn van wat de duitsers "Systemerhaltung"
noemen, wat neerkomt op het in stand houden van het bestaande bestel, maar
ook van een opvatting, die uitgaat van de vooronderstelling, dat buitenlands
beleid een mogelijkheid is om een bestaande situatie fundamenteel te veranderen.
De Arjos vindt dat een systeemdenken, dat een reageren op conflicten inhoudt,
als ongewenst moet worden beschouwd, omdat de bestaande verhoudingen en
structuren in veel gevallen strijdig zijn met dat, wat als een actuele concretisering van de bijbelse gerechtigheid mag worden beschouwd. Een Arjos-visie
zal zich niet doen kennen als een visie, waarin het realisme (voorzichtig,
voorzichtig; er zijn zoveel apen en beren te zien) domineert, maar veeleer als
benadering, die risico's op korte termijn wil accepteren wanneer dit nodig is
om op langere termijn een leefbaarder wereld mee op te bouwen. In deze
laatste zin is nog een ander aspect van de benadering van de Arjos weergegeven: De Arjos ziet de buitenlandse politiek niet als een middel om de eigen
nationale belangen beter te behartigen, maar als een instrument, dat dienstig
kan zijn voor een gelijkere verdeling van kansen op ontplooiing. Op mondiaal
niveau.
Wij hebben ons in dit stuk beperkt tot een aantal aspecten van het buitenlands
beleid, uiteraard die aspecten, waarvan wij vinden, dat een stellingname nodig
is en waarvan wij verwachten dat een concrete invloed van Nederland mogelijk
is. Naast een beschrijving van de bestaande situatie en de bestaande verhoudingen, die stellig aan de beperkingen lijdt, welke boven zijn genoemd, hebben wij
de door ons gewenste situatie geplaatst en waar mogelijk instrumenten aangedragen die effectief of noodzakelijk zijn om deze gewenste situatie te bereiken
of naderbij te brengen.
Aan deze bijdrage hebben op persoonlijke titel meegewerkt: Ad Cardol
(Zuidelijk Afrika), Maarten van Ditmarsch (Ontwikkelingsproblematiek), Eric
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Ouwejan (Europa) en Geert Hielema (Vrede en Veiligheid) waarbij de laatste
een poging tot integratie heeft gedaan. De volgorde van de genoemde aspecten
van buitenlands beleid zal in dit artikel worden gehandhaafd.
1. Zuidelijk Afrika
Velen hebben de bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika steeds gezien
als bewegingen van opstandelingen, geweldplegers en guerrilla's, zonder oog te
hebben gehad voor de geweldige bestuurlijke inspanningen die nodig waren
voor de opbouw van Angola, Mozambique en Guinee Bissau, inspanningen die
de bevrijdingsbewegingen zich hebben getroost: bestuurlijke structuren werden
gevestigd, een gezondheidsorganisatie werd opgezet, een alfabetiseringsprogramma werd uitgevoerd, politieke bewustwordingsprocessen werden in gang
gezet, het geestelijke proces van "nationbuilding" - het aankweken van een
nationaal zelfbewustzijn werd gestimuleerd. Dit is des te schrijnender, wanneer
men zich realiseert, dat vrijwel iedereen een terechte bewondering opbrengt
voor diegenen, die in het verre en in het recente verleden zich op onwettige
maar wel op rechtmatige wijze gewelddadig hebben verzet tegen vreemde overheersing. Zelfs slaat velen de schrik om het hart, omdat zij de onjuiste optie
hebben dat de omkering, waarin in Afrika gestuurd wordt, door communistische
machten wordt geleid, in een poging de wereld via bevrijdingsprocessen in
het communistische kamp te krijgen. Zoals in zoveel van dergelijke situaties
in het recente verleden, zijn de meeste bevrijdingsbewegingen in eerste instantie
niet uitgesproken pro- of contra-communistisch resp. kapitalistisch. Een bevrijdingsorganisatie is puur nationalistisch in opzet, richt zich op de eigen
situatie, op de eigen vijand: de kolonisator, de onderdrukker, de agressor.
Vanuit de positie van underdog zoekt een beweging steun van buiten: zij
moet het opnemen tegen een gevestigde militaire en politieke macht.
Tot nu toe is altijd gebleken, dat westerse landen niet vroegtijdig bereid
waren begrip op te brengen voor de bevrijdingsidealen. Ze weigerden solidair
te zijn met een verdrukte, die zich verzette tegen een verdrukker in-eigenwesters kamp. Dit schiep gelegenheid voor communistische landen om met
welk positief of negatief oogmerk dan ook, door middel van hun hulp, te
doen wat anderen nalieten. Dat deze hulp een reële mogelijkheid tot beinvloeding van een ideologie, die zich nog bezig is te vormen, inhoudt lijdt
geen twijfel.
Het vooruitzicht in dit deel van Afrika is hoopvol, ondanks het moeizame
proces, dat een land in opbouw meemaakt. Wij hebben die opbouw niet al
te geestdriftig mogelijk gemaakt of bevorderd - integendeel - maar we
hoeven ons geen tweede keer te vergissen; nu de strijd gestreden is, ligt er een
dankbaar werkterrein, ook voor ons, voor Nederland, voor Europa.
De geschetste situatie kunnen wij nog niet toepasbaar vinden voor Zuid-Afrika
en Rhodesië. Intensief contact zoeken met zwarte afrikaanse landen is in feite
niets nieuws: ieder land heeft behoefte, (militair, economisch) aan normale
betrekkingen met buurlanden, geheel afgezien van ideologie of huidskleur.
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De veranderde situatie in Zuidelijk Afrika heeft Vorster genoodzaakt zijn
positie opnieuw onder ogen te zien. Het aantal blanke bolwerken verminderde
met meer dan de helft. Met name nu premier Smith concessies doet aan zijn
zwarte bevolking is er voor de Zuidafrikaanse regering alle reden zich te
bezinnen op stappen die voor haar de toekomst veilig stellen. Dit kan hem tot
"progressieve" uitspraken nopen, die overigens in Zuid-Afrika geen zoden aan
de dijk zetten. Het afschaffen van aparte openbare toiletten kan men veilig
beschouwen als een spectakelstukje voor de buitenwacht; het kan nooit beschouwd worden als een concrete stap op weg naar gelijkheid. Het is tekenend,
wanneer organisaties als het Christelijk Instituut van dominee Naudé besmet
worden verklaard, alleen al omdat zij nu eenmaal niet in het denkpatroon van
Vorster c.s. passen. De wereld heeft positie gekozen; ook hier blijft het
westen achter. Natuurlijk spreekt veel blanken de verwantschap met blanken
in Zuid-Afrika aan, maar dat dit gepaard gaat met een negatie van de werkelijke
situatie, dat het collaboratie betekent ten nadele van de onderliggende zwarte
meerderheid is ethisch onaanvaardbaar. In eenzelfde soort gedachtengang als
ten aanzien van de vroegere koloniën van Portugal, lijkt een communistisch geinspireerd verzet tegen de situatie in Zuid-Afrika voor de hand te liggen. Maar
dat is het naar de hand zetten van de situatie, een omkering van de werkelijkheid. Zolang wij weigeren de consequenties te trekken uit onze afwijzing van
het apartheidssysteem, op welke wijze wij die consequenties dan ook vertalen of
concretiseren, maken wij de weg vrij voor anderen. Daarna is de gang van
zaken voor de hand liggend, we zeggen: dat is geen zuivere koffie, daar moeten
we onze vingers niet aan branden.
In deze gedachtengang is het ook voorstelbaar dat er weerstand ontstaat
tegen het standpunt van de Wereldraad van Kerken, dat geconcretiseerd wordt
in het fonds tegen de bestrijding van het racisme. Nog afgezien van de afkeuring van het zich bezig houden met politiek als zodanig van de Wereldraad - alsof dat afgescheiden kan worden van wat christenen doen en inspireert - de inhoud, de richting van die politiek wordt dubieus geacht. Wij
vinden het verwerpelijk, dat de gedachte waaruit èn de zuiverheid van de intenties waarmee de aanbevelingen worden gedaan in twijfel worden getrokken.
Een discussie over de zin van het terugtrekken van de investeringen uit ZuidAfrika dreigen de uitgangspunten van het werk van de Wereldraad geweld
aan te doen, omdat de buitenwacht een dergelijke discussie zo interpreteert.
Als wij ernst maken met onze uitgesproken mening over Zuid-Afrika kunnen
wij aan bepaalde daden niet ontkomen. Wij moeten in de eerste plaats beseffen, dat wij geen speciale gevoelens mogen hebben voor de blánken alleen
in Zuid-Afrika. Een christelijke visie met als kerngedachte de naastenliefde
als aspect van de Gerechtigheid verdraagt geen geprivilegeerde houding. Het
betekent strijd tegen de machten die de gerechtigheid blokkeren en wel concrete
strijd met daartoe geëigende middelen. Het betekent steun aan die groepen en
individuen (moreel en financieel) die zichzelf in de waagschaal stellen, die
hun kwetsbare positie nog kwetsbaarder maken en verder afzien van militaire,
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economische en culturele akkoorden met Zuid-Afrika, zolang de situatie daar
niet verandert.
2. Herformulering van het ontwikkelingsbeleid
Wanneer wij ons wagen aan een herformulering van het ontwikkelingsbeleid,
is het noodzakelijk ons eerst af te vragen wat ontwikkeling en dus ook wat
onderontwikkeling is. Onderontwikkeling is naar onze mening niet een vertraagde ontwikkeling maar een produkt van ontwikkeling. Onderontwikkeling
is geen fase in het ontwikkelingsproces, maar een deformatie van het ontwikkelingsproces dat tijdens de industriële revolutie ontstond. De opkomst van het
economisch imperialisme, dat zijn stimulans vond in de kapitalistische economie,
heeft het juiste functioneren van de economieën aan de periferi geblokkeerd.
Hierin is de oorzaak gelegen van de twijfel, die zich in de ontwikkelingslanden
de laatste tijd steeds sterker doet gelden ten aanzien van het nut van intensieve
handelsstromen met de rijke landen. Even groot is de twijfel in de ontwikkelingslanden ten aanzien van de ontwikkelingshulp, omdat deze de handelsstructuur alleen maar versterkt.
De bestaande structuur heeft namelijk slechts een schijnbare verbetering gebracht in de binnenlandse situatie van de arme landen. Studies van de Wereldbank tonen de urgentie van dit probleem aan. De situatie waarin de meerderheid van de bevolking van de arme landen verkeert is nog veel slechter dan
de gemiddelde inkomenscijfers suggereren. De economie van hun land verbetert weliswaar, maar de kwaliteit van hun bestaan gaat alleen maar achteruit.
De oude strategie gaat ervan uit, dat men de armoede kan bestrijden door snel
te groeien, omdat de vruchten daarvan uiteindelijk bij de massa van de bevolking terecht zullen komen. Inkomensverdeling en een hoger niveau van
werkgelegenheid kunnen worden bereikt door fiscale maatregelen en institutionele veranderingen. Het is evenwel gebleken, dat groei zich pleegt te concentreren in de moderne sectoren van de economie, waar de laagste inkomensgroepen weinig aan hebben. Een zwakke bestuursstructuur houdt het uitvoeren
van nivelleringsmaatregelen tegen. Buitendien lijkt het moeilijk een inkomen,
dat toeneemt doordat er meer luxe woningen en auto's komen, her te verdelen
in goedkope huizen en autobussen.
In de ontwikkelingslanden staan de instellingen die voor de groei zorgen
doorgaans niet neutraal tegenover de verdeling ervan. Als groei voortkomt uit
instituties, die gekenmerkt worden door grote verschillen in landbezit en een
opeenhoping van industrie en kapitaal, dan zal het groeiproces die instituties
nog sterker maken. Om dit in gang zijnde proces om te buigen zal in de
eerste plaats veel studie en onderzoek moeten worden verricht. Verder lijkt het
absoluut noodzakelijk voor de internationale organisaties om ten aanzien van
dit probleem concrete actie te ondernemen. Voort te gaan op de weg van
hulpverlening zoals die tot nogtoe is geschied zal de situatie alleen nog
verergeren. Het ontwikkelingsprobleem moet worden gedefinieerd als een
selectieve aanval op de ergste vormen van armoede. Ontwikkelingsdoelen
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moeten geformuleerd zijn als stappen op de weg naar uitbanning van ondervoeding, analfabetisme, werkloosheid en ongelijkheid. Bovenstaande doelen
moeten ook de criteria zijn, waaraan de voortgang van het ontwikkelingsproces moet worden gemeten, niet in een stijging van het BNP per hoofd.
Het is bemoedigend, dat de memorie van toelichting van de begroting voor
ontwikkelingssamenwerking duidelijk gaat in de richting van bovengenoemde
gewenste criteria. Ontwikkelingslanden zullen hun keuze moeten bepalen in de
richting van een groei van de werkgelegenheid, wat in eerste instantie ten
koste mag gaan van een hoger groeipercentage. Institutionele veranderingen,
gericht op een herverdeling van de economische macht zijn absoluut noodzakelijk in veel landen. Daartoe is een heroriëntatie in die landen nodig, die
voorkomt, dat de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg, transport, drinkwater, onderwijs etc. toch weer bij de bevoorrechten terecht komt. Een spreiding
van de politieke macht lijkt voor deze heroriëntatie een effectief middel.
In dit kader lijken een aantal opmerkingen over de memorie van toelichting
op de begroting van minister Pronk op zijn plaats. De minister geeft er in
eerste aanleg blijk van, dat hij zich realiseert, dat een belangrijke oorzaak
voor het scheef trekken van de verhoudingen in de ontwikkelingslanden de
relatie met de rijke landen is. In de arme landen is er een bovenlaag, die
zich geheel richt op de rijke landen en die met de rijke landen ook intensieve
contacten onderhoudt. De gevolgen voor de interne structuur van de ontwikkelingslanden zijn voor hem ook bron van verontrusting.
De minister meent evenwel, dat er binnen de multi-nationale kaders een
discussie over deze problematiek op gang komt, wat voor ons vragen oproept,
omdat het juist die internationale kaders zijn, waar zich de meeste exponenten
plegen op te houden van de bovenlaag van de arme landen; juist die mensen
die al die intensieve contacten met de rijke landen onderhouden. Het lijkt
dienstig, in de memorie van toelichting een overzicht op te nemen van de
resultaten van de hulpstroom in de afgelopen jaren, gerelateerd aan de
economische en politieke structuur van de landen waar de hulp naar toegaat.

3. Europa, de Verenigde Staten en de veiligheid van ons bestaan
Hoewel de vorige aspecten van buitenlands beleid onmiskenbare betekenis
hebben voor onze veiligheid (en dan speciaal de militaire veiligheid), is dat
toch niet de reden, waarom deze in het kader van dit artikel aan de orde zijn
geweest. In de inleiding is al gezegd, dat buitenlandse politiek een middel
kan zijn om dienstbaar te zijn aan diegenen die door de bestaande internationale
verhoudingen in hun ontplooiingsmogelijkheden beperkt zijn. Hoewel het
Europa van de negen en onze relatie met de Verenigde Staten doorgaans
worden beschouwd in het licht van ons economisch en militair eigenbelang,
zulen deze aspecten van het buitenlands beleid ook moeten worden beschouwd
in het functionele kader van effectieve hulpverlening. Om een indruk te krijgen
van de mogelijkheden van gecoördineerde actie van het Europa van de negen,
lijkt het nodig dieper in te gaan op de huidige stand van integratie.
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De crisis die de Europese Gemeenschap op dit ogenblik treft, en die voornamelijk zijn grond vindt in een culminatie van factoren (de energiecrisis,
de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in de USA en de ontwikkelingen van de wereldgrondstoffenmarkten) kenmerkt zich door een geweldig gebrek aan solidariteit en een prevaleren van het nationale eigenbelang_
Het begrip Europese politieke Unie wordt veelvuldig gebezigd, maar de
concrete inhoud van een dergelijke Unie is voor een ieder vrij onduidelijk.
In deze Unie dient er een overdracht van besluitvorming plaats te vinden
aan democratisch gecontroleerde gemeenschapsinstellingen. Een belangrijke stap
in de richting van de politisering van de europese instellingen is de beslissing
geweest op de Parijse topconferentie van december 1974, een beslissing die
inhoudt, dat over enkele jaren de europese parlementariërs rechtstreeks worden
gekozen. Een volwaardige parlementaire instelling op europees niveau maakt
de nationale parlementen nog niet overbodig; ook niet in een federaal Europa.
Men zal moeten denken aan een formule voor samenwerking en taakverdeling,
waarbij het dan aanbeveling verdient na te gaan of de nationale parlementen
geleidelijk in een latere fase, op regionale leest zullen worden geschoeid. De
europese instellingen moeten democratisch en efficiënt zijn; de gemeenschap
mag, wat de democratische controle betreft, zeker niet achterblijven bij de lidstaten. Het oprichten van europese politieke partijen zal nog de nodige
moeilijkheden opleveren, gezien de verschillen in mentaliteit en opvatting
binnen de verschillende politieke richtingen in de lidstaten (de socialisten in
de Bondsrepubliek en die in Frankrijk bijv.). Voor een versterking van de
banden van de zusterpartijen en voor de voortgang van de europese integratie
lijkt het dienstig in elk geval te komen tot een europees program.
De groeiende controverses tussen de V.S. en het Europa van de negen komen
steeds duidelijker aan het licht. Het dieptepunt in de verhouding werd bereikt
kort na een rede van Kissinger voor vertegenwoordigers van Associated Press
in het voorjaar van 1973. In deze toespraak riep Kissinger op tot het ondertekenen van een nieuw Atlantisch handvest, waarbij hij constateerde, dat
Europa een van de 5 polen in een pentagonale wereldstructuur is, waarbij
Europa slechts een regionale verantwoordelijkheid zou hebben. Hij onderstreepte de leidende rol die de V.S. zouden moeten blijven vervullen in de
wereld en een evenwichtiger verdeling van de lasten van de verdediging van
West-Europa. Het moet duidelijk zijn, dat Kissinger op dit ogenblik meer
waarde hecht aan een nauwe relatie met de Sowjet-Unie, althans een goede
verstandhouding met de Sowjet-Unie.
De amerikaanse confrontatiepolitiek tegenover de olieproducerende landen
heeft verder afbreuk gedaan aan de relatie met Europa. Op 14 november 1974
hield Kissinger een rede in Chicago, waarin hij ondermeer opmerkte, dat de
enige manier om de olieproducerende landen de noodzaak van enige gematigdheid onder ogen te brengen, ligt in een krachtig, vastbesloten en eensgezind optreden van de westerse landen om verdere pressie van de producenten
het hoofd te bieden. Hij deed een beroep op de geïndustrialiseerde landen
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om, door gezamenlijk optreden onze vrijheid die op het spel staat, te verdedigen. De inhoud van deze rede riekt naar polarisatie op wereldniveau. De
V.S. bepleiten blokvorming van de olie-importerende landen om zo een prijsdaling af te dwingen, terwijl Europa en Japan juist langs de weg van samenwerking een oplossing zoeken.
Militaire ontspanning, bevordering van de wereldvrede en het verdedigen
van de vrijheid staan geschreven in het vaandel van de respectieve presidenten van de Verenigde Staten. Diezelfde presidenten overwegen wel, dreigen
althans publiekelijk met militaire interventies om de nationale energievoorziening veilig te stellen. Een van de V.S. onafhankelijk Europa althans op
militair gebied is, hoewel misschien gewenst uit het oogpunt van de V.S.
zoals blijkt uit de uitlatingen van Kissinger, vooralsnog niet mogelijk en
uit andere oogpunten niet wenselijk. Het gevaar dat een europese kernmacht
met zich brengt, nog geheel afgezien van de effectiviteit van zo'n wapen in
vergelijking met de atoommachten van de Verenigde Staten en die van de
Sowjet-Unie, ten aanzien van de neiging van ook andere landen of groepen
van landen om zich dan ook maar van een kernmacht te voorzien lijkt reëel.
Hoewel wij een medeverantwoordelijkheid voor het atoomwapen van de NAVO
niet kunnen ontkennen is er alle reden dit wapentuig niet nog verder te verbreiden. Een dringend appèl op de Duitse Bondsrepubliek, zich nog eens te
bezinnen, voor zij overgaat tot uitvoering van het akkoord met Brazilië, dat
voorziet in de levering van zo ongeveer alles, wat nodig is om een atoomwapen te fabriceren is dan ook stellig op zijn plaats. Een voortgezette relatie
met de Verenigde Staten is ondanks de hier geconstateerde ernstige manco's,
wenselijk. Een motief hiervoor mag nooit opportuniteit zijn (is er trouwens
sprake van opportuniteit, nu de afwezigheid van een reële dreiging uit het
oosten vrij algemeen wordt erkend?); een motief moet wel zijn, de garantie
die de amerikaanse grondwet biedt op een streven naar de uitbanning van
onvrijheid en afhankelijkheid. Hoewel de concrete situatie doorgaans weinig
blijk geeft van een voortdurend bewustzijn van de intenties van die grondwet,
althans niet bij de amerikaanse presidenten, mag het als een bemoedigend teken
worden beschouwd, dat de positie van het amerikaanse congres en haar zelfbewustzijn ten aanzien van haar taak in de wereld (t.a.v. Vietnam, Watergate.
maar ook t.a.v. de joden in de Sowjet-Unie) is versterkt. Het is de persoonlijke moed, die spreekt uit het voorbijzien aan het eigenbelang op korte termijn,
maar die getuigt van de bereidheid rekening te houden met diegenen, die
tekort zijn gekomen, die de Verenigde Staten voor ons als gesprekspartner
aanvaardbaar maakt.
De gevaren die een overmatige bewapening met zich meebrengt en de wedloop, die de grote en nu ook een aantal ongebonden landen op het gebied van
de bewapening ten toon spreiden, lijken op dit moment een grotere bedreiging
voor de vrede in te houden, dan de ideologische verschillen tussen oost en
west. Pogingen, een ontspanning naderbij te brengen zullen dan ook vooral
daarop moeten worden gericht.
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DE ARP EN DE UITGANGSPUNTEN VAN HAAR BELEID
INZAKE DE SOCIAAL-CULTURELE POLITIEK
door
Ad van der Waals

Inleiding
Begin van dit jaar is in de Tweede Kamer der Staten-Generaal uitvoerig
gesproken over de nota van de 'Beraadsgroep knelpunten harmonisatie en welzijnswetgeving' , beter bekend als de Knelpuntennota. Deze nota en de reacties
daarop zullen een belangrijke rol spelen bij de beleidsvorming en wetgeving op
het welzijnsterrein in de komende jaren. Ook vanuit de Anti-revolutionaire
fractie is een belangrijke bijdrage in de discussies geleverd. In dit artikel zal
ik trachten weer te geven wat in grote lijnen de uitgangspunten van beleid van
de ARP met betrekking tot de sociaal-culturele politiek zijn geweest. Daar ik
niet nader zal ingaan op de inhoud en de betekenis van het woord 'cultuur',
zij hier nadrukkelijk gesteld dat in dit artikel de onderwijspolitiek, de omroeppolitiek en de subsidiëringspolitiek van de 'schone ,kunsten' buiten beschouwing
blijven.
Na-oorlogse ontwikkelingen
Als het waar is dat het (beginsel)program van een politieke partij een weer-
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slag is van het denken van de aanhangers van die partij, dan behoeft het geen
verbazing te wekken dat pas in 1961 bij de herziening van het Beginsel- en
algemeen-staatkundig program van de Anti-Revolutionaire Partij een paragraaf
over 'overheid en cultuur' werd opgenomen. Natuurlijk zullen we niet zeggen
dat er bij de anti-revolutionairen tevoren geen belangstelling was voor 'cultuurpolitiek'. Maar toch was deze belangstelling meestal beperkt tot de 0 in de
naam van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waaronder de culturele zaken tot 1965 ressorteerden.
Het is niet zo eenvoudig aan te geven waar de oorzaak hiervan precies gezocht moet worden. Wel kunnen we de volgende punten noemen:
- vóór de oorlog hadden de mensen te weinig tijd en te weinig geld om zich
met 'minder nuttige' zaken bezig te houden;
- de beschikbare vrije tijd werd voor het grootste deel in beslag genomen
door het kerkelijk en christelijk verenigingsleven;
- in het typisch gesloten gereformeerde cultuurpatroon wist men niet goed
raad met de cultuur. Men leefde hoofdzakelijk in de eigen kring met het
daaraan eigen cultuurpatroon. Culturele verschijnselen die uit andere
kringen voortkwamen werden al gauw als verdacht en gevaarlijk beschouwd.
Uit het voorgaande is wel te begrijpen dat het idee om culturele activiteiten
van overheidswege aan te moedigen en met geld te steunen allerminst met
enthousiasme werd ontvangen. In de eerste plaats lag er een taak voor het
particulier initiatief en pas als dit tekort schoot was men bereid over overheidssubsidie te denken.
Reeds direct na de Tweede Wereldoorlog waren de anti-revolutionairen gedwongen een houding te bepalen ten opzichte van de sterk opkomende gedachte dat de overheid meer invloed zou moeten hebben op het culturele gebeuren. Vooral van de kant van de Partij van de Arbeid werd een 'actieve
cultuurpolitiek' gepropageerd. Kort samengevat hield deze politiek in een stimuleren, een coördineren, een subsidiëren en een controleren op terreinen als
besteding van de vrije tijd, jeugdvorming, gezinsvorming, kunst, volkshogeschoolwerk enz. Tegenover deze actieve overheidsrol stelde de ARP dat de taak
van de overheid beperkt zou moeten blijven, en dat de eigen plaats en de
eigen identiteit van het particulier initiatief niet aangetast mochten worden.
Toch wilden de anti-revolutionairen niet terug naar de voor-oorlogse periode,
waarin aan de overheid vooral een controlerende taak ten opzichte van
culturele activiteiten werd toegekend, en controlerend vooral in de justitiële
sfeer. Vooral de gemeentelijke overheid werd een ruimere taak toegewezen:
'het scheppen van een omlijsting waarbinnen cultuur kan bloeien' en het in dit
kader 'subsidiëren van cultuurvormen'. In deze zin werd de a.r.-gemeentebestuurders in 1947 geadviseerd een actieve cultuurpolitiek te voeren. Desondanks is de veronderstelling gewettigd dat velen in a.r.-kring nog jaren later
moeite hadden met de opvatting dat de overheid een ruimere taak heeft dan
de controlerende.
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Beginsel- en algemeen-staatkundig program 1961
We maken nu de stap naar 1961, het jaar waarin een nieuw Beginsel- en
algemeen-staatkundig program werd vastgesteld. Kreeg de cultuur voorheen
een plaats onder het hoofdstuk 'publieke eerbaarheid', nu was er een afzonderlijk artikel.
De toegenomen aandacht voor de cultuur die o.m. bleek uit het opnemen
van een 'cultuurparagraaf', kan gezien worden tegen de achtergrond van de
ingrijpende veranderingen die zich in de jaren vijftig en zestig in de gereformeerde wereld voltrokken. Door de maatschappelijke ontwikkelingen (grotere
openheid, betere communicatiemogelijkheden, de onmogelijkheid je nog in je
eigen wereldje van 'de wereld' af te sluiten) ondergingen de gereformeerden
de invloed van wat er buiten de eigen kring gebeurde en gedacht werd. Met
deze veranderingen veranderde natuurlijk ook het denken van de anti-revolutionairen.
Het nieuwe artikel over cultuur vat de ontwikkeling van het denken over de
taak van de overheid op cultureel gebied goed samen. We laten het hier in
z'n geheel volgen: "Het beleid der Overheid behoort te zijn gegrond op de
erkenning, dat alle cultuur opkomt uit een geestelijke wortel en slechts in
vrije geestesontwikkeling kan gedijen. Daarom moet de Overheid op dit terrein
niet leidend optreden, maar volstaan met het scheppen van ruimte voor de
ontplooiing van het culturele leven en het aanmoedigen en steunen daarvan;
hierbij sta echter de zelfwerkzaamheid van de burgerij op de voorgrond.
Behalve het verschil in geestelijke geaardheid dient de Overheid bij haar beleid
de regionale en plaatselijke culturen in haar verscheidenheid te erkennen, mede
als onmisbare voedingsbodem der nationale cultuur, en, voorzover dit op haar
terrein ligt, het levenskrachtig voortbestaan daarvan te steunen. De Overheid
wake ervoor, dat de schatten der Nederlandse cultuur niet verloren gaan. Zij
bevordere, dat de aanwezige voortbrengselen der cultuur binnen het bereik
komen van de burgerij in al haar lagen ( ... ) Ook op cultureel gebied were
zij al wat strijdt met de openbare orde en goede zeden".
Het is opvallend - en wellicht tekenend voor de verlegenheid van de antirevolutionairen bij het innemen van een houding t.o.v. een sociaal-cultureel
overheidsbeleid - dat in de naoorlogse jaren zo weinig is gepubliceerd over
de rol van de overheid op sociaal-cultureel gebied.
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Kort na het optreden van het kabinet-Cals in 1965 schreef mr. W. C. D.
Hoogendijk een uitvoerige beschouwing over het voorgenomen beleid van het
nieuw gevormde Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
(ARS maart 1966). Voor het eerst, aldus Hoogendijk, wordt het welzijn als
zodanig tot voorwerp van overheidszorg gemaakt. Evenals de overheid een
taak en verantwoordelijkheid heeft bij het realiseren van de welvaart, wordt nu
vooral een accent gelegd op de niet-materiële aspecten, op datgene wat genoemd
kan worden: welzijn. Evenzo we langzamerhand de sociale en economische
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voorzieningen positief zijn gaan waarderen, zo zou het van een verschraalde
visie op de mens getuigen als we uitsluitend denken aan het materiële welzijn
van de mens_ Het uitgangspunt van onze politiek mag niet uitsluitend zijn het
economisch bestaan van de mens, doch zal immer dienen te zijn de totale mens,
diens vrijheid, diens verantwoordelijkheid, diens ontplooiingskansen. En als
we, zegt Hoogendijk, onze samenleving zodanig hebben ingericht dat niet
alle mensen zich in even grote mate kunnen ontplooien, dan heeft de overheid
dezelfde taak als op economisch en sociaal gebied, nl. met behulp van de
machtsmiddelen waarover zij beschikt rechtsherstellend op te treden. Wanneer
Hoogendijk de overheidstaak hier positief waardeert, stelt hij echter wel de
vraag op welke wijze de overheid haar taak uitvoert: zij kan ruimte scheppen
voor de vrijheid en verantwoordelijkheid op tal van gebieden, maar ze kan deze
ook inperken en ondermijnen.
De begrippen vrijheid en verantwoordelijkheid komen ook terug in de rede
van mr. J. H. Grosheide op een vergadering van de sociaal-culturele sectie
van de Adviesraad van de Dr. A. Kuyperstichting. (AR Staatkunde maart
1974). Uitgangspunt van beleid op het sociaal-culturele terrein moet zijn dat
een ieder een grote mate van vrijheid moet geven en laten aan de ander om zijn
verantwoordelijkheid ook waar te kunnen maken. Evenals Hoogendijk, stelt
Grosheide vast dat de taak van de overheid zich heeft ontwikkeld van een
controlerende en regelende, naar die van een stimulerende, voorwaarden scheppende en diensten verlenende instantie. Deze ontwikkeling is, zoals omschreven,
in a.r.-kring aarzelend geaccepteerd. Met het artikel van Grosheide komen we
dan midden in de actuele discussie over de Knelpuntennota.
Het streven naar een actievere rol van de overheid (van service-verlenende
naar politiserende overheid), de regionalisatie, de schaalvergroting en de
professionalisering van het sociaal-culturele werk zijn niet alleen het gevolg van
maatschappelijke ontwikkelingen, maar hebben juist één van de opvallendste
nl. de ontzuiling van het maatschappelijke leven versterkt. De vraag is dan
of de overheid deze maatschappelijke ontwikkeling moet volgen, of, net als
ze al doet op sociaal-economisch terrein, zelf taken ter hand moet nemen. Maar
wanneer ze dat dan doet, zal dat met een grote behoedzaamheid gebeuren.
Samenvatting en conclusies
Als we het voorgaande samenvatten, en daarbij ook de opstelling van de a.r.parlementaire fracties betrekken, komen we tot de volgende centrale punten in
de anti-revolutionaire visie:
- er is bij de ARP een duidelijke ontwikkeling te signaleren in de visie op
de taak van de overheid op sociaal-cultureel gebied. Na een overwegend
afwijzende houding voor de oorlog, is pas sinds het eind van de jaren
vijftig de overtuiging gegroeid dat de overheid ook op dit terrein een
taak heeft;
- de ARP heeft altijd de overtuiging gehad dat het particulier initiatief
een belangrijke rol in de samenleving moet blijven spelen;
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de ARP toont zich bij voortduring gereserveerd t.o.v. de ontwikkeling dat
de bemoeienis van de overheid op sociaal·cultureel terrein zich uitbreidt;
zij ziet daarin een bedreiging van de vrijheid en de eigen verantwoorde·
lijkheid van het particulier initiatief;
hoewel de gedachte dat het particulier initiatief door de overheid wordt
gesubsidieerd door de ARP is aanvaard, verzet de ARP zich tegen het
stellen van zodanige (subsidie.) voorwaarden dat de eigen identiteit van de
(met name levensbeschouwelijk georiënteerde) gesubsidieerde instelling
wordt aangetast;
naast de rijksoverheid hebben ook de gemeentelijke en provinciale over·
heden een taak op sociaal·cultureel gebied. In a.r.-kring heeft altijd een
voorkeur voor decentralisatie bestaan: wat van gemeentelijk belang is moet
ook door de gemeente betaald worden.

Tot besluit het volgende. In onze tijd is er nogal wat aan de hand op sociaalcultureel gebied. Maatschappelijke ontwikkelingen die maken dat de taak en
positie van gevestigde instellingen en organisaties, maar ook van de overheid,
om een heroriëntatie vragen. Met name levensbeschouwelijke organisaties worden
met allerei problemen geconfronteerd. Problemen die zowel van interne als
externe aard zijn. Intern moet men antwoord geven op de vraag naar de
specifiek christelijke inbreng in het welzijnswerk, en naar de vorm die men
daaraan geeft. En extern zijn er de eisen die de maatschappij en de overheid
stellen op bv. het punt van de doelmatigheid. Hoewel ik de bedreiging van de
kant van de overheid zeker niet wil bagatelliseren, geloof ik dat het uitblijven
van een antwoord op de vraag naar de eigen identiteit een veel grotere bedreiging is. Ik stel hier dan ook de vraag of het accent dat de ARP steeds
weer legt op de bedreigende rol van de overheid niet wat te sterk is. Gezien
de ongetwijfeld ook in de toekomst steeds belangrijker wordende plaats die
de sociaal-culturele problematiek in het overheidsbeleid gaat innemen, is het
wellicht van groot beang dat de ARP meer anticiperend tot standpuntbepalingen
gaat komen. D.w.Z. dat wij niet afwachten wat anderen hebben bepaald wat
bedoeld wordt met termen als 'welzijn', 'basisvoorzieningen', 'decentralisatie',
'democratisering' en 'knelpunten', en ons daarmee laten dringen in de positie
van 'reactionairen'.
De sociaal-culturele belangstelling (en initiatieven) mag niet overgelaten
worden aan de progressieve partijen!
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drs. Herman Schoon

In het artikel van Van der Waals werd vooral teruggeblikt op de uitgangspunten van het ARP-beleid met betrekking tot de sociaal-culturele politiek in
het verleden. In deze bijdrage wil ik een aantal denkbeelden over de uitgangspunten van het welzijnsbeleid naar voren brengen, die naar mijn oordeel een
bijdrage zouden kunnen en zelfs moéten leveren aan de zo gewenste profilering
van het toekomstig welzijnsdenken van het CDA. "Gewenst" omdat er niet
alleen in eigen kring, maar ook daarbuiten het besef bestaat van een tekortschieten op dat punt. Zo schrijft het PPR-kamerlid Coppes \ dat "het niet te
verwachten is dat van de zijde der Nederlandse liberalen of van de christendemocraten binnen afzienbare tijd nieuwe denkbeelden komen inzake cultuurbeleid". Bij de christen-democraten vindt dat volgens hem zijn oorzaak in het
ontbreken van een duidelijke visie op mens en samenleving, wat samenhangt
met de omstandigheid, dat het bijbelse en christelijke moeilijk eenduidig te
verklaren is. Het is opvallend te constateren, dat Coppes hierbij voorbij gaat
aan het gegeven, dat elke ideologie met identieke interpretatie-problemen
worstelt, hetgeen zijn stelling toch op z'n minst twijfelachtig maakt. Nog verrassender is het echter te constateren, dat Coppes daarna met een "radicaal
cultuurpolitiek" verhaal komt, dat zou kunnen duiden op een intensieve verwerking van de gedachten uit de nota van de Contactraad van de drie christendemocratische partijen 2.
Kennelijk verhindert het ontbreken van een duidelijke mens- en maatschappij-visie de christen-democraten niet om te komen tot een aantal cultuurpolitieke overwegingen, die nauw aansluiten bij wat daarover in progressieve
kringen wordt gezegd. Coppes heeft echter voor een groot gedeelte het gelijk
aan zijn kant - en hij wordt daarin gesteund door Van der Waals - , als
hij suggereert, dat het denken over cultuurpolitiek en welzijnsbeleid binnen
de christen-democratische partijen geen gemeengoed en voornamelijk reactief
van aard is. Dat een incidentele oprisping (zoals de nota van de Contactraad)
over het algemeen van hoog gehalte is, doet daar verder niets aan af. Onze
partijen treft bovendien nogal eens het verwijt - niet geheel ten onrechte dat men bijzonder fraaie en vooruitstrevende beschouwingen over welzijn
1
2
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aflevert, maar dat dat veelal geen consequenties heeft voor de politieke praktijk:
een schrijnende omkering van het welbekende "geen woorden, maar daden"_
Het zou best eens kunnen zijn, dat dit gebrek aan consistentie vooral te maken
heeft met de beduchtheid voor de rol van de overheid bij de realisering van
de geformuleerde ideeën. De idee, dat de overheid haar daad bij ons woord
zou voegen, verwekt bij vele christen-democraten zoveel huiver en bezorgdheid over de toekomst van het particulier initiatief, dat de politieke moed hen
alras in de schoenen zinkt.
Alles bij elkaar genomen raken wij hier aan een aantal fundamentele zaken,
die bij het denken over cultuurpolitiek en welzijnsbeleid een belangrijke rol
spelen, n.1.
- onze mensvisie,
- onze maatschappij beschouwing,
- onze visie op de taak van de overheid.
Deze drie visies hangen ten nauwste met elkaar samen; ze zijn te onderscheiden maar niet te scheiden. Onze kijk op de mogelijkheden en beperkingen
van het menselijk kennen en kunnen heeft duidelijke consequenties voor onze
visie op de inrichting van het maatschappelijk leven en de veranderbaarheid
daarvan. Evenzogoed heeft de wijze van maatschappelijke ordening gevolgen
voor ons zicht op menselijke potenties en onvermogens. Aan de taak en verantwoordelijkheid van de overheid wordt mede op grond van deze overwegingen inhoud en gestalte gegeven. Voor een goed zicht op onze welzijnsopvattingen en politieke stellingnamen terzake is het, zowel voor onszelf als
voor anderen, noodzakelijk, dat wij onze visies expliciteren. In het volgende
zal ik een poging wagen om daar enige duidelijkheid over te verkrijgen
("visies"), waarna ik op basis van deze visies een aantal uitgangspunten voor
het christen-democratische welzijnsdenken wil formuleren, die kunnen dienen
als richtingaanwijzers voor de formulering van een meer concreet welzijnsbeleid: "Visies en welzijnsbeleid".
Dit artikel biedt niet meer dan een onvolledige inventarisatie: het geeft
weer wat er over de drie visies is gezegd in de nota van de Contactraad en
in het recente "Plichten en Perspectieven" 3, met hier en daar een kritische noot.
Dit artikel poogt slechts een eerste aanzet te geven tot een discussie, die
hopelijk tot verdere verduidelijking zal bijdragen.
Mensbeschouwing
Het is in dit beperkt bestek onmogelijk uitgebreid in te gaan op vraagstukken van religieus-antropologische aard. Het is slechts mijn bedoeling om
hier een aantal belangrijke bouwstenen voor de vormgeving van een christendemocratisch mensbeeld weer te geven, zoals die in de genoemde publikaties
naar voren zijn gebracht. Het is daarbij van belang, dat er een onderscheid
wordt gemaakt tussen wat de mens in wezen is, wat hij geworden is en wat
3

Nota Plichten en Perspectieven, wetenschappelijke bureaus ARP, CHU en KVP.
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hij behoort te zijn, resp. zijn gave, zijn ge- (ver-)wording en zijn opgave. Al·
hoewel voor een stevige discussie vatbaar, lijkt me dit toch een noodzakelijk
onderscheid, daar anders deze drie aspecten van het menselijk leven te veel
door elkaar worden gehaald, wat zou kunnen leiden tot "wishful thinking".
De nota van de Contactraad maakt ons over het wezen van de mens (zijn
structuur, de bijzondere geaardheid van zijn waarnemen en handelen) niet
veel wijzer. Daar wordt meer gesproken over zijn verwording en de opgaven,
die hem dientengevolge wachten.
Meer houvast hebben we aan de pas verschenen brochure "Plichten en
Perspectieven", waarin gesproken wordt over "de geschonden mens": de
mens, die geschapen is naar het beeld van zijn Schepper en die derhalve
beschikt "over een geweldige creatieve macht ( ... ) waarmee hij in de loop van
de geschiedenis onvoorstelbare prestaties heeft verricht en in de toekomst kan·
blijven verrichten". Deze gave van de creatieve macht is tegelijkertijd een
opgave, waar ze de mens in een unieke verantwoordelijkheid plaatst jegens
zijn medemens, de maatschappij en de natuur (het gegeven van het rentmeesterschap). Zoals uit het adjectief "geschonden" reeds spreekt, heeft de
medaille ook een keerzijde: diezelfde mens heeft "ook iets duivels in zich,
waardoor de mens voor zich en voor de ander voortdurend een potentiële bedreiging is en helaas al te vaak niet alléén potentieel". Alhoewel dat in de
brochure onuitgesproken blijft, mag worden aangenomen, dat dit duivelse niet
alleen het gevolg is van de aard der maatschappelijke ordening, maar tevens
verankerd ligt in de zijnsstructuur van de mens en dus onafhankelijk is van
ruimte en tijd. Zo ontstaat het christelijk mensbeeld van "de geschonden
mens die zowel iets goddelijks als iets duivels tegelijk heeft, die de spanning,
die dit oproept nooit kan kwijtraken en die reeds daarom bevrijd moet worden
om tot vervulling te komen".
Het lijkt mij niet onjuist om te stellen, dat verwording van mens en samenleving mede te herleiden zijn tot het duivelse, het onvolkomene in de mens zelf.
De brochure geeft ook voorbeelden van de ontsporing als zij spreekt over de
zelfbewuste, de ontgoochelde en de gulzige mens. Waar echter gesproken wordt
over de zelfbewustheid van de mens, die het geloof in eigen kunnen en vooruitgang centraal stelt en die daardoor menigmaal vervalt in arrogantie, mis ik
het besef van de arrogantie van de autonome en anonieme machten. Deze
arrogantie wordt miskend als men bijvoorbeeld de oorzaak van alle knelpunten
in welzijnsland terugvoert op de zondige en kleine mens, zoals H. de Boer
doet in "Nederlandse Gedachten" 4. De Amsterdamse socioloog Goudsblom
heeft in een van zijn boeken 5 een sprekend voorbeeld gegeven van het bovenindividuele karakter van maatschappelijke problemen. Ten tijde van de grote
depressie in de jaren dertig bleven de inwoners van het Amerikaanse stadje
Middletown vasthouden "aan een verouderd individualistisch mensbeeld vol·
4
I)
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gens hetwelk iedereen zelf geheel verantwoordelijk is voor wat hem overkomt: als de zaken goed gaan, als men carrière maakt dan dankt men dit aan
eigen vlijt en initiatief; en omgekeerd wijt men faillissement of ontslag ook in
de eerste plaats aan zichzelf_ Wat men niet ziet is, dat de mensen veel minder
autonoom zijn dan de ideologie van het liberalisme het doet voorkomen; dat
hun levenskansen in belangrijke mate afhangen van structurele en conjuncturele ontwikkelingen waar zij zelf geen greep op hebben" _ Het is niet alleen
zo, dat, zoals "Plichten en Perspectieven" ons wil doen geloven, de huidige
cultuur en de huidige samenleving alleen datgene weerspiegelen wat onze
generatie en wat de daaraan voorafgegane generaties zelf hebben gewild_ Zij
weerspiegelen tevens onpersoonlijke anonieme krachten als marktmechanisme
en produktieverhoudingen, waar vorige generaties ook niet of nauwelijks raad
mee wisten en tevens de onbedoelde gevolgen van toen genomen beslissingen_
Het besef van de individuele én de maatschappelijke oorzaken van de menselijke verwording en de opgaven, die deze dehumanisering ons stelt, komen
beter tot uiting in de nota van de Contactraad_ Uitgaande van de verwording,
maar tegelijk ook van de "creatieve macht" van de mens, komt men tot de
volgende visie op deze opgaven: "als wij bereid zijn onze handen te steken
tussen de spaken van het wiel der menselijke geschiedenis, dan kunnen wij
een greep op het gebeuren krijgen, dan kunnen wij pogen gerechtigheid te
bewerkstelligen, dan kunnen wij ons richten op een verdere spreiding van
verantwoordelijkheid, van macht, van bezit en van de cultuurgoed eren " . Daaruit spreekt een optimistisch geloof in eigen kunnen en kennen, iets wat in
onze kring maar al te vaak is afgedaan als hovaardig vooruitgangsdenken.
Maatschappijbeschouwing

Te weinig is door christen-democraten in het verleden erkend, dat de samenleving niet alleen wordt gekenmerkt door harmonie en overeenstemming, maar
ook door conflicten en belangentegenstellingen tussen kapitaal en arbeid,
ondernemers en afnemers, enzovoorts. Te veel hebben christen-democraten
wens en werkelijkheid door elkaar heen gehaald, is er harmonie verondersteld
waar tegenstellingen waren. Te vaak is er orde en stabiliteit verondersteld
of gehandhaafd, waar snelle sociale veranderingen zich voltrokken of nodig
waren. Wij zullen moeten erkennen, dat onze samenleving een veelvormige
gemeenschap van mensen, groepen en volken is, waar deelbelangen niet op
voorhand harmonieerbaar zijn en die meer gekenmerkt wordt door verandering
dan door stabiliteit. En dat is goed, omdat "samenleven" een "op-weg-zijn"
is, zo dat stilstand in feite achteruitgang betekent. Daarbij moet dan wel
worden erkend, dat niet iedere stap vooruit, niet iedere verandering een verbetering is.
Het voorgaande vraagt altijd en overal om het creëren van een dynamisch
evenwicht tussen orde en verandering en een effectieve afweging van belangen.
Snelle verandering kenmerkt met name de huidige samenleving. Het is één
van de vier "ontwikkelingstendenties", die de Contactraad in haar nota heeft
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onderscheiden, n.L
1. de territoriale schaalvergroting: de vergroting van de problemen,
2. de kwantitatieve schaalvergroting: de vermeerdering van de problemen,
3. de toenemende afhankelijkheid: de onderlinge samenhang der problemen,
4. het versnellingsproces : de snelle ontwikkeling.
Vooral de snelle technologische ontwikkeling is er debet aan geweest, dat
in de rijke landen het accent te sterk is komen te liggen op de materiële bestaanszekerheid, de particuliere consumptie en de economische groei. Volgens
de Contactraad zijn voor "een evenwichtige ontplooiing van mens en maatschappij ( ... ) naast materiële en sociale bestaanszekerheid, de geestelijke
toerusting, de culturele en creatieve ontwikkeling en de mogelijkheden tot het
dragen van medeverantwoordelijkheid even belangrijk". Het is daarom nodig,
aldus de Contactraad, te komen tot een "culturele of welzijnsrevolutie" (sic!)
en een "samenhangend systeem van welzijnsbeleid dat gericht is op de mens
in zijn totaal menselijk welbevinden ( ... )". En dat vraagt niet alleen aandacht voor een betere structurering van de bijzondere of specifieke welzijnsbehartiging (zoals dienstverlening en preventie, samenlevingsopbouw, culturele ontwikkeling, vormings- en jeugdwerk, recreatie en sport), maar ook
voor de relatie van welzijn met maatschappelijke verschijnselen van verstrekkende betekenis en invloed, zoals de arbeidssituatie, het onderwijs en de
ruimtelijke ordening (algemene welzijnsbehartiging).
De keuze van de methoden van maatschappij-verbetering dient naar mijn
opvatting inderdaad te worden beheerst door het inzicht, dat overleg en
samenwerking en gezamenlijke afweging van tegengestelde belangen minder
diep ingrijpen in de maatschappelijke en tussenmenselijke verhoudingen dan
conflict en geweld. Daarnaast dient echter te worden erkend dat bepaalde
rechten (gezien de arrogantie van de machten) niet alleen kunnen worden
verworven door een bepaalde mentaliteit alleen (noot 3, blz. 16), maar ook en
vooral door sociale strijd. De hantering van conflict en strijd beschouwe men
echter als een ultiem middel ter verwezenlijking van politieke of sociale
doeleinden.
Taak van de overheid
Door de omschreven ontwikkelingen in onze samenleving is de noodzaak
van planning, regulering, coördinatie en harmonisatie door de overheid toegenomen en wordt ook de noodzaak van overdracht van bevoegdheden naar
internationale organen groter. De Contactraad : "De democratie mag niet om
hals worden gebracht door de grote machtsconcentraties, de vrijheren van
onze tijd en evenmin door saboterende en gewelddadig optredende minderheidsgroepen. Dat betekent ook, dat de overheid ("als de representant van
de publieke rechtsgemeenschap" heet het verderop in de nota), de laatste
verantwoordelijkheid heeft en deze in het belang van allen moet gebruiken,
waarbij ervoor gewaakt moet worden dat diezelfde overheid niet verwordt tot
speelbal van machtsgroepen. De democratie mag ook niet worden uitgehold
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t.g.v. het feit, dat de individuele mens geen of onvoldoende invloed heeft
in de instellingen, die voor een deel zijn leven en zijn werk bepalen".
De begrenzing van de overheidstaak wordt aangegeven met de opmerking,
dat geen van de menselijke samenlevingsvormen het recht toekomt om over
de andere "in die zin te heersen dat daaraan geen eigen werk-, levensen verantwoordelijkheidssfeer wordt toegekend". Dat betekent, dat het georganiseerde en spontane particulier initiatief een eigen functie heeft en invloed moet kunnen blijven uitoefenen op de maatschappelijke ontwikkelingen.
In "Plichten en Perspectieven" wordt aangegeven, hoe het voorgaande
staatkundig moet worden vertaald, n.l. in een voorkeur voor de democratie:
"wij weten immers, dat de macht waarover de mens beschikt, ook de macht
waarover de overheid beschikt, zich als een diabolische macht kan openbaren.
Daarom zoeken wij naar een systeem waarin tegenkrachten misbruik van
de macht kunnen inperken. Daarom zoeken wij naar een systeem waarin de
verleiding tot misbruik door een effectieve controle wordt ingedamd. In deze
visie op de mens is ingebouwd, dat de overheid de verantwoordelijkheid
voor het gebeuren in de samenleving niet kan overnemen en aan zich trekken.
Wie garandeert dat de overheid niet zelf feilen vertoont? Daarom lijkt ons
een gezond uitgangspunt: de pluralistische maatschappij, waarin de verantwoordelijkheden gespreid zijn" (blz. 9). En, zo zou ik daar aan toe willen
voegen, niet alleen de verantwoordelijkheden, maar ook de macht, de kennis
en het inkomen. Een maatschappij waarin, kortom, sociale gerechtigheid en
vooral ook verdraagzaamheid heerst.
Visies en welzijnsbeJeid
Menselijke feilbaarheid en autonome maatschappelijke ontwikkelingen
hebben geleid tot welzijnstekorten, tot daling van de kwaliteit van het
bestaan in onze samenleving. Voorbeelden : verstoringen in de verhouding
mens-milieu, de schaalvergroting, verstedelijking, anonimiteit en vereenzaming, het verkeer, de verkeerscriminaliteit, de geluidshinder, de dehumanisering die van de arbeid(-ssituatie) uitgaat, de eenzijdige gerichtheid van
het onderwijs.
2. Deze tekorten vragen om een actief ingrijpen van de mens: deze bezit een
creatieve macht, die hem in staat stelt om deze knelpunten te bestrijden.
3. Bij het nemen van maatregelen hebben de verschillende samenlevingsverbanden ieder een eigen verantwoordelijkheid; gezien echter de omvang en
reikwijdte van de problemen, zal het zwaartepunt van de beleidsontwikkeling en de besluitvorming in toenemende mate bij de overheid (moeten)
komen te liggen.
4. Met het oog op het feilbare karakter van de mens, de maatschappelijke
instellingen en de overheid dient er sprake te zijn van een systeem van
wederzijdse controle, waarin de verschillende maatschappelijke krachten
elkaar in evenwicht houden.
5. Gezien de toenemende samenhang van de maatschappelijke sectoren en
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vraagstukken is een samenhangend overheidsbeleid op alle terreinen, ook
m.b.t. het welzijn, een eerste vereiste.
6. In verband met de veelal tegengestelde belangen en snelle veranderingen
in onze samenleving worden hoge eisen gesteld aan de coördinerende,
harmoniserende, plannende en regulerende taken van de overheid. Planmatige veranderingen zullen in principe moeten worden doorgevoerd op
basis van overleg, samenwerking en overeenstemming. De aanwezigheid
van tegenstellingen en conflicten mag echter niet worden ontkend, evenmin
als het recht van één van de sociale partners om de sociale strijd te hanteren als ultiem middel voor de verwezenlijking van gerechtvaardigde
sociale doeleinden.
7. De samenhang van de welzijnsvraagstukken met fundamentele verschijnselen als arbeidssituatie, onderwijs en ruimtelijke ordening vraagt om een
oplossing van deze vraagstukken, die verder reikt dan maatregelen in
de sfeer van de specifieke welzijnsbehartiging. Dit vraagt dan bijvoorbeeld
inderdaad om een oordeelsvorming over "de ethische kwaliteit van ons
economisch bestel" (noot 3, blz. 15).
8. In het welzijnsbeleid zal ruimte moeten worden ingeruimd voor de
"creatieve macht", de vindingrijkheid van de mens, zijn beleving van
medeverantwoordelijkheid, zijn culturele ontwikkeling en zijn voortdurende
vorming.
Deze opsomming van uitgangspunten is geenszins uitputtend en misschien
ook wel niet helemaal consequent; misschien kan een verdere discussie daarop
correctie aanbrengen. Het is bovendien (nood-) zaak, dat de uitgangspunten
worden vertaald in concrete beleidsmaatregelen. De ARJOS heeft zich niet
voor niets jaren sterk gemaakt voor de trits uitgangspunt/programma/uitvoering: de daad bij het woord!
Daad en woord, "hernieuwde bezinning op de maatschappelijke prioriteiten,
herwaardering van ons sociaal gedrag, van onze waarden en van onze maatschappelijke instellingen" (Contactraad), formulering van een nieuwe ethiek,
keuze van veranderings-methoden en vulling van welzijnsnoties moeten worden
gerelateerd aan onze visie op mens, maatschappij en overheid.
Aan deze verduidelijking van deze relatie heeft deze bijdrage een eerste
aanzet willen geven.
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GROEI: DOELSTELLING OF DILEMMA
VAN ECONOMISCHE POLITIEK?
door
Klaas de Vries

Nog altijd behoort economische groei tot één van de, indertijd door de
S.E.R. geformuleerde, doelstellingen van economische politiek 1. Het is tevens
één van de doelstellingen die de laatste tijd het meest worden aangevochten.
Nu is het ter discussie stellen van economische groei als politieke doelstelling
op zich geen nieuw verschijnsel. In zijn 'Principles of political economy'
(1848) bepleitte John Stuart Mill reeds een stationaire economie, waarbinnen
de verdeling verbeterd zou behoren te worden en waarbij de mensen hun
energie meer zouden moeten besteden aan geestelijke genoegens. De industriële groei zag Mill als een voorbijgaande fase, nodig om een zeker
welvaartsniveau te bereiken, waarna de economie in een stationaire toestand
zou moeten komen.
Opvallend in de huidige discussies tussen vóór- en tegenstanders zijn
de (zelfde) argumenten die over en weer worden gebruikt. Voorstanders van
economische groei verklaren bijvoorbeeld dat we groei nodig hebben om
de kosten voor het milieubeheer te kunnen opbrengen en om meer aan
ontwikkelingshulp te kunnen doen, terwijl tegenstanders erop wijzen dat
economische groei in de geïndustrialiseerde landen het milieu nog verder
zal aantasten en de ontwikkelingskansen voor de derde wereld alleen maar
belemmert. Wie heeft er nu gelijk? Laten we eerst eens nagaan wat we
eigenlijk onder economische groei moeten verstaan en waar we die groei
aan afmeten.
De meeste auteurs 2 definiëren economische groei als de toeneming van het
nationaal inkomen per hoofd van de bevolking als gevolg van de stijging van
1
De andere doelstellingen zijn: evenwicht op de betalingsbalans, stabiel prijspeil
binnen Nederland, voldoende werkgelegenheid en een redelijke inkomensverdeling.
2
Niet alle economen hanteren dezelfde definitie. L. J. Zimmerman maakt in zijn boek:
Arme en rijke landen bv. onderscheid tussen economische groei, economische vooruitgang
en economische ontwikkeling. Van economische groei is sprake wanneer de trendmatige
percentuele toeneming van het nationaal produkt gelijk is aan de trendmatige percentuele
toeneming van de bevolking (dus bij een constant inkomen per hoofd). Bij economische
vooruitgang overtreft de trendmatige toeneming van het nationaal produkt die van de
bevolking en economische ontwikkeling is de overgangsfase van groeisituatie naar vooruitgangssituatie.
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de produktiviteit. Economische groei is dus afhankelijk van de produktiviteitsstijging. Nu zijn we langzamerhand zo vertrouwd geraakt met begrippen als
produktiviteitsstijging, nationaal inkomen enz., dat we ze blindelings accepteren als graadmeters voor onze economie, en daarmee voor onze welvaart,
zonder na te gaan hoe bijvoorbeeld dat nationaal inkomen wordt opgebouwd.
Bepaalde bijdragen tot de produktie - bijvoorbeeld die van de huisvrouw worden er niet in opgenomen; de onttrekking van grondstoffen aan de eindige
voorraad, het aantasten van het natuurlijk milieu, het verbruik van schaarse
ruimte, de uitputting van in het verleden gevormde energiedragers worden
niet als verliespost opgevoerd. De absurditeit hiervan dwingt ons tot een
herwaardering van dié goederen die we tot nu toe niet als schaars aanduidden.

Groei als doelstelling
Maar we zullen ook groei als doelstelling kritisch moeten bezien. Laten
we eens nagaan welke wegen bewandeld kunnen worden om tot een meer
aanvaardbare wijze van produceren en consumeren te komen.
1. Selectieve ot genormeerde groei, d.w.z. dié activiteiten bevorderen die
weinig ruimte vragend zijn en die milieubelasting en milieubelastende
activiteiten terugdringen. De produktie zal niet in de eerste plaats gericht
moeten zijn op efficiency en massaproduktie tegen lage prijzen, wat geleid
heeft tot een kunstmatige verkorting van de levensduur, maar op een
optimale kwaliteit van het eindprodukt, menswaardige arbeid en het sparen
van energie en grondstoffen. Het rapport 'Gerede Twijfel' 3 wil de
economische ontwikkeling binden aan normen van milieubehoud, het
conserveren van de grondstoffenvoorraad en een rechtvaardiger internationale arbeidsverdeling.
2. Beïnvloeding van het prijsmechanisme. Via fiscale maatregelen, ge- en
verbodswetgeving zal het prijsmechanisme de techniek en de toepassing
ervan in milieuvriendelijke richting stuwen. Het werken met de schaduwprijzen en het in rekening brengen van de kosten voor milieuaantasting
zullen leiden tot een betere economische kwantificering en een aanwijzing
moeten geven voor de werkelijke kosten van de produktiemiddelen. Dit
standpunt wordt o.a. verdedigd door Mishan 4, die een juiste calculatie
van het nationale inkomen bepleit, waarbij verliezen aan natuurlijk milieu
en aan mensenlevens (bv. door verkeersongelukken) als kosten moeten
worden afgetrokken. Zijn stelling is dat een dergelijke berekening zal aantonen dat de kosten van de groei hoger zijn dan de opbrengsten, m.a.w.
dat er in het westen geen sprake meer is van échte economische groei.
Pogingen om de schade aan milieu etc. in geld uit te drukken zijn ook
in Nederland o.a. door Hueting 5 ondernomen, maar het enige resultaat
3

4
5
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tot nu toe is dat er in de economische wetenschap een discussie over deze
materie op gang is gekomen. Hoewel deze pogingen op zichzelf positief
gewaardeerd moeten worden schuilt er niettemin een gevaar in. Wanneer
men bijvoorbeeld de schade, die de aanleg van een weg oplevert voor
de omringende natuur in geld uitdrukt, wordt gesuggereerd dat, wanneer
de economische baten maar groter zijn dan de offers, de beslissing volledig
verantwoord is. (Om over economische kwantificering van verkeersslachtoffers nog maar te zwijgen!). Op deze wijze wordt de economische norm
tot hoogste norm gemaakt, terwijl het uitgangspunt juist zou moeten zijn:
het respect voor de natuur. (Gods schepping). De natuur heeft een eigen
recht op voortbestaan. De economie zal een meer bescheiden plaats moeten
innemen: we zijn in onze westerse cultuur al veel te ver gegaan met ons
streven om alles in geld uit te drukken.
3. De stijging van de produktiviteit, die wij dank zij arbeidsverdeling en technische vooruitgang hebben verworven hebben wij vrijwel steeds geinvesteerd in méér produktie. Het arbeidsparende effect van de vooruitgang van de techniek is nauwelijks gebruikt om de vrijgekomen tijd te
besteden aan 'niet produktieve' arbeid zoals kunstbeoefening, politieke en
kerkelijke activiteit, bezigheid in de woonwijk, spel en studie etc. Terwijl
hierin juist de scheppingsbestemming van de techniek gelegen is. Terecht
stelt Haan 6 dat de financiële prikkel in onze cultuur wel een factor
vormt in de organisatie van de arbeid, maar geenszins inherent is aan de
arbeid. Het geldinkomen stelt iemand pas in zekere mate in staat een
vrije keuze te doen van arbeid die hijzelf zinvol acht, zoals een hobby,
studie, verenigingswerk e.d. Het is dr. A. Kuyper geweest, die gestreden
heeft tegen deze culturele bedreiging van de soevereiniteit in eigen kring
van dié levenssferen, die zich niet laten organiseren op basis van de
geldprikkel zonder hun aard te verliezen.
4. Veranderingen in de economische en maatschappelijke structuur. Onze
maatschappij draagt nog de sporen van het mensbeeld van de Renaissance
en de Verlichting: een filosofie, waarin de mens expansief tot zijn hoogste
geluk komt en de natuur daardoor object tot zelfverwerkelijking wordt.
Het calvinistisch denken is medeverantwoordelijk voor het ontstaan van
een arbeidsethos waarbij de mens zichzelf tot zijn innerlijke bestemming
brengt. We hebben ons ontworsteld aan de onderwerping der natuur
maar zijn doorgeschoten naar: 'onderwerping aan de economie' en de gedachte overheerst dat we maar raak kunnen doen met de natuur. De
economische wetenschap heeft zich, met haar streven naar het meetbaar
maken van oorzaken en gevolgen, steeds meer georiënteerd naar het beeld
van de natuurwetenschap en het lijkt er op dat we ons neerleggen bij de
'onvermijdelijke' wetten van de vrije economische expansie. Binnen dit
6
R. L. Haan, Economische ontwikkeling en de organisatie van de arbeid. In: A.R.
Staatkunde 1974, blz. 370"
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proces van economische expansie voltrekt zich een ongeremde uitgroei
van, door marketing en reclame gekweekte, behoeften, die spanningen
oproepen in het produktieproces. Bedrijfssluitingen en -inkrimpingen zijn
dikwijls toe te schrijven aan onverwachte verschuivingen in de vraag naar
het eindprodukt. De produktie van steeds meer goederen is gekoppeld aan
een groot uitstotingseffect van - overigens vaak monotone - arbeid.
Een bestedingsimpuls naar Keynesiaans model blijkt steeds meer miljarden
te vragen en bevestigt het expansieve karakter van onze economie nog
eens nadrukkelijk. De noodzaak om het hier aangeduide proces van economische expansie te stuiten begint zich steeds duidelijker af te tekenen.
Aan een vergroting van de overheidsinvloed in het sociaal-economisch
leven lijkt niet langer te ontkomen. Om de economische ontwikkeling in
verantwoorde banen te leiden dient de overheid bij belangrijke. investeringen, die ingrijpende maatschappelijke gevolgen met zich mee
brengen, een stem in het kapittel te hebben, de reclame aan banden te
leggen en - waar mogelijk in internationaal verband - een strenge
controle uit te oefenen op het handelen van grote (vooral multinationale)
ondernemingen.
De kritische lezer zal zich afvragen of dit pleidooi voor een afremmen
van de economische groei wel houdbaar is in een periode die zo gekenmerkt
wordt door werkeloosheid. Zijn een verantwoord milieu-, grondstoffen- en
energiebeleid wel te verenigen met de doelstelling: volledige werkgelegenheid? Vooruitlopend op het volgende artikel geven wij tot slot enige voorbeelden, waaruit afgeleid mag worden, dat een schonere produktiewijze in
veel gevallen zelfs meer werkgelegenheid zal opleveren. De produktiestijging
van verpakkingsmateriaal is vooral te danken (?) aan de toenemende vraag
in de sectoren van de goederen distributie; hierdoor werd men in staat
gesteld arbeid uit te schakelen, waardoor produktiviteitsstijgingen werden bereikt. Maar het verpakkingsmateriaal, vooral de wegwerpverpakkingen, vormt
een enorme berg afval. Wanneer we nu besluiten om de eieren weer in een
mandje, de melk weer in een kannetje enz. te halen betekent dit weliswaar
een vermindering van werkgelegenheid in de verpakkingsindustrie maar er
zal een groter aantal arbeidsplaatsen voor bedienend personeel tegenover
staan. De buurtwinkel krijgt weer een kans, de kwaliteit van de arbeid stijgt
en de op autoverkeer ingestelde superstores worden overbodig. Andere voorbeelden zijn: de biologische landbouw (door kleinschaligheid arbeidsintensief); het stimuleren van duurzaam gebruik maakt reparatie van goederen
weer nodig en schept waarschijnlijk meer werk in de onderhoudssector dat
verloren gaat in de produktiesector. De relatieve verlaging van het reële loon,
die noodzakelijk zal zijn om de betalingsbalans en internationale concurrentiepositie niet aan te tasten, is slechts aanvaardbaar wanneer de laagst betaalden
worden ontzien en de inkomensverschillen niet als té groot worden ervaren.
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door
Pieter Elfferich

Met de oliecrisis in het najaar van 1973 heeft de wereldeconomie een gevoelige klap gekregen. De olieprijzen stegen, met als direct gevolg dat de
energiekosten voor het produktieapparaat een aanmerkelijk groter bestanddeel gingen uitmaken van de kostprijs van vrijwel elk industrieel produkt.
Ook andere grondstoffen stegen sterk' in prijs wegens verhoogde transportkosten. Er is vrijwel geen enkel produkt de oliecrisis doorgekomen zonder
prijsverhoging hetgeen de inflatie sterk heeft doen aanwakkeren. Het is niet
voor niets dat de wereld ernstig schrok van de agressieve houding van de
oliesheiks. Immers: zijn wij in onze huidige technologisch hoog ontwikkelde
samenleving niet sterk afhankelijk van onze energiebronnen? Zeer veel
handelingen die de mens in deze geautomatiseerde wereld verricht gaan gepaard met energieverbruik. Het is dan ook begrijpelijk dat een energiecrisis
de mens aan het nadenken zet: koortsachtig wordt gewerkt aan nieuwe
bronnen, nieuwe technieken voor het opwekken van energie, methodes voor
zuiniger omgaan met energie enzovoorts. Maar wat nog belangrijker is: de
crisis heeft duidelijk aangetoond dat er grenzen zijn aan de economische
groei. Het produktieapparaat kan niet ongebreideld blijven voortgroeien.
Behalve de grondstoffen- en energieschaarste zijn er ook beperkingen voor
het milieu.
Economische recessie
Welke invloed hebben deze ontwikkelingen nu op de werkgelegenheid?
Is de economische recessie van na de oliecrisis alleen te wijten aan de gestegen
olieprijzen óf de terughoudendheid van de ondernemer meer het gevolg van
dieper liggende structurele oorzaken? Wij kunnen ons niet aan de indruk
onttrekken dat dit laatste het geval is en dat ten onrechte de oliecrisis vaak
de grote zondebok werd genoemd van de economische teruggang, gepaard
gaande met stijgende werkloosheidscijfers. Uiteraard kunnen we concluderen
dat er mogelijk verschillende factoren een rol spelen die elkaar versterken.

Wat zijn de ontwikkelingen geweest sinds de laatste wereldoorlog?
De Nederlandse economie heeft zich sterk kunnen ontwikkelen door industrialisatie en verregaande automatisering van het produktieapparaat. De
individuele welvaart kon hierdoor sterk toenemen en een snelle opbouw van
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de sociale voorzieningen was mogelijk. Onze welvaartsverbetering was mede
mogelijk door goedkope grondstoffen uit de derde wereld.
Vanaf het begin van de jaren zestig hebben we bovendien te maken
gehad met een aanzienlijk inflatiepercentage. Deze inflatie had het karakter
van een bestedingsinflatie d.w.z. de prijzen stegen doordat er meer gevraagd
werd dan geproduceerd. Daarbij komt dat het aanbod van arbeid de vraag
niet kon bijhouden en er een tekort op de arbeidsmarkt ontstond met als
gevolg dat de lonen sterk konden stijgen. Door deze stijgende lonen namen
de particuliere bestedingen toe en de materiële welvaart van de individuele
mens groeide naar een hoog peil. De inflatiespiraal bleek in de loop der
jaren moeilijk bedwingbaar en de lonen en prijzen bleven stijgen tot ongewenste hoogte. De factor arbeid werd zo duur dat de bedrijven zoveel
mogelijk personeel gingen vervangen door machines: er ontstond een uitstoot
van arbeid.
Dit substitutieproces is reeds jarenlang aan de gang. Waarom is er dan
toch de dreiging van structurele werkloosheid d.w.z. werkloosheid die niet
van tijdelijke aard is? Zoals reeds genoemd is: de grenzen van de groei. De
in het verleden doorgevoerde substitutie van arbeiders door machines veroorzaakte geen werkloosheid daar we met een groeiende economie te maken
hadden. Er was een tekort op de arbeidsmarkt en de door substitutie vrijgekomen arbeiders konden onmiddellijk weer geplaatst worden elders in het
bedrijf of in een ander bedrijf in dezelfde bedrijfstak.
In een stagnerende economie is de ondernemer terughoudend met zijn uitbreidingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen ondervinden niet onmiddellijk de invloeden van de stagnatie, sterker nog: de ondernemer zal haast
willen maken met investeringen die goedkoper produceren mogelijk maken.
Dat juist de uitbreidingsinvesteringen beperkt worden, blijkt uit de moeilijke
situatie in de bouwsector: voor nieuwe projecten heeft het bedrijf immers
nieuwe gebouwen nodig.
Concluderend kunnen we zeggen dat een van de methoden om in een niet
groeiende economie toenemende werkloosheid te vermijden is het substitutieproces van arbeiders door machines te stoppen. Dit alles hangt natuurlijk
ook samen met de technische ontwikkeling. Research die leidt tot technische
vernieuwingen zal in de toekomst dan ook afgestemd en getoetst moeten
worden aan het maatschappelijk nut in zijn totaliteit; d.w.z. als een nieuwe
technische vinding een grotere werkloosheid, milieuvervuiling enlof groter
energieverbruik veroorzaakt dan moet men het maatschappelijke nut van die
vinding negatief beoordelen en mag er niet geïnvesteerd worden om de nieuwe
vinding toe te passen.
Voldoende, werkgelegenheid?
De vraag rijst nu of wij in Nederland in de toekomst erin zullen slagen
voldoende werkgelegenheid te behouden óf zullen wij tevreden moeten zijn
met werkloosheidpercentages van 5-10% of misschien nog hoger?
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Er zijn twee mogelijkheden: Of we nemen genoegen met een hoog werkloosheidspercentage, Of we voeren een verplichte arbeidstijdverkorting in (bijvoorbeeld een 3 à 4 daagse werkweek). In het eerste geval zal er sprake zijn van
een oneerlijke werkverdeling. Werkloos zijn is voor elk mens een ongewenste
toestand die frustrerend en isolerend kan werken. Een actief deelnemen aan
het maatschappelijk produktieproces moet voor iedereen mogelijk kunnen
zijn. Langdurige werkloosheid veroorzaakt veelal sociale en psychologische
spanningen. Vanuit onze christelijke levensvisie moeten we strijden tegen
een gevoel van maatschappelijke nutteloosheid. Elk mens heeft zijn eigen
roeping in deze wereld; dat betekent een eigen taak, met een eigen verantwoordelijkheid. Daarom is het dan ook onze gemeenschappelijke taak ervoor
te waken dat onze maatschappij zich zover industrialiseert en automatiseert
dat de mens als produktieschakel wordt weggerangeerd! In het tweede geval
voeren we een beleid dat er op gericht is zoveel mogelijk mensen deelgenoot
te laten zijn van het produktieproces, maar met meer vrije tijd. In deze
situatie zal men in de vrije tijd niet-produktieve arbeid verrichten. Dat wil
zeggen: men verricht arbeid die voor het individu een persoonlijke bevrediging kan zijn zoals: culturele bezigheden, sport, studie en alle activiteiten
die bijdragen tot een verdere persoonlijke ontwikkeling.
Dit betekent dat op de scholen grote aandacht moet worden besteed aan
het opwekken van interesse voor deze nevenactiviteiten. Juist de jongeren in
onze samenleving dienen bij het zoeken naar een nuttige vrijetijdsbesteding
begeleid te worden!
Samenvattend kunnen we zeggen dat in het tweede geval iederéén een, zij
het geringere, arbeidstaak te vervullen krijgt. Er is dan sprake van een
eerlijker arbeidsverdeling en daardoor een betere waarborg voor een gezonde
samenleving!
Werkgelegenheidsbeleid
Als wij nu het een en ander op een rIjtje zetten wat zijn dan de consequenties voor een effectief werkgelegenheidsbeleid?
1. Beperking van de reële loonkosten: er zal een effectief gecoördineerde
arbeidskosten- en inkomenspolitiek gevoerd moeten worden.
2. Het bestrijden van de inflatie zodanig dat Nederland zich niet uit de
markt prijst t.o.v. het buitenland.
3. Ook in EEG-verband dient een gemeenschappelijke werkgelegenheids-,
inkomens- en inflatiepolitiek gevoerd te worden.
4. Herziening van de industriepolitiek: de investeringsbeslissingen dienen
te worden getoetst en afgemeten aan het totale maatschappelijk nut. Dat
betekent: investeren niet alleen als gevolg van een bepaalde technologische
ontwikkeling, maar in dienst van de werkgelegenheid en zonder in strijd
te zijn met het noodzakelijke milieu-en grondstoffenbeleid.
5. Automatisering van het produktie-apparaat dient te worden beperkt om op
deze wijze de werkgelegenheid te bewaren en het uitstotingseffect van
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arbeid te voorkomen.
6. Verlenging van de leerplicht en grote aandacht bij het onderwijs voor de
zogenaamde niet-produktieve arbeid in de vrije tijd.
7. Betere begeleiding van gedwongen werklozen, dat wil zeggen: zorg voor
sociale contacten via verenigingen en buurthuizen.
8. Het verrichten van studie over de invloed van de ontwikkeling van de
'derde wereld' op de economie van de westerse landen.
Dit laatste punt verdient nog enige verduidelijking.
Enerzijds zullen de rijke landen kunnen helpen bij de opbouw van de
ontwikkelingslanden via technische know-how en de leverantie van technisch
hoog ontwikkelde industrieprodukten. Anderzijds zal de ontwikkeling van
de derde wereld een zuigkracht uitoefenen op de industrieën uit de rijke
landen. Uit kostenoverwegingen zal het voor de ondernemer aantrekkelijker
zijn zich te vestigen in de landen met lage lonen en gunstige grondstoffencondities. Alleen omdat het investeringsklimaat in dergelijke landen nog niet
altijd even gunstig is durven veel ondernemers de stap nu nog niet te doen.
Als echter deze politieke spanningen gaan afnemen zal de industriële
ontwikkeling een grote vlucht kunnen nemen in de arme landen en een grote
economische teruggang veroorzaken in de huidige rijke industrielanden. We
dienen ons deze ontwikkelingen met alle gevolgen voor de werkgelegenheid
goed te realiseren.
Om bovenstaande punten te kunnen realiseren is de medewerking van alle
'partijen' vereist: ondernemers, vakbonden, actie- en agressiegroepen, consumenten. Geen enkele groep mag uit puur eigenbelang handelen. Een toenemend overheidsingrijpen bij de investeringsbeslissing is onontkoombaar
als we ernst willen maken met bestrijding van ernstige structurele werkloosheid van een ontoelaatbaar hoog percentage.
Juist de grote concerns blijken behoefte te hebben aan meer beleid,
planning en duidelijkheid van overheidszijde. Zij willen meerjarenafspraken
met betrekking tot de milieueisen die gesteld worden en gesteld gaan worden.
De ondernemer is gaan ervaren dat aan zijn investeringen steeds meer maatschappelijke beperkingen worden opgelegd. Die beperkingen zijn inmiddels
al aanvaard door de ondernemer. Hij wil echter wel weten waar hij aan toe
is. Als er algemeen geldende regels worden opgesteld (bijvoorbeeld een internationaal geldende gedragscode die aan de hand van de maatschappelijke
doelstellingen, zoals behoud van werkgelegenheid, milieu- en grondstoffenpolitiek, wordt geformuleerd), zal het bedrij fsleven geen bezwaar maken een
stuk van zijn vrijheid prijs te geven.

Vrijheid
Overigens kan men zich afvragen of hier wel sprake is van een inperking
van vrijheid. Beter is het te spreken over het maken van afspraken tussen
overheid en bedrijfsleven. Het komt er op aan strategische beslissingen te
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nemen die overleg tussen werkgevers, werknemers en overheid noodzakelijk
maken. Juist in het tijdperk van multinationale ondernemingen is het van
groot belang dat dit overleg op gang komt. De tijd is voorbij dat de individuele ondernemer in volledige vrijheid investeerde of desinvesteerde. Het
sluiten van een afdeling van een groot concern kan vele duizenden werknemers in een bepaalde regio treffen. Dan zal de overheid een bemiddelende
rol spelen maar vooral zal zij moeten trachten de werkgelegenheid te redden.
Tevens heeft de overheid de taak een selectief investeringsbeleid met
eventueel daaraan gekoppeld een spreidingsbeleid te voeren. Met name in
deze beleidsonderdelen zal het dilemma werkgelegenheid-milieubehoud aan
de orde komen. Hoezeer er echter moeilijkheden ontstaan als er concrete
inhoud wordt gegeven aan dit beleid, blijkt wel uit de 'mislukte' wet selectieve
investeringsregeling (SIR). Men was bang dat er teveel bedrijven naar het
buitenland zouden verhuizen inplaats van naar het noorden en zuiden des
lands zodat de wet volledig ontkracht uiteindelijk door de Kamer werd aangenomen. Het dilemma bleek tè moeilijk. We vinden hier wel een van de
duidelijkste bewijzen van de constatering van oud-minister Nelissen: "Overheidsvertegenwoordigers schrikken kennelijk terug voor de risico's verbonden
aan strategische beslissingen."
Toch wordt het tijd dilemma's te doorbreken en de meest gunstige weg
te gaan betreden in de jungle van sociaal-economische criteria die ondernemer
en overheid tegenkomen. Samen met Nelissen zeggen wij: een checklist van
criteria opstellen aan de hand waarvan de bedrijven hun beslissingen nemen.
Het zal duidelijk zijn dat deze checklist het grootste effect heeft als zij
internationaal wordt toegepast!
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Jur Stavast

"Democratie is allereerst en allermeest een kwestie van
mentaliteit, van levenshouding".
Dr. A. Vondeling 1
1. Inleiding
In de staatkundige geschiedenis van Nederland zijn er steeds pogingen geweest om verbeteringen aan te brengen in de democratische verhoudingen in
onze samenleving. De ideeën hiervoor werden gelanceerd door zowel burgers
als groepen van burgers, alsook door de overheden zelve. De gedachtenvorming hieromtrent zal een steeds doorgaande dienen te zijn om alert te
kunnen blijven reageren op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Immers ook
de bestuurlijke organisatie bevindt zich voortdurend in een evoluatieproces.
Voor de bestuurders en de bestuurden kan wellicht het volgende citaat van
prof. mr. J. in 't Veld 2 van toepassing verklaard worden.
"Wij staan nu voor de vraag: zullen wij door de geesten, die wijzelf hebben
opgeroepen, verpletterd worden, of zullen wij de wegen weten te vinden
om deze geesten in bedwang te houden?"
Prof. In 't Veld vervolgt door te stellen dat de overheid een steeds grotere
greep krijgt op de maatschappij en daardoor op de mens en zijn leven.
"Dat roept weer nieuwe problemen op: enerzijds zal gezocht moeten worden
naar middelen om de overheid in staat te stellen deze groeiende en steeds
meer gecompliceerd wordende taak naar behoren te vervullen: anderzijds
vraagt de burger bescherming tegen de groeiende macht van de staat en
wordt de behoefte om hem zoveel mogelijk invloed te geven op de gang van
zaken steeds sterker gevoeld".
Juist rond de hierboven geformuleerde problematiek zal de discussie over
de bestuurlijke (her- ) inrichting dienen te gaan. Steeds zal er een verantwoorde keuze gemaakt moeten worden tussen een verder gaande overheidsinmenging en een eigenheid van de mens, de burger die zich onder die overheid ziet geplaatst. De grondslag voor een christelijke politieke visie zal ook
bij de beschouwingen rond bestuurlijke vormgeving terdege aanwezig dienen
Dr. A. Vondeling, Nasmaak en voorproef. De Arbeidspers 1968, blz. 202.
Prof. dr. ]. in 't Veld, Ons staatsbestuur in een stroomversnelling, Vuga boekerij
1972, blz. 8/9.
1

2
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te zijn. Ook dan zal men als rentmeesters over anderen zijn verantwoordelijkheid moeten beleven en trachten waar te maken.
Maar niet alleen bestuurders kunnen de bestuurden beschermen tegen te
vergaand overheidsingrijpen; ook de bestuurden zelf zullen dat moeten doen.
Daarom is het een belangrijke voorwaarde dat de burger zich zo nauw
mogelijk betrokken voelt bij het bestuur, dat specifiek over hem beslissingen
neemt. De bestuurden zullen steeds in staat gesteld moeten worden te vragen
naar het waarom en waartoe van overheidsbeslissingen. Duidelijk is dat die
gelegenheid er niet alleen achteraf maar vooral ook voorafgaand aan de
besluitvorming aanwezig moet zijn. De burger zal zoveel en zo vroeg mogelijk
participant in het bestuurlijk gebeuren moeten zijn. Ook het Program van
Actie van de ARP onderkent deze behoefte.3
Tijdens een studieconferentie bestuurlijke vormgeving heeft de Arjos zich
met de onderhavige problematiek bezig gehouden. Als vervolg daarop heeft
de fractie begeleidingsgroep Bestuurlijke vormgeving zich over de materie
gebogen, ter voorbereiding van een Arjos-raadsvergadering. Ter gelegenheid
daarvan is een brochure verschenen onder de titel 'Bestuurlijke vormgeving'.4
In deze bijdrage zullen enkele bestuurlijke zaken aan de orde worden gesteld en wel achtereenvolgens: gewestvorming, kiesstelsel en Eerste Kamer. 6
Duidelijk zal zijn dat de genoemde onderwerpen slechts een globale belichting kunnen krijgen, maar toch zal hierdoor hopelijk de visie van de
Arjos in een bredere kring duidelijk worden.
2. Gewestvorming
Zeker voor de lezers van de AR Staatkunde en voor de geïnteresseerde volger
van de nieuwe ontwikkelingen zal het niet noodzakelijk zijn een historisch
overzicht te geven van de ontwikkelingen met betrekking tot de gewesten
(c.q. provincies nieuwe stijl).
Arjosvoorzitter Fred Borgman gaf op de Arjosvergadering van 10 mei 1975
de bestaande bestuurlijke problemen als volgt aan: "Vele gemeenten dreigen
bestuurlijk vast te lopen als gevolg van de sterk toegenomen overheidsbemoeiing ten opzichte van het gehele maatschappelijk leven zowel voor wat
betreft de omvang als de mate waarin. Voor een groot aantal gemeentelijke
bestuurstaken is een groter draagvlak vereist dan doorgaans door het gemeentelijk inwonertal wordt geboden".
Deze analyse betekent echter niet dat nu gekozen dient te worden voor
het stelsel van de zogenaamde vergrote gemeenten. De Arjosraad van 10 mei
1975 koos in de aangenomen resolutie duidelijk voor het principe van de
verkleinde provincies wat dan resulteerde in de keuze voor 20 à 25. Uiteraard
waren daarvoor een aantal overwegingen aanwezig.
Program van Actie van de ARP, blz. 8.
Bestuurlijke vormgeving, te bestellen bij de ARJOS, Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag.
6
Hierbij baseer ik mij op o.a. de genoemde Arjosbrochure, de resoluties van de
Arjosraad van 10 mei 1975 en de discussies binnen de Arjos.
3

4
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Allereerst moet het creëren van een vierde bestuurslaag worden vermeden
omdat daardoor vooral het zicht van de burger op de bestuurlijke organisatie
van Nederland in gevaar kan worden gebracht. Wil men de bestuurder meer
bij het beleid betrekken (doelstelling bij de start van de discussies) dan zal
geconstateerd moeten worden dat drie bestuurslagen (gemeenten, provincies
(nieuwe stijl) en rijk) het maximum is om te voorkomen dat de duidelijkheid bedreigd wordt.
In de tweede plaats moet gesteld worden dat slechts verkleinde provincies
in staat zullen zijn de op te dragen taken naar behoren te vervullen. Zowel
qua oppervlakte als qua aantal inwoners zal het de provincies mogelijk moeten
zijn een slagvaardig beleid te voeren. In principe dient er een bestuursmodel
te komen waarbij die bestuurslagen de taken krijgen toebedeeld welke als
laag het dichtst bij de burgers staan. Maar dit kan toch niet gaan ten koste
van de doelmatigheid van een bestuur.
Het functioneren van de gemeenten in het Nederlandse staatsbestel zal aan
een kritische beschouwing onderworpen moeten worden. Vooral daar waar het
gaat om de mogelijkheden van een optimale uitvoering van de taken der
gemeenten. Er zijn immers vele gemeenten die niet meer zijn berekend op de
groeiende kosten van het overheidsapparaat. Het gevolg hiervan is dat de gemeenten niet meer het welzijn van hun burgers door allerlei noodzakelijke
voorzieningen veilig kunnen stellen c.q. kunnen trachten deze te verbeteren.
Daarom zal de gemeentelijke herindeling, ook na het instellen van provincies nieuwe stijl, onverdroten doorgang moeten vinden. Vooral ná de instelling omdat er dan in een hogere bestuurslaag duidelijkheid is gekomen
omtrent de samenstelling en bevoegdheid. Hierbij wordt er van uitgegaan
dat de te vormen provincies zoveel mogelijk een sociaal-economische eenheid
dienen te zijn. Voor een goed bestuur in Nederland zullen velen de wellicht
aanwezige emotionele banden met bestaande c.q. provinciegrenzen moeten
overwinnen. Ook binnen de nieuw te kiezen bestuurlijke constructie zullen de
democratische normen terdege gehanteerd dienen te worden. Een rechtstreekse verkiezing van het bestuur van de provincie nieuwe stijl is absoluut
noodzakelijk. Wel is de Arjos van mening dat de voorzitter voorshands op
dezelfde wijze aangewezen dient te worden als nu het geval is bij de burgemeester. Voorshands, omdat nieuwe ontwikkelingen en inzichten niet bij
voorbaat afgesneden mogen worden.
Een belangrijk aspect is het takenpakket van de te vormen provincies nieuwe
stijl. Vooropgesteld dient te worden dat met name de rijksoverheid haar
streven naar decentralisatie van het bestuur werkelijkheid kan laten worden
door een aantal wezenlijke taken toe te kennen aan het nieuw te vormen
bestuursapparaat. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan een aantal
rijksinspecties en diensten welke nu reeds geregionaliseerd werkzaam zijn,
te brengen onder de bestuursverantwoordelijkheid van de provincies nieuwe
stijl. Bovendien zullen de gemeentelijke overheden een aantal zgn. bovengemeentelijke taken, welke nu vaak in gemeenschappelijke regelingen worden
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uitgevoerd, aan de provincies nieuwe stijl kunnen opdragen. Dat zal dan met
name gelden voor coördinatie op het welzijnsterrein, waarbij in de meeste
gevallen de uitvoering aan de gemeenten kan worden overgelaten, aan de
ruimtelijke ordening, aan politionele taken, waarbij een herverkaveling van
de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken op haar plaats zal zijn, en aan het milieubeheer, dat nu reeds
voor grote delen in handen van de huidige provincies is gesteld.
Aan de te vormen provincies nieuwe stijl zullen voldoende middelen ter
beschikking gesteld moeten worden om de opgedragen taken naar behoren
te kunnen uitvoeren. Het instellen van een 'gewest'fonds met een juiste financiële verhouding tussen de nieuwe provincies en het Rijk zal zeker op zijn
plaats zijn.
3. Kiesstelsel
Reeds lange tijd zijn velen in Nederland bezig zich te beraden over de
wijze waarop de verschillende bestuursorganen in Nederand worden gekozen.
Tot 1917 kenden we het volledige districtenstelsel, daarna echter is overgegaan op het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Het is echter gebleken dat vele stemmen 'verloren' gaan aan partijen welke te klein zijn om
in een vertegenwoordigend bestuurslichaam zoals de Tweede Kamer te kunnen
komen. Bovendien is het niet ondenkbeeldig dat verscheidene nieuwe splinterpartijen als 'eendagsvliegen' hun intrede doen in de Kamer. 6 Vooral deze
partijen en hun fracties hebben nauwelijks enige invloed op het beleid van de
regering en zijn ook nauwelijks in staat de meningsvorming der Kamer
wezenlijk te beïnvloeden. Een goede werkbaarheid van de Kamer wordt
echter door hen wel verstoord.
Nu zijn er uiteraard wel enkele oplossingen mogelijk; ook de regering
geeft er in haar nota enkele aan. 7 De nota komt tot de conclusie dat een
beperkt districtenstelsel de voorkeur verdient boven een kiesdrempel en dit
alles o.m. uit een oogpunt van meerderheidsvorming en vergroting van
invloed op het beleid. Later wordt door de regering een gekozen formateur
nog gekoppeld aan het beperkte districtenstelsel. Beide oplossingen, zowel
kiesdrempel als districtenstelsel al dan niet in combinatie met de gekozen
formateur, dienen van de hand te worden gewezen. Beide systemen zijn te
ingrijpend en te grof geconstrueerd. Een districtenstelsel heeft een nog veel
grotere drempel dan een eventuele kiesdrempel. De mogelijkheid van het
in eerste instantie verkrijgen van een Kamerzetel wordt vrijwel onmogelijk
door te kiezen voor een districtenstelsel. 8 Bovendien kent het stelsel van een
6 Vgl. Verkiezingen 1971 en 1972 voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, vooral
het grote aantal ingediende partijen.
7
Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
zitting 1973-1974, stuk 12944 nr. 2, paragraaf 2.
8 Vgl. Mr. A. Koekoek, Grondwetsherziening en visie op de overheid. In: A.R. Staatkunde, 44e jrg. nr. 11, blz. 356.
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gekozen formateur nog te veel staatsrechtelijke wrijfpunten om daar op dit
moment mee akkoord te kunnen gaan. Wat zal zijn verhouding tot het parlement zijn en omgekeerd? Wat blijft er over van de parlementaire controle
namens de burgers?
Het toepassen van een districtenstelsel zoals wel is voorgesteld 9, zal zuiver
cijfermatig werken zonder rekening te houden met culturele, sociale enlof
godsdienstige eigenheden in de Nederlandse bevolking welke groeperingen
zich mogelijk ook politiek willen manifesteren.
Daarom zal er een modulus gevonden moeten worden om zowel de werkbaarheid van de Kamer te bevorderen als ook groeperingen die in de Nederlandse samenleving zich gemanifesteerd hebben als permanente verbanden
een kans te geven tot het parlement toe te treden.
Dus toch een soort kiesdrempel, maar dan een "wachtkamer" .kiesdrempel.
De betekenis van deze drempel is, dat voor een partij die nog niet in het
parlement vertegenwoordigd is, een kiesdrempel geldt van twee of drie keer
de kiesdeler. Wanneer echter mocht blijken dat een partij bij twee achtereenvolgende verkiezingen zo'n constante aanhang heeft dat zij de kiesdeler
of meer dan dat haalt, dan dient die partij bij de derde te houden verkiezing van de kiesdrempel te worden vrijgesteld. Bij een eventuele invoering
van een "wachtkamer"-kiesdrempel dienen partijen die reeds zitting hebben
in de Tweede Kamer van de bovengenoemde bepalingen te worden vrijgesteld.
Een nadere bestudering van allerlei mogelijkheden van dit stelsel ware zeker
te overwegen, waarbij de stelling 'achtereenvolgende verkiezingen' besproken
dient te worden.10 Duidelijk zal zijn dat onder invloed van 'voortschrijdende
inzichten' wij op dit moment geen instemming kunnen betuigen met dat wat
het Program van Actie voorstaat, nl. een voorkeur voor een beperkt districtenstelsel.l l
4. Eerste Kamer
In de nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid stelt de regering een
aantal belangrijke wijzigingen voor met betrekking tot taak en wijze van verkiezing van de Eerste Kamer. Allereerst wordt gesteld dat de leden van de
Eerste Kamer rechtstreeks gekozen dienen te worden. De zittingsduur en
het tijdstip van verkiezing zullen zoveel mogelijk parallel dienen te lopen met
de Tweede Kamer. Vervolgens zijn er enkele voorstellen gedaan ten aanzien
van de bevoegdheden van de Eerste Kamer. Zo wilde de regering het
budgetrecht van de Eerste Kamer laten vervallen alsmede het recht van
enquête. Het recht van interpellatie dient volgens de regering zodanig te
9
Initiatief wetsontwerp Kolfschoten C.S., wijziging Kieswet tot verhoging van de kiesdrempel, stuk 10985.
10 De vraag kan gesteld worden of bij het éénmaal niet behalen van de kiesdeler de
regel van de achtereenvolgende verkiezingen wordt doorbroken; ook de kiesdeler is immers
een min of meer willekeurig genomen grens.
11 Program van Actie van de ARP 1971-1975, blz. 7.
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worden afgezwakt dat een eventuele negatieve uitslag van een meningsvorming geen politieke consequenties voor een bewindsman behoeft in te
houden.
Ten aanzien van het verkiezen van de leden van de Eerste Kamer kan het
volgende worden opgemerkt. De Eerste Kamer fungeert als instituut van
heroverweging maar waarop de kiezers niet rechtstreeks invloed kunnen
uitoefenen. Hun stem wordt immers getrapt uitgebracht. Rechtstreekse verkiezingen welke om de vier jaar worden gehouden zullen ook in deze
Kamer een duidelijker beeld geven van de politieke mening van het Nederlandse volk. Tot ontbinding van een der Kamers zal pas dan kunnen worden
overgegaan als een conflict met die betrokken Kamer daartoe aanleiding
geeft. De ontbinding van b.v. de Tweede Kamer behoeft dan niet tegelijkertijd een ontbinding van de Eerste Kamer te betekenen. Er zal dan geen
conflict zijn tussen de laatste Kamer en de Regering. Een zekere stabiliteit
naast een grotere invloed van de burger is in een Kamer van heroverweging
zeker gewenst.
De wijze van verkiezing van leden der Eerste Kamer kan gebeuren door
het instellen van een voor deze Kamer geldend districtenstelsel. De grenzen
van deze districten kunnen voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid voor de
burger en ook om administratieve redenen samenvallen met de grenzen van
de provincies nieuwe stijl.
Waarom nu toch een soort beperkt districtenstelsel voor de Eerste Kamer?
Omdat wij van mening zijn dat het regionale aspect en de belangen van
sommige specifieke bevolkingsgroepen en lands delen bij de heroverweging
van voorstellen van de regering zeker een behoorlijke rol mogen spelen. De
Tweede Kamer is zowel door haar karakter als door haar functie minder
geschikt om deze taak uit te voeren.
Voor het juiste uitoefenen van haar taak zal de Eerste Kamer niet "een
college van heroverweging zonder reële politieke bevoegdheden dienen te
zijn".12 Daarom zal het volledige recht van interpellatie evenals het budgetrecht voor de Kamer gehandhaafd dienen te blijven. De vaststelling van de
begroting zal in de Eerste Kamer volgens de idee zoals wij hierboven hebben
verwoord moeten plaatsvinden.
Een verzwakking van de Eerste Kamer als 'revisie-Kamer' zonder politieke
kracht is voor ons een onaanvaardbare operatie. Er zal naar gestreefd moeten
worden van deze Kamer een parlementair orgaan te maken met een zeer krachtdadige politieke en beleidsbepalende inbreng.
5. Slotopmerkingen
Het algemene streven naar wijzigingen in de Grondwet en andere wetten
op het gebied van het staatsrecht zal steeds ten voordele en niet ten koste
van de burgers zijn. Een grote invloed van de kiezers zal zeker nagestreefd
1!l

Vgl. Motie-De Kwaadsteniet

C.S.,

zitting 1974-1975, stuk 12944 nr. 22.
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moeten worden. Die poging is o.i. in alle drie de onderdelen in dit artikel
ondernomen.
a. Gewestvorming: Breng de beleidsbevoegdheden en beslissingen zo dicht
mogelijk bij de burger. Kom dus tot een vergaande functionele decentralisatie.
b. Kiesdrempel: Laat de kiezer een invloed via gekozen vertegenwoordigers
uitoefenen welke van een zodanig kaliber is dat het overheidsbeleid ook
wezenlijk kan worden beïnvloed, maar sluit zo weinig mogelijk groepen
met een, ook buiten de politieke sferen, herkenbare eenheid niet zonder
meer voor langere tijd uit.
c. Eerste Kamer: Vergroot de invloed van de kiezer door rechtstreekse ververkiezingen en acht daarbij behartiging van specifieke regionale belangen van veel betekenis.
Bij al deze overwegingen en wensen is het altijd goed te refereren aan het
begin van een uiteenzetting. Als vervolg op de uitspraak van dr. Vondeling
een citaat van dr. De Kwaadsteniet:
"We moeten bereid zijn ons stelsel zo mogelijk te verbeteren. Overigens
zal het er in de eerste plaats zeer op aankomen, dat men in de Nederlandse
situatie bereid is om samen te werken. Het is belangrijker hoe je in de politiek
met elkaar probeert te werken dan dat je aan een stelsel sleutelt, hoe zinvol
dat op zichzelf ook mag zijn".13

13 Mr, W, de Kwaadsteniet, Nederlandse Gedachlen van 8 februari 1975,
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In dit nummer schrijft prof. mr. P. de Haan over grondpolitiek in christendemocratisch perspectief. Hij bespreekt uitvoerig de gangbare opvattingen
over grondpolitiek in socialistische kring waar als uitgangspunt geldt, dat de
grond als gemeenschapsgoed ook in gemeenschapshanden moet komen. De
Haan wijst een dergelijk uitgangspunt af en signaleert dat men in kringen van
de PvdA veelal streeft naar een maximale i.p.v. een optimale beschikkingsmacht
en beheersbevoegdheid voor de gemeenschap. Kernpunt uit zijn betoog is dat
het 'er niet om gaat het collectieve belang of het individuele belang te laten
prevaleren; het gaat om het evenwicht tussen beide "en het zoeken van het
evenwicht is voor mij het christen-democratisch perspectief", aldus prof. De
Haan.
Hij besluit zijn bijdrage met de opmerking dat het zoeken naar een optimale
beschikkings- en beheersbevoegdheid een goede grondslag moet kunnen bieden
voor een' grondpolitieke samenwerking' met de socialisten.
Vervolgens schrijft mr. J. B. A. Hoyinck over enkele gesprekken die binnen
de wetenschappelijke instituten van ARP, CHU en KVP zijn gevoerd over
de Nota Wetenschapsbeleid van minister TriP. Hij bespreekt eerst enige
algemene punten (o.m. de grenzen van de overheidstaak) en vervolgt met een
inventarisatie van het nationaal onderzoekpotentieel dat wordt bezien tegen
de achtergrond van de doelstellingen van het te voeren wetenschapsbeleid: het
afstemmen van het onderzoek op de prioriteiten in de samenleving, het bevorderen van de kwaliteit en de doelmatigheid en het democratiseren van de
organisatiestructuur.
Dit nummer wordt besloten met twee boekbesprekingen. Prof. dr. W. Albeda
bespreekt "Schaduwen van het groeigeloof" van prof. dr. B. Goudzwaard en
dr. A. J. Vermaat bespreekt de dissertatie van dr. B. de Vries over "Loonquote
en loonstructuur" .
Tot slot nog een correctie op het vorige nummer van A.R. Staatkunde. Het
eerste artikel heeft als titel: De Arjos-visie op het buitenlands beleid; dit moet
zijn: Een Arjos-visie op het buitenlands beleid.

221

GRONDPOLITIEK
IN EEN CHRISTEN-DEMOCRATISCH PERSPECTIEF *
door
prof. mr. P. de Haan

1. Inleiding

In het tijdschrift De Pacht van juni 1974 trachtte ik onder de titel "Grondpolitiek in juridisch perspectief" deze op een wat hoger niveau van discussie
te brengen dan thans rond het aloude twistpunt van de gebruikswaarde bij
onteigening veelal het geval is. Zulks in de hoop daarmee de bestaande
impasse in de samenwerking tussen socialistische en christen-democratische
partijen op dit punt enigszins te kunnen helpen doorbreken. Het artikel behelsde mijn bijdrage tot een debat met o.a. dr. ir. A. Vondeling, gehouden
voor het Staatsrechtelijk Dispuut Res Publica te Leiden op 16 februari 1974.
Ik deed die poging door de gebruikswaarde allereerst te toetsen aan de
fundamentele rechtsbeginselen van rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, billijkheid
en doelmatigheid, welke test zij op geen enkel punt bleek te kunnen doorstaan,
en door vervolgens de grondpolitiek als geheel te plaatsen in het juridische
perspectief van een optimale beschikkings- en beheers bevoegdheid van de
gemeenschap over de grond, uitgaande van de christen-democratische opvatting
omtrent de eigendom als rentmeesterschap en de daarin naar mijn mening
besloten liggende erkenning van de primaire gemeenschapsfunctie van de
grond.
Het begint er nu enigszins op te lijken dat de PvdA toe is aan een
herbezinning op haar grondpolitieke strategie, waarbij zij inderdaad tracht
deze ook van haar kant wat meer in het zojuist genoemde perspectief te
plaatsen, zij het zoveel mogelijk met behoud van haar uitgangspunt dat de
grond als gemeenschapsgoed ook in gemeenschapshanden moet komen. Dit
blijkt uit een van de laatste nummers van het nieuwe kaderblad van de PvdA,
genaamd "Roos in de Vuist" 1, Deze benaming kan op het eerste gezicht de
neiging doen opkomen om maar liever met deze partij op de (grondpolitieke)
vuist te gaan in· plaats van naar een compromis te zoeken. De titelpagina
"Grondpolitiek in het jaar van de waarheid", met een weiland op de voorgrond
en fabrieken op de achtergrond, lijkt echter toch weer zodanig in het teken

* Deze bijdrage wordt ook opgenomen in onze zusterbladen "Politiek Perspectief"
en het "Christelijk Historisch Tijdschrift".
1
Jaargang 1, nr. 5, 4 juni 1975.
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te staan van het streven naar vereniging van het onverenigbare, dat ik dit
zoeken zal voortzetten_
Het PvdA-Tweede Kamerlid Voortman lijkt mij daarbij te willen helpen,
want na mij op blz_ 12 van het bedoelde nummer eerst te hebben ingedeeld
bij de progressieven in confessionele kring geeft hij vervolgens blijk het met
mij te betreuren dat de grondpolitieke benaderingen van de progressieven
buiten die kring - ik ben van mijn kant uiteraard bereid de heer Voortman
daarbij in te delen en ga hem nu citeren - "wat te eenzijdig gericht (misschien
wel 'gefixeerd') geweest (te) zijn op een beperkt aantal 'issues' en daarmee op
een te partiële aanpak van het omvattende vraagstuk". Wanneer hij echter
meent dat ik speciaal de socialisten hiervan een verwijt zou hebben gemaakt,
stelt hij zich daaraan onnodig bloot, want ik hield slechts het oog gericht op de
toekomst, immers het perspectief van optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid van de gemeenschap over de grond.
2. Optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid van de gemeenschap
Wat is nu die optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid resp. in een
socialistisch en in een christen-democratisch perspectief? Om maar met het
laatste te beginnen, meermalen, onder meer in vermeld nummer van De Pacht,
bepleitte ik een zodanig arsenaal van juridische middelen betreffende inrichting
en beheer van onroerend goed ten dienste van de gemeenschap, dat de overheid
steeds dat middel zou kunnen, maar ook moeten kiezen, dat voor het beoogde
beleidsdoel het meest passend ware, met behoud van een zo groot mogelijke
plaats voor het particulier initiatief. M.a.w. het middel zou niet over het doel
heen en evenmin tekort mogen schieten. Kortom, geen maximale, ook geen
minimale, doch een optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid voor de
gemeenschap. Daartoe zou het arsenaal van middelen, dat nu in hoofdzaak
beperkt is tot onteigening, vergunningen, subsidies, enkele onderhoudsplichten
en verder de agrarische ruilverkaveling en de privaatrechtelijke middelen van
eigendom en overeenkomst, sterk moeten worden uitgebreid, o.a. met een
voorkeursrecht 2, mogelijkheden tot het opleggen van bouw-, aanleg-, ver-

2
Een voorkeursrecht is de rechtsfiguur waarbij de overheid, wanneer iemand een
onroerend goed of een daarop gevestigd zakelijk recht wil overdragen het recht van
eerste koop heeft. Een aspirant-koper moet zijn onroerend goed dus eerst aan bijv. de
gemeente aanbieden en met haar onderhandelen.
Een voorkooprecht houdt in dat de overheid door een eenzijdige verklaring kan besluiten al dan niet in een reeds met een derde gesloten koopovereenkomst te treden en
zich in de plaats van de koper te stellen en diens rechten en verplichtingen, inclusief die
betreffende de koopprijs, over te nemen. Een voorkooprecht is niet, zoals het voorkeursrecht een recht om vóór een ander te kopen, doch in plaats van een ander.
Het voorkeursrecht onderscheidt zich van het verkooprecht met name door de wijze
van prijsvaststelling. Een voordeel van het voorkeursrecht is dat overheid en vervreemder
nog over de voorwaarden moeten onderhandelen, zodat allerlei manipulaties met prijs
en bijkomende bedingen vooraf uitgesloten worden. Bij uitblijven van overeenstemming
wordt de prijs vastgesteld door een onpartijdige instantie, bijv. door tussenkomst van
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beterings- en beheersplichten, invoering van de mogelijkheid van niet-agrarische
en zelfs stedelijke herverkaveling, regelingen omtrent inrichtings- en beheersovereenkomsten, financiële en organisatorische middelen, dit alles gekoppeld
aan duidelijk gestructureerde plannen.
Uit het genoemde nummer van "Roos in de Vuist" blijkt nu dat de PvdA
haar grondpolitieke strategie vooral heeft vastgelegd op een drietal middelen
in onderlinge samenhang, n.l. onteigening en voorkeursrecht, beide tegen
gebruikswaarde 3, als vormen van grondverwerving enerzijds en erfpacht als
vorm van gronduitgifte anderzijds. In uiterste consequentie zouden deze
middelen, zij het geleidelijk, moeten leiden tot het in gemeenschapshanden
brengen van de grondeigendom en het in erfpacht uitgeven van gronden voor
particulier gebruik tegen voor de gemeenschap gunstige financiële en beheersvoorwaarden. Hiermee schiet men verre over het doel van een redelijke grondpolitiek heen en streeft men naar een maximale in plaats van een optimale
beschikkings- en beheers bevoegdheid voor de gemeenschap. Waarom? Wel,
omdat in vele gevallen de particuliere eigendom als beleggingsinstituut of als
gebruiksrecht functioneert op een wijze die noch aan het belang van de
gemeenschap noch aan dat van de enkeling ook maar iets tekort doet.
Als beleggingsinstituut is dit bijv. het geval bij de eigendom van verpachte
gronden, zij het dat daar de balans eerder ten nadele van de particuliere
verpachters is doorgeslagen. Met de heer Voortman wil ik dan ook met kracht
streven naar handhaving van de doeleinden van de Pachtwet, hoewel een
zekere verbreding daarvan met het oog op de belangen van bedrijfsvergroting
en landschapsbeheer op haar plaats lijkt. De Nederlandse landbouw mag blij
zijn met zijn particuliere verpachters die bijna de helft van het agrarische
grond- en gebouwenkapitaal financieren op uiterst gunstige voorwaarden, en
is dat ook. Met de andere helft van dit kapitaal en dus met de eigendom als
agrarisch gebruiksrecht staat het er minder gunstig voor. Daar zal met middelen
als een voorkeursrecht en erfpacht iets aan moeten gebeuren; ik kom daarop
terug.
Bij de stedelijke grondeigendom is het eerder omgekeerd: veelal een tekorteen rechter of de grondkamer (vgl. art. 56 e.v. van de Pachtwet). Bij een voorkooprecht is de verkoopprijs gelijk aan de tussen partijen reeds overeengekomen prijs. Bij een
voorkooprecht is het grote voordeel de eenvoudige wijze van prijsvaststelling en daardoor
de snellere werking en het ontbreken van de noodzaak tot regeling van een terugtredingsmogelijkheid voor beide partijen, als de prijs blijkt tegen te vallen. Daar staat echter
weer als ernstig nadeel tegenover dat de derde na eerst de onderhandelingen te hebben
gevoerd en de financiering te hebben geregeld, zich uiteindelijk toch nog door de
gemeente ziet uitgeschakeld.
3
Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de waarde van de grond,
zoals deze wordt bepaald door de aard van het gebruik dat daarvan ten tijde van de
onteigening c.q. de verwerving krachtens voorkeursrecht in feite wordt gemaakt. Zulks in
tegenstelling tot de toekomstige gebruikswaarde conform de nieuwe bestemming, die
men behalve ruwe bouwgrondwaarde ook exploitatie- of ontwikkelingswaarde kan
noemen en die ook vaak als verwachtingswaarde wordt aangeduid.
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schieten van de eigendom als beleggingsinstituut met het oog op het beheer van
woningen (mede overigens door de lage huren) en minder klachten over de
eigendom als particulier gebruiksrecht, tenzij uit een oogpunt van grondkostenverhaal of milieubeheer_ Maar ook hier zou de socialistische grondpolitiek
over haar doel heenschieten, met name als men via onteigening en voorkeursrecht tot algemene invoering van het erfpachtstelsel zou willen komen, omdat
men dan volkomen onnodig begint met het particuliere grond- en gebouwenkapitaal geheel uit te schakelen, terwijl de omzetting in erfpacht waar nodig
zoveel eenvoudiger zou kunnen worden gerealiseerd via stedelijke herverkaveling_ Ook hier zal ik bij de behandeling van de diverse middelen nader op
ingaan.
Waar het echter in de kern om gaat is dat de gemeenschap de particuliere
eigendom niet moet uitschakelen, daar waar zij goed functioneert of kan
functioneren met behulp van minder ver gaande inrichtings- en beheersmiddelen, zoals verplichtingen, vergunningen, subsidies en overeenkomsten.
Ik zeg dat niet, omdat de particuliere eigendom voor mij iets heiligs zou zijn,
dat op zichzelf voorrang zou hebben boven gemeenschapseigendom. Eerder
verdenk ik de socialisten er van dat voor hen de eigendom nog altijd iets
mystieks en begeerlijks in zich heeft, waar de gemeenschap zich meester van
zou moeten maken. Voor mij is de eigendom een juridisch instrument als
vele andere, maar dan wel een, waar de gemeenschap niet nodeloos gebruik van
behoort te maken. En wel vooreerst om reden dat de gemeenschapsgelden niet
moeten worden verspild aan de financiering van grondeigendom, als particuliere financiering mogelijk is zonder schade voor de gemeenschap.
Voor een belangrijk deel gaat het bij de keuze tussen individuele eigendom,
erfpacht en huur of pacht als vormen van gronduitgifte door de overheid
inderdaad om een financieringsvraagstuk. Globaal is het hierbij zo, dat bij
uitgifte in eigendom grond- en gebouwenkapitaal door de particulier worden
gefinancierd, bij uitgifte in erfpacht het grondkapitaal door de gemeenschap
en het gebouwenkapitaal door de particulier en bij uitgifte in huur en pacht
beide door de gemeenschap. In alle drie gevallen dient een redelijk evenwicht
tussen gemeenschapsbelang en individueel belang tot stand te komen. En
juridisch gezien is het eenvoudig onzin te menen dat dit alleen bij erfpacht
zou kunnen. Eerder is juist daar vanwege de verdeling van de financieringslast
tussen gemeenschap en individu dit evenwicht moeilijker te bepalen, zoals wij
nog zullen zien.
Het gaat echter bij de keuze van de gronduitgiftevorm niet alleen om
financieringsaspecten. Hier speelt ook de verhouding tot het publieke recht,
met name het administratieve grondgebruikrecht, een rol. Die wordt in de
socialistische beschouwingswijze gemakshalve vaak maar vergeten. Men doet
het dan voorkomen, alsof een particuliere grondeigenaar zou kunnen doen
wat hij wil. In feite kan de overheid beschikken over een publiekrechtelijk
instrumentarium betreffende ruimtelijke ordening, milieubeheer, waterstaatsbeheer, woningbeheer etc., dat weliswaar nog verre van volmaakt is, maar
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niettemin in vergaande mate de particuliere eigenaar, evengoed als andere
recht- en belanghebbenden, kan dwingen zich te gedragen naar de eisen van
het algemeen belang. Met een verdere uitbouw van dit instrumentarium in
het kader van een gecoördineerde wetgeving inzake bestemming, inrichting
en beheer van onroerend goed houd ik mij ten zeerste bezig. En ook hierbij
gaat het om een evenwicht tussen de eenheid en doelmatigheid van het overheidsbeleid enerzijds en die van de individuele rechtsbescherming anderzijds.
Dit evenwicht kan al evenzeer door een verkeerd gebruik van de erfpachtsvorm
in gevaar worden gebracht. Maar ook los daarvan geldt dat de gemeenschap
niet naar de zwaarste privaatrechtelijke middelen moet grijpen, als zij met
minder zware publiekrechtelijke kan volstaan. Want de eigendom is voor de
gemeenschap een even zware kapitalistische verzoeking als voor de particulier.
Ik zal nu achtereenvolgens op de onderscheiden middelen tot het voeren
van een optimaal grondbeleid nog wat dieper ingaan.
3. Onteigening
De Nederlandse overheid kan juridisch en feitelijk beschikken over een
onteigeningsmogelijkheid die zo ruim is, dat geen van de westerse landen
daarmee ook maar in de verste verte kan worden vergeleken. Men kan zeggen
dat onteigening bij ons nagenoeg geen politieke weerstand ondervindt, zelfs
niet bij de onteigenden. Dat ligt bepaald niet aan de hoogte van de onteigeningsvergoeding, want ook die kan een internationale vergelijking glansrijk doorstaan. Over het algemeen kan de gemeenschap ten onzent tegen zeer
redelijke voorwaarden over de grond beschikken. Veeleer ligt dat niet aan de
onteigening als zodanig, maar aan de publiekrechtelijke instrumenten die haar
omringen, zoals het bestemmingsplan, de exploitatieverordening, de bouwverordening en de vergunningen en subsidies. Met behulp van deze en dergelijke instrumenten is het tot nu toe gelukt de particuliere grondexploitatie
tot een minimum te beperken en, waar zij voorkwam, binnen de perken van
het gemeenschapsbelang te houden.
Van de kant van bouw- en ontwikkelingsmaatschappijen was tot voor kort
de belangstelling voor grondexploitatie niet erg groot, omdat er op door de
gemeenten uitgegeven gronden genoeg te bouwen viel en omdat bovendien het
zwaartepunt lag op de woningwetbouw waaraan wat de grond betrof als gevolg
van de stringente subsidievoorwaarden vrijwel niets te verdienen was. Pas
de laatste tijd lijkt dat enigszins te gaan veranderen en gaan particuliere maatschappijen hoe langer hoe meer in bestemmingsplannen kopen, niet zozeer
vanwege een verbeterd winstperspectief, doch om zich van een redelijk aandeel in de teruglopende bouwmarkt te verzekeren met het oog op continuÏteit van hun bedrijfsvoering. Een legitiem en respectabel belang dus, waar
echter voor de gemeenten wel een gevaar aan zit, n.l. dat zij door deze maatschappijen in een positie worden gedrongen, waarin zij, met name bij de uitwerking en uitvoering van het (vaak globale) bestemmingsplan niet meer voldoende vrij zijn. Zij zullen dan ook met dankbaarheid kennis hebben ge226
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nomen van het K.B. van 11 apri 1974, nr_ 6, inzake Nieuwerkerk aan den
Ijssel, waarin werd uitgemaakt dat onteigening van een bouw- of ontwikkelingsmaatschappij mogelijk is, wanneer met deze geen overeenstemming over
de uitwerking en uitvoering van het plan kan worden bereikt. Men zou er aan
toe moeten voegen: op voor de gemeenschap redelijke voorwaarden_ Een
verdere wettelijke verruiming van de onteigeningsmogelijkheid zou kunnen
zijn dat reeds bij het globale plan gronden kunnen worden aangewezen voor
onteigening, zodat onmiddellijk daarna zo nodig tot dagvaarding kan worden
overgegaan.
Kan nu door invoering van de gebruikswaarde als grondslag voor onteigening de positie van gemeenten tegenover particuliere maatschappijen worden versterkt? Ik geloof er niets van, tenzij dit gebeurt in combinatie met een
zo rigoreus gebruik van het voorkeursrecht, dat dit praktisch op een koopplicht voor gemeenten zou neerkomen. Dit schijnt Voortman voor ogen te
staan, als hij mij op blz. 12 en 13 van zijn Roos in de Vuist toegeeft dat er
door toepassing van de gebruikswaarden twee grondmarkten zullen ontstaan
- één voor de gemeenten tegen de gebruikswaarde en één voor de particuliere maatschappijen tegen de exploitatiewaarde van ruwe bouwgrond - met
alle rechtsongelijkheid voor de oorspronkelijke eigenaren daaraan verbonden.
Maar - zegt hij - waarom zoekt De Haan niet met mij naar middelen
om dit te voorkomen? Nu wil ik hem graag helpen bij het zoeken naar
middelen, zoals uit het vervolg zal blijken, maar de door hem voorgestelde
combinatie onteigening-gebruikswaarde-voorkeursrecht lijkt mij toch bepaald
onvoldoende. Want de gemeente zal financieel gezien niet altijd kunnen kopen
en bovendien zal dit kopen worden bemoeilijkt, doordat de particuliere maatschappij er echt niet tegenop zal zien een paar gulden per m2 meer te bieden
dan de gebruikswaarde, omdat dit zelfs bij latere onteigening tegen die waarde
geen groot verlies oplevert. Dit betekent dat de eigenaar tot het uiterste zal
trachten aan de particuliere maatschappij te verkopen en het voorkeursrecht
te frustreren met als gevolg een lange procedurele lijdensweg, tenzij de gemeente toegeeft en zelf ook meer betaalt, wat waarschijnlijk zal gebeuren.
Maar dan voert de rechtsongelijkheid weer hoogtij en is het systeem van de
gebruikswaarde van de baan.
Met geen woord rept Voortman echter over de andere fundamentele rechtsbeginselen dan de rechtsgelijkheid, waarmee ik bij invoering van de gebruikswaarde strijd had geconstateerd. Ik vat deze bezwaren hier nog maar even
samen met verwijzing naar het juninummer van De Pacht 1974 voor het
overige:
- rechtsongelijkheid in vergelijking met degenen die aan een particuliere
bouw- of ontwikkelingsmaatschappij mogen verkopen en die wel de exploitatiewaarde ontvangen;
- rechtsonzekerheid omtrent het bestaande gebruik in afwachting van de
nieuwe bestemming, waardoor het niet meer mogelijk is de gebruikswaarde
en het daaruit resulterende inkomen door investeringen op peil te houden;
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onbillijkheid, doordat de gemeenschap de onteigende eerst alle risico's
van daling van gebruikswaarde en -inkomen als gevolg van wettelijke
maatregelen en autonome stedelijke ontwikkelingen laat dragen en hem
vervolgens op die basis gaat onteigenen;
- ondoelmatigheid, omdat de onteigening van landbouwgronden (zeker
90% van het totaal) bij de boeren impopulair zal worden, waardoor ons
land zijn unieke positie van relatief gemakkelijke grondverwerving voor
niet-agrarische doeleinden gaat verliezen en in plaats daarvan eindeloze
procedures over onteigening en voorkeursrecht beide tegemoet kan zien.
Dit alles voor het twijfelachtige voordeel van hooguit enkele guldens per
m2 , een paar procent van de prijs van bouwrijpe grond en nog geen half
procent van de prijs van een woning.
Tegenover de eenzijdige nadruk op de gebruikswaarde van de socialisten
stel ik het systeem van vrije keuze tussen gebruikswaarde en exploitatiewaarde. Onder de laatstgenoemde waarde versta ik die welke door consequente
doorberekening van publieke investeringskosten op basis van een exploitatieverordening, gekoppeld aan ruimtelijke plannen van voldoende grote schaal,
ontstaat. Dat is in wezen ook de enige wijze van waardebepaling, die voor
bouw- en ontwikkelingsmaatschappijen relevant is. Hierbij bepleit ik met de
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 4 een regionalisatie van het
grondbeleid, zodat de grote verschillen in grondprijzen tussen en zelfs binnen
gemeenten verdwijnen. Voornoemde keuze komt uiteraard niet toe aan de
gemeenten, maar aan de onteigenden c.q. verkopers in geval van voorkeursrecht. De exploitatiewaarde kan immers bij consequente doorberekening van
kosten zelfs beneden de (agrarische) gebruikswaarde + inkomensschade
komen te liggen en in dat geval dient deze het minimum te zijn.
4. Voorkeursrecht
Ook in mijn gedachtengang neemt een dergelijk recht voor de overheid
een belangrijke plaats in, al is het dan niet om de gemeenschapseigendom
op een soort socialistische troon te verheffen, doch veeleer om de overheid
op het juiste moment op de grondmarkt te laten opereren, ni. wanneer de
eigenaar toch al wil verkopen. Ik kan mij uiteindelijk óók verenigen met de
constructie van het voorkeursrecht, waarbij eerst niet - zoals bij een voorkooprecht - aan een derde mag worden verkocht, mits de waarde wordt
bepaald conform het zo juist genoemde keuzesysteem. Als grondslag kan
dienen de door mij bepleite operationele gebiedsaanwijzing op basis van
streek-, structuur- en bestemmingsplannen, waarbij een gebied wordt aangewezen voor enigerlei vorm van overheidsingrijpen (inrichting of beheer).
In de gemeentelijke sfeer valt te denken aan stadsvernieuwings- en behoedingsgebieden en aan uitbreidings- en recreatiegebieden rond de kern; in
de rijks- en provinciale sfeer aan landinrichtings- en landschapsbeheersge4
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bieden_ Wel dient het voorkeursrecht dan duidelijk op deze inrichtings- en
beheers doeleinden te zijn gericht en niet maar de gemeenschapseigendom als
doel in zichzelf te hebben_
Hieruit volgt dat het voorkeursrecht van de overheid beslist niet algemeen
zou moeten gelden. Waartoe zou bijvoorbeeld, afgezien van de zo even genoemde doeleinden, een dergelijk voorkeursrecht t.a.v. verpachte gronden
moeten dienen, nu de pachter al voorkeursrecht heeft? Een andere zaak is
dat de pachter zelf de grondbank moet kunnen inschakelen, wanneer hij
liever in erfpacht of pacht dan in eigendom zou exploiteren. Dit brengt mij
op de moeilijke problematiek van de eigendom als agrarisch gebruiksrecht.
Voortman herinnert er aan, dat ik destijds met de socialisten tegen de afschaffing van de koopprijsbeheersing voor landbouwgronden was. Dat klopt
en ik ben er nog altijd tegen. Zoals ik principieel tegen het vrije marktmechanisme als regulerende factor voor prijsbepaling en toewijzing van
gronden ben. Meer dan ooit is de eigen boer thans bezig het slachtoffer te
worden van een vorm van liberaal kapitalisme, die men in deze tijd niet meer
voor mogelijk zou houden. In een felle concurrentiestrijd met collega's en
speculerende beleggers is hij veelal genoodzaakt een prijs te betalen, die
meer dan tweemaal zo hoog ligt als de agrarische gebruikswaarde van zeg
f 10.000,- per ha. Met het PvdA-Tweede Kamerlid ben ik van mening
dat hier ten spoedigste iets aan moet worden gedaan.
Hijzelf werpt zich in een afzonderlijk artikel over de agrarische grondpolitiek op blz. 14 e.v. van het Roos in de Vuistnummer andermaal op het
erfpachtstelsel dat dan met tussenkomst van de SBL-grondbank via een voorkeursrecht tegen gebruikswaarde zou moeten worden gerealiseerd. Zelf zou
ik toewillen naar een systeem waarin de boer vrij kan kiezen tussen eigendom,
erfpacht of pacht als exploitatievorm op basis van de agrarische gebruikswaarde. Waarom hier, anders dan bij onteigening of voorkeursrecht voor nietagrarische doeleinden, wel de agrarische gebruikswaarde ? Wel, omdat deze
waarde binnen het kader van de agrarische bestemming de enige reële is,
zoals in feite de niet-agrarische gebruikswaarde op basis van exploitatieberekening dat is binnen het kader van de niet-agrarische bestemming. Wel
veronderstel ik daarbij, dat de agrarische gebruikswaarde evenals de nietagrarische wordt vastgesteld op grondslag van volledige doorberekening van
investeringskosten. Dit betekent dat niet zonder meer de huidige verpachte
waarde kan worden aangehouden, omdat de pachtprijzen nog steeds onvoldoende het doorberekeningsprincipe kennen. Met deze correctiefactor inbegrepen zou ik de agrarische gebruikswaarde tot grondslag willen maken
van de agrarische grondpolitiek, ongeacht of de exploitatie geschiedt op basis
van eigendom, erfpacht of pacht.
Hoe nu tot een dergelijk stelsel van vrije keuze voor de individuele boer te
komen? Voor de verpachte landbouwgronden (ongeveer de helft) is dit stelsel
al vergaand gerealiseerd via wettelijk vastgestelde pachtprijs en voorkeursrecht tegen verpachte waarde. Er behoeft nog slechts bij te komen invoering
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van het doorberekeningsprincipe in de pachtprijzen (door mij al in een preadvies van 1963 bepleit) alsmede de mogelijkheid om na aankoop door te
verkopen aan de grondbank tegen verlening van een erfpachtsrecht of pachtrecht en het stelsel is voor verpachte gronden compleet. Voor niet-verpachte
landbouwgronden zijn wij daar nog ver vandaan. Hoe houdt een wetgever het
anno 1975 vol zo'n rechtsongelijkheid te betrachten tussen eigenaren en
pachters, beide behorende tot de sociaal zwakkere kleine zelfstandigen? Wat
anders dan een oud-liberale waanidee dat eigendom per se de grillen van het
marktmechanisme zou moeten volgen ? Wat is dat mechanisme bij een schaarse
grondmarkt rechtens anders dan willekeur? Als wederinvoering van een koopprijsbeheersing een onhaalbare kaart is - en dat is het - zit er niets anders
op: dan moet een voorkeursrecht tegen verpachte waarde worden toegekend.
Echter niet primair aan de overheid, doch aan de gebruiker zelf. De pachter
heeft het al, de opvolger van de eigenaar-gebruiker hoort het te krijgen,
met name bij vererving, zoals zowel door Rombach (De Pacht mei 1975) in
de vorm van een recht op overname in eigendom als door mijzelf in de vorm
van een recht op overname in de pacht wordt bepleit. Resteert dan de vervreemding van pachtvrije grond. Hier zou een voorkeursrecht van de SBLgrondbank op zijn plaats zijn, die het recht dan ten behoeve van de meest aangewezen gegadigden voor bedrijfsvergroting zou moeten uitoefenen. Deze
grondbank zou tevens een overnameplicht moeten hebben tegenover een boer
die zijn eigendom in erfpacht of pacht wil omzetten tegen ontvangst van de
verpachte waarde.
5. Erfpacht
Wel, daar hebben wij dan het stokpaardje - naast de gebruikswaarde van de socialistische grondpolitiek. Laat mij, bij wijze van afwisseling, eerst
even te velde mogen trekken tegen wat ik zou willen noemen het sociale
kapitalisme. In de laatste kwartaalvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht werd het door de inleider notaris Santen genoemd het doorvoeren
van een stuk socialistische grondpolitiek met behulp van monopolistischkapitalistische middelen. Wat toch is het geval? Kennelijk zonder enige gewetenswroeging voert men in de grote en ook reeds enkele middelgrote
steden een tamelijk rigoreus erfpachtstelseI in, met gebruikmaking van de
vermaledijde contractsvrijheid uit de vorige eeuw. Geen wonder dat men zo
graag gemeenschapseigendom wil, want de gemeenschap is nog de enige
grondeigenaar in de twintigste eeuw met een vrijwel onbeperkte beschikkingsmacht. Immers met behulp van onteigening en straks voorkeursrecht voert de
gemeente het nagenoeg absolute grondpachtmonopolie. Vanuit deze monopoliepositie kan zij praktisch bedingen wat zij wil. Niet helemaal natuurlijk,
want zij wil ook dat er op de erfpachtsgrond gebouwd wordt en daartoe is
hypotheek op het erfpachtsrecht nodig, zodat dit recht minstens de waarde
moet hebben van het door de erfpachter gebouwde. In feite is de erfpachter
economisch eigenaar van de gebouwen en dient hij via de voorwaarden ook
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als zodanig te worden erkend, zodat een evenredig deel van de waardestijging van het geheel ook aan hem ten goede moet komen. Wil men dit niet,
dan moet men accepteren dat de gemeenschap tevens de gebouwen gaat
financieren, maar in dat geval heeft men ook de erfpachtconstructie niet meer
nodig en kan met uitgifte in huur of pacht worden volstaan. Kortom, dit is
de juridische techniek en de rest is politieke mystiek.
Is het dus hier de privaatrechtelijke financieringswal die het sociaalkapitalistische schip keert, aan de publiekrechtelijke kant is dit helaas minder
het geval. Daar doen zich de uitwassen van een nagenoeg absolute contractsvrijheid voor een monopolistisch optredende overheid nog volop gelden.
Sprekend voorbeeld is de recente affaire Oxyrane in Rotterdam, waar een
college van B en W het bestond krachtens erfpachtsvoorwaarden een boete
op te leggen van 4Yz miljoen gulden voor een milieudelict waarvoor de
milieuwetgeving slechts een boete van enkele tienduizenden guldens kent. De
gemeenteraad was gelukkig wijzer, maar met prof. Bloembergen (op de genoemde vergadering van de Vereniging voor Bouwrecht) ben ik van mening
dat hier niets minder dan de rechtsstaat op het spel stond, strafrechtspraak
door een politiek college, zonder enige behoorlijke procedure en met exorbitante boetes. Zo gaat het dus niet langer en dat niet alleen om deze reden.
In feite staat met het erfpachtsinstituut de hele publiekrechtelijke wetgeving
inzake ruimtelijke ordening, milieubeheer, vestigingsbeleid etc. met al haar
waarborgen van inspraak en rechtsbescherming voor de burgers op het spel.
Met al haar waarborgen ook voor een democratische besluitvorming omtrent
een zo inzichtelijk mogelijk beleid. Als men heel Nederland in erfpacht zou
uitgeven, zou men theoretisch de hele uitgebreide administratiefrechtelijke
wetgeving inzake onroerend goed kunnen ter zijde stellen en zelfs een heel
stuk van de sociaal-economische wetgeving, zoals het veel omstreden sociale
vestigingsbeleid van alweer de gemeente Rotterdam bewijst.
In feite zit er in de sfeer van het gemeentelijke gronduitgiftebeleid een
enorm stuk onvoldoende gecontroleerde economische macht, ditmaal gepaard
gaande - en dat maakt haar dubbel gevaarlijk - met overheidsgezag dat
zich beurtelings van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke middelen bedient,
al naar het uitkomt. Het gevaar zit er daarbij ook in, dat - vooral kleinere gemeenten deze macht overdragen aan projectontwikkelaars, zodat men van
het ene kapitalisme in het andere valt. De enige controle is die van de gemeenteraad, op zichzelf belangrijk, maar niet voldoende. De erfpacht is bezig
uit te groeien tot een planologisch, milieutechnisch en sociaal-economisch
beleidsinstrument van de eerste orde. Op zichzelf niets op tegen, maar dan
dient zij wel te worden ingebed in het administratieve recht met zij n bestuursrechtelijke waarborgen. Misschien is dan de aardigheid er voor de socialisten
een beetje af, maar daar kan ik ook niets aan doen. Per slot van rekening
mogen ook zij niet van twee walletjes eten, hoe aantrekkelijk de absolute
eigendomsmacht ook voor hen moge zijn.
De mogelijkheden die ik zie voor een verantwoorde bestuursrechtelijke
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regeling van het gronduitgiftebeleid zijn o.m. de volgende. Vooreerst dient
dit beleid voorzichtig en controleerbaar te worden gemaakt via openbare
procedures met de nodige inspraak, hogere bestuurlijke controle en rechtsbescherming. Dit kan langs twee wegen: enerzijds die van een gemeentelijke
uitgifteverordening waarbij de algemene voorwaarden voor de gronduitgifte
worden vastgesteld onder toezicht van de provincie met de mogelijkheid om
daartegen bezwaren in te dienen, en anderzijds die van een gemeentelijk uitgifteplan in aansluiting op het bestemmingsplan, waarin de criteria voor de
keuze van personen en bedrijven aan wie en de bijzondere voorwaarden waaronder de grond zal worden uitgegeven worden vastgesteld, eveneens met de
nodige inspraak, controle en rechsbescherming. Tenslotte dient er dan een
regeling te komen, waarbij totstandkoming, inhoud en uitvoering van de
gronduitgiftecontracten aan de toets van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden onderworpen, wat nu via de burgerlijke rechter
slechts marginaal het geval is. Zolang er geen administratieve kamers bij de
gewone rechter bestaan - een grote leemte in ons rechtsbestel - kunnen de
burgerlijke hiermee worden belast.
Onder deze voorwaarden mag de stedelijke erfpacht van mij, zelfs op
ruimteschaal, want het is ook in mijn gedachtengang een uitstekend beheersinstrument ten dienste van de gemeenschap. Met de agrarische erfpacht staat
het nog weer anders, aangezien die niet op een uitgifteplan behoeft te berusten, behalve in de Ijsselmeerpolders. De grondbankuitgifte steunt op algemene voorwaarden van de Stichting Beheer Landbouwgronden en Domeinen,
die echter niet kan concurreren met de pachtvoorwaarden, noch wat bedrijfscontinuïteit noch wat prijs (canon) betreft. Met Voortman meen ik dat daar
verandering in moet komen.
6. Herverkaveling
Het is opmerkelijk dat de socialisten, die zich zozeer met de grondpolitiek
bezighouden, dit belangrijke grondpolitieke instrument dat vrijwel alle mogelijkheden in zich bergt, kennelijk tot nu toe over het hoofd hebben gezien.
Het kan zijn dat het ligt aan de juridisch-technische ingewikkeldheid ervan
- maar het kan ook zijn dat men liever op de onteigeningstoer blijft gaan
vanwege de geschetste privaatrechtelijke vrijheid die daar bij de uitgifte op
volgt. Inderdaad is er bij de toedeling in herverkavelingsverband een gebondenheid aan normen, maar ten eerste zou - als gezegd - ook de uitgifte na aankoop of onteigening aan normen moeten worden gebonden en ten tweede staan
er ook overigens grote voordelen tegenover. Vooreerst behoeft geen tijdrovende
grond verwerving door de overheid, met de enorme financieringslast daaraan
voor de gemeenschap verbonden, vooraf te gaan om toch volledig over de
grond te kunnen beschikken, zowel juridisch als feitelijk. Voorts biedt de
herverkaveling een veel betere mogelijkheid voor samenwerking met de bevolking dan de wel zeer eenzij dige methodiek van onteigening gevolgd door
uitgifte. Dat geldt voor alle gevallen waarin bestaande eigenaren en gebruikers
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niet noodzakelijkerwijs behoeven te verdwijnen om de doeleinden van inrichting
en beheer te realiseren_
Met name bij stadsvernieuwing zal dit veelal het geval zijn. Wenst men
daar niettemin de eigendom in erfpacht om te zetten, teneinde het beheer
van vernieuwde woningen beter te kunnen regelen, dan is dat ook via herverkaveling mogelijk te maken en wel zonder onnodige voorfinanciering van
de gebouwen. Via de canon kan dan de bijdrage in de kosten worden verhaald.
Ook bij uitbreidingsplannen is een herverkaveling tussen gemeente en bouwgegadigde eigenaren denkbaar in plaats van deze eerst te moeten onteigenen.
Laatstgenoemden kunnen dan kiezen of zij op de van gemeentewege toegedeelde gronden willen bouwen volgens de door de gemeente te stellen voorwaarden dan wel prijs stellen op algehele vergoeding in geld. Ook hier weer
zouden reeds bij het globale bestemmingsplan gronden moeten kunnen worden
aangewezen voor herverkaveling, waarbij dan de uitwerking met het plan
van toedeling zou kunnen samenlopen. Bovendien kan men de toedelingsnormen zo vaststellen als het beste overeenkomt met de doeleinden. Ik beschouw de herverkaveling potentieel als de meest optimale vorm van beJchikkingsbevoegdheid, welke de gemeenschap zich bij herinrichting van een
landelijk of stedelijk gebied als regel kan wensen.
7. Andere middelen
Deze zal ik hier niet uitputtend behandelen. Naast de hiervóór besproken
beschikkingsbevoegdheden van de gemeenschap noemde ik reeds de mogelijkheden van op te leggen verplichtingen, vergunningen, subsidies en overeenkomsten, alle strekkende tot het van overheidswege beïnvloeden van particuliere inrichting en beheer van onroerend goed. Opzettelijk zijn zij in deze
volgorde geplaatst als een reeks met een afnemende mate van overheidsdwang.
Van christen-democratisch standpunt beschouwd meen ik dat de volgorde van
toepassing omgekeerd moet zijn. Ook op het CDA-congres over de dynamische
stad wees ik er reeds op, dat het openbaar bestuur veel te lang in het teken
heeft gestaan van eenzijdig optreden van de overheid en dat, juist nu er
zoveel voor de gemeenschap op het spel staat bij inrichting en beheer van de
grond - men denke o.m. aan milieu-, energie-, voedsel- en grondstoffenbeleid
- primair naar overeenstemming met de burgers (i.c. de eigenaren en
gebruikers van grond) moet worden gestreefd. Dat kan via een stelsel van
inrichtings- en beheersovereenkomsten, mits op behoorlijke wettelijke grondslag. Voor het landelijke gebied is men, blijkens de drie regeringsnota's over
het landschapsbeheer, al bezig deze weg in te slaan, voor het stedelijke gebied
zal het ook wel komen. Trouwens, de stedelijke erfpacht, mits op de eerder
aangegeven wijze gehanteerd, past volkomen in deze gedachtengang.
Pas wanneer de weg van overeenstemming onbegaanbaar blijkt, moet men
andere inrichtings- en beheersmiddelen kunnen inschakelen, maar ook dan
nog slechts naar de mate waarin dit nodig is om met behoud van particuliere
eigendom of andere gebruiksrechten de gemeenschapsdoelen te realiseren. Lukt
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ook dat niet, dan ligt de weg voor de gemeenschap vrij om zelf over de grond
te gaan beschikken, waarbij ik overigens aan middelen als voorkeursrecht en
herverkaveling weer de voorkeur geef boven onteigening die het uiterste middel
is en ook moet blijven. Naast het voorkeursrecht zal tevens een koopplicht van
de overheid in bepaalde gevallen, n.l. wanneer het door de gemeenschap
opgelegde inrichtings- of beheersregiem niet langer van de eigenaar kan
worden gevergd, op zijn plaats zijn. In het algemeen is voor overheid en
burgers beide een keuzesysteem omtrent de rechtsvorm van het grondgebruik
- eigendom, erfpacht, huur of pacht - steeds met eerbiediging van de eisen
van het algemeen belang, aan te bevelen.
8. Het jaar van de waarheid
De socialisten hebben 1975 uitgeroepen tot het jaar van de waarheid, voor
wat betreft de samenwerking met de christen-democraten, en zij noemen
daarbij als toetsstenen de democratisering van de onderneming, het inkomensbeleid en de grondpolitiek. Die waarheid ligt voor mij, zeker ten aanzien van
de grondpolitiek, in het beslist niet kleurloze, maar juist veelkleurige midden.
Alle beweringen over een noodzakelijke keus tussen socialisme en liberalisme
ten spijt. Beide gaan mank aan de eenzijdigheid, zo men wil eenkleurigheid
van hun uitgangspunt: het gaat niet alleen of zelfs maar primair om het
collectieve belang, resp. het individuele belang. Het gaat om het evenwicht
tussen beide en het zoeken naar dat evenwicht is voor mij het christendemocratisch perspectief. Noch de gemeenschapseigendom, noch de individuele
eigendom zijn in dat perspectief gezien doeleinden in zichzelf. Erkenning
van de primaire gemeenschapsfunctie van de grond als fysiek en sociaaleconomisch draagvlak van de samenleving sluit in het ene geval een voorkeur
voor gemeenschapseigendom in, n.l. wanneer het evenwicht van algemene en
bijzondere belangen daarmee in concreto het beste kan worden bereikt, en in
het andere geval een voorkeur voor individuele eigendom om precies dezelfde
reden. Ik noemde als voorbeeld van het laatste reeds de verpachte eigendom
die dankzij de overigens nog voor verbetering vatbare Pachtwet het algemeen
belang van de landbouw uitnemend dient. Beide, gemeenschapseigendom en
individuele eigendom, dienen naar de schriftuurlijke gedachte dan ook te
worden gezien als een rentmeesterschap, dus een beheer in verantwoordelijkheid tegenover God ten behoeve van enkeling èn gemeenschap.
Biedt dit perspectief ook een grondslag voor grondpolitieke samenwerking
met socialisten, zoals het dat in het verleden herhaaldelijk met liberalen heeft
gedaan? Ik dacht het wel, mits van de christen-democraten niet maar handen spandiensten worden gevraagd (zoals Voortman het t.a.v. hun vroegere
samenwerking met de liberalen uitdrukt), maar van beide kanten gezocht
wordt naar datgene wat in de praktische uitwerking van ieders beginsel
gemeenschappelijk kan zijn. N.l. een optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid van de gemeenschap over de grond, met behoud van een zo groot
mogelijke plaats voor het particuliere initiatief en de particuliere eigendom.
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DE NOTA WETENSCHAPSBELEID VERSLAG VAN EEN DISCUSSIERONDE *

door
Mr.

J.

B. A. Hoyinck

Zowel binnen als buiten het parlement geniet het wetenschapsbeleid de
twijfelachtige eer, te. behoren tot de meest ondoorzichtige en onhandelbare
onderwerpen van staatszorg. De Wetenschapsbudgetten - financiële kaders
van dit beleid - staan al geruime tijd te kwader naam en faam bekend om
hun onleesbaarheid en het is buiten twijfel, dat de parlementaire discussie
over het wetenschapsbeleid door dit euvel vrij ernstig heeft geleden.
Omstandigheden van inhoudelijke en procedureel-technische aard lijken
voor deze situatie verantwoordelijk. Aan de oplossing van deze laatste wordt
- op verzoek van de Tweede Kamer zelf - inmiddels gewerkt. Tijdens een
conferentie van de OESO over de internationale samenwerking bij wetenschapsbeoefening op 3 juli jl. in Den Haag kondigde minister Trip aan, dat
met ingang van het eerstvolgende begrotingsjaar voor het eerst een wetenschapsbudget-nieuwe-stijl ("Wetenschapsplan") aan de Staten C!eneraaJ zal
worden voorgelegd, dat nog vóór de afzonderlijke begrotingsstukken door de
Kamer in behandeling kan worden genomen. Volgens de bewindsman zal dit
wetenschapsplan aan betekenis winnen, omdat het dan kan worden beschouwd
als een essentieel onderdeel van het regeringsbeleid en niet langer als een
compilatie van cijfers van de verschillende departementen.
Met betrekking tot de hoofdmoot van het beleid - de inhoudelijke en
daarmee verbonden structurele aspecten - wordt in de Regeringsverklaring
van mei 1973 opgemerkt:
"Het door de overheid te voeren wetenschapsbeleid dient te worden afgestemd op de prioriteiten die vanuit de samenleving worden gesteld. Om
daarbij tot een verantwoorde afweging te komen is een effectieve coördinatie
van het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek evenals van
de resultaten daarvan gewenst. Om deze reden heeft het kabinet besloten
een aparte minister met de coördinatie van het wetenschapsbeleid te belasten.
De mogelijkheden tot stimulering of afremming van wetenschappelijk onderzoek kunnen vooralsnog bij het overheidsonderzoek meer direct zijn dan bij het
bedrijfsleven mogelijk is. In nauwe samenwerking met de minister voor het

* Deze bijdrage is reeds opgenomen in "Politiek Perspectief" en wordt binnenkort
eveneens geplaatst in het "Christelijk Historisch Tijdschrift",.
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Wetenschapsbeleid zal de minister van Onderwijs en Wetenschappen er voor
waken dat binnen de universiteiten en hogescholen het onderwijs en het
onderzoek in goed evenwicht op elkaar zijn afgestemd. In de loop van 1974
zal de minister voor het Wetenschapsbeleid in een nota aan de Kamer de doelstellingen van het te voeren beleid nader uiteenzetten. Daaraan zal een zeer
intensief overleg met de wetenschapsorganen en andere daarbij betrokkenen
voorafgaan."

Een aantal door de inmiddels gepubliceerde Nota Wetenschapsbeleid aangeroerde onderwerpen is recentelijk in een discussieronde in CDA-kring aan
de orde geweest. Volledigheid is daarbij niet het oogmerk geweest; getracht is
slechts in kort bestek een aantal punten uit de Nota te toetsen aan uitgangspunten van o.a. de Regeringsverklaring en van de Nota zelf. Dit artikel is een
samenvatting van de gemaakte opmerkingen.

1. INLEIDING

De publikatie, eind vorig jaar, van de Nota-wetenschapsbeleid ldoor minister
TriP vormt de samenvatting van het werk, dat op regeringsniveau is gedaan
aan de organisatie van het wetenschapsbeleid in Nederland sinds het uitbrengen
van de GUO-nota 2. De inhoud van de Nota als geheel wijst erop, dat het een
illusie zou zijn te menen, een doeltreffend wetenschapsbeleid in Nederland
in stand te kunnen houden c.q. van de grond te kunnen brengen voornamelijk
of zelfs bij uitsluiting met politieke middelen. De zelfbeperking die de minister
zich heeft opgelegd zowel ten aanzien van de aangeroerde onderwerpen als
ten aanzien van zijn eigen taakstelling zijn hiervan de meest in het oog
springende voorbeelden. Kennelijk is ook de minister ervan overtuigd, dat
werkelijk goed wetenschappelijk onderzoek zichzelf coördineert, doublures
vermijdt, en waar nodig zich zelf saneert. Het aldus bereikte evenwicht in de
Nota kan positief worden gewaardeerd.
1. AJgemene bedenkingen
Toch is de gevolgde werkwijze niet zonder bedenkingen. Nergens staat in
de Nota helder omschreven waar de begrenzingen liggen van de taak van de
overheid ter zake van het wetenschapsbeleid. Voorts ontbreekt een duidelijk
beeld van de voorwaarden, waaraan moet zijn voldaan wil wetenschappelijk
onderzoek maximaal nuttig zijn.
Een tweede bezwaar is een - bij voortduring te signaleren - dreigende
"volslibbing" van de voorgestelde organisatiestructuren door het ambtelijk
apparaat, waartegen met enige nadruk moet worden gewaarschuwd.

1
2
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Tenslotte heeft de opzet van de Nota tot gevolg gehad, dat gedachten en
suggesties over mogelijke structuren het overgrote deel vormen van de inhoud
van de Nota. Beleidsvoornemend of beleidsvoorbereidend gebeurt er aanzienlijk
minder. Het ware in dit verband zeer zeker te overwegen geweest in de Nota
in beleidsmatige zin concrete aanzetten te geven ten behoeve van o.a. vereenvoudiging van de organisatiestructuur, betere planning op het niveau van de
centrale overheid, beter richten van financieringsstromen en evaluatie van de
effectiviteit van subsidies. Daarnaast zouden studies omtrent de doelstellingen
van wetenschapsbeleid, betere structurering van de internationale samenwerking
op wetenschappelijk gebied en de opzet van een centraal registratiesysteem
zeker als concrete beleidsvoornemens in aanmerking komen.
2. Doelstellingen
De Nota onderkent 4 doelstellingen voor het te voeren wetenschapsbeleid,
namelijk:
a. afstemming van het onderzoek op de prioriteiten van de samenleving;
b. bevordering van de kwaliteit;
c. bevordering van de doelmatigheid;
d. democratisering van de organisatiestructuur.

Eigenlijk zijn alleen de onder a en b genoemde echte doelstellingen van
wetenschapsbeleid; de onder c en d genoemde hoogstens randvoorwaarden.
De formuleringen van deze doelstellingen munten niet uit door exactheid;
het ontbreken van duidelijke definities voor de daarin gehanteerde begrippen
maakt de zaken er niet beter op. Terecht wijst de Academische Raad 3 op de
problemen en de spanningsvelden, die bij gelijktijdige verwezenlijking van
deze doelstellingen zouden ontstaan. Deze problemen zijn in de Nota onvoldoende uitgediept. Het valt overigens op, dat bij de voorstellen voor de
instelling van een Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek (RWO) evenmin een poging wordt gedaan na te gaan in hoeverre hierdoor de doelstellingen
worden gerealiseerd c.q. benaderd; een nalatigheid, die symptomatisch lijkt
voor de wijze, waarop de minister het hier gesignaleerde probleem aanpakt.
3. Het gezamenlijk actiemodel
De weg waarlangs de minister hoopt de bovengenoemde beleidsdoelstellingen
te verwezenlijken is het zogenaamde "gezamenlijk actiemodel". Trefwoorden
van deze opzet zijn de "eigen verantwoordelijkheid van de vakminister(s)"
en "in overeenstemming met de minister van Wetenschapsbeleid". Deze trefwoorden veronderstellen - de Nota geeft het zelf aan - een zekere mate van
homogeniteit, een evenwicht tussen de verschillende beleidssectoren uit het
oogpunt van een totaal wetenschapsbeleid. Het is discutabel of in deze visie
3 Eerste ontwerp voor het commentaar op de Nota Wetenschapsbeleid van de
Werkgroep ad hoc Universitair Onderzoek, maart 1975.
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een aantal onderdelen van dit totale beleid, met name de sectoren Onderwijs
en Wetenschappen, Economische Zaken en Landbouw en Visserij, waarvoor de
betrokken ministers verantwoordelijk blijven, in de Nota voldoende worden
geaccentueerd. Voor de gevolgen van de keuze van dit model voor de status
van de Nota wordt verwezen naar hetgeen hierover in het voorgaande werd
opgemerkt.
4. Indeling nationaal onderzoekpotentieel
Het nationaal onderzoekpotentieel valt in de Nota uiteen In een viertal
gebieden, namelijk:
- onderzoek aan de universiteiten, gefinancierd door de basisfinanciering
van deze instellingen; de zogenaamde eerste geldstroom,- onderzoek in hoofdzaak aan universiteiten verricht en gefinancierd uit
de zogenaamde tweede geldstroom (ZWO);
- buiten-universitair onderzoek door overheids- en semi-overheidsinstituten
en door de overheid gefinancierde research van het bedrijfsleven;
- het door het bedrijfsleven zelf gefinancierde onderzoek.

Wanneer men deze indeling niet te sterk als een deling ziet is zij zeker
hanteerbaar. Echter, indien voor elk van de 3 eerstgenoemde typen onderzoek
een eigen structuur wordt ontworpen is dit niet zonder bezwaren. Dit blijkt
met name als in de Nota te weinig aandacht wordt gegeven aan de verhouding
tussen eerste en tweede geldstroomonderzoek en aan de samenhang tussen
universitair en niet-universitair onderzoek.

II. DE EERSTE GELDSTROOM
1. Een omissie
Terwijl in de Nota het wetenschapsbeleid als geheel wordt benaderd en
allerlei deelproblemen aandacht krijgen, kan men niet anders dan teleurgesteld
zijn over het vrijwel geheel buiten beschouwing laten van het universitaire
onderzoek, met name het zogenaamde eerste-geldstroom·onderzoek. Dit vertegenwoordigt ongeveer de helft van het door de overheid gefinancierde
onderzoek. Op het uit de tweede geldstroom bekostigde onderzoek (ZWO in de toekomst RWO), dat eveneens geheel onder het departement van 0 en
W valt - en dat in geldvolume slechts circa eentiende van de eerste geldstroom omvat - wordt wèl uitvoerig ingegaan. Het gevolg hiervan is dat het
geheel niet anders dan een - in dat opzicht - verminkt beeld te zien kan
geven. Wetenschapsbeoefening behoort tot de wettelijk voorgeschreven taken
van de instellingen van WO. Dat in de plannen voor acties, zoals de Nota die
biedt, het universitaire onderzoek buiten spel wordt gelaten is rondweg een
omissie.
De teleurstelling hierover wordt slechts getemperd door het feit dat de
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bewindslieden van 0 en W nu de gelegenheid houden om in nader overleg
met de universiteiten en hogescholen en de daarvoor aangewezen organen het
beleid inzake het universitaire eerste-geld stroom-onderzoek nader te specificeren. Het gaat daarbij in de eerste plaats om nadere structurele maatregelen
voor de organen voor onderzoekbeleid binnen de instellingen.
Speciaal ten aanzien van het coördineren en evalueren van universitair
onderzoek zullen in overleg met de daarvoor aangewezen organen procedures
moeten worden geschapen die recht doen aan het specifieke karakter van
onderzoek als universitaire activiteit. Voor het hanteren van deze procedure
is een bijzonder soort deskundigheid en "bestuurlijke" ervaring vereist, die zich
in de praktijk onderscheidt van wat nodig is voor de coördinatie en evaluatie
van onderwijsactiviteiten. De WUB, waarin onvoldoende onderscheid gemaakt
wordt in beslissingsstructuren ten aanzien van onderwijs enerzijds en onderzoek
anderzijds zal in dit opzicht moeten worden aangepast.
Deze argumentatie klemt temeer, omdat de financiering van het eerstegeldstroom-onderzoek (per instelling) geschiedde aan de hand van sleutels
(staf/student ratio's, de zgn. Piekaar-normen uitgaande van de onderwijsbelasting). In de Nota wordt nu gesteld: "Het beleid inzake de vaststelling
van de eerste geldstroom zal echter op uitdrukkelijk geformuleerde onderwijsonderzoekbehoeften gebaseerd moeten worden, hierdoor vervallen bestaande
automatismen" .
2. Universitair onderzoek deel van de planning?
In de Nota wordt terecht opgemerkt dat de prioriteitstelling en themakeuze
van het eerste-geldstroom-onderzoek primair bij de instellingen van WO en
hun organen berust. Als hoofdargument voor het nagenoeg zwijgen over deze
categorie onderzoek vermeldt de Nota dat momenteel de bewindslieden van
o en W in overleg met de organen van het tertiair onderwijs werken aan een
opzet voor een planningssysteem, waarvan ook het eerste-geldstroom-onderzoek
een onderdeel vormt. Dit argument is in zoverre ondeugdelijk, dat beleidsopbouw geen onderdeel van planning is; beleidsontwikkeling dient aan planning - dat is (in het kader van dit betoog) de beleidsuitvoering - vooraf
te gaan. Dat bij de opzet van een systeem voor planning de besluitvormingsprocedures en de organen voor beleidsontwikkeling aan de orde komen is een
andere zaak. Maar de eerste-geldstroom-problematiek gaat de planningsproblematiek als zodanig ver te boven en mag daar dus niet ondergeschikt
aan worden gemaakt; bovendien moeten planningsstructuren en allocatiestructuren worden onderscheiden. 4

3. Contacten minister Wetenschapsbeleid - instellingen WO
In dit verband wordt opgemerkt dat minister Trip terecht met zijn ambt4
Men zie de Nota Planning van het Hoger Onderwijs, hoofdstuk 7. (Zitting
1974-1975, Kamerstuk 13401).
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genoot van
en W heeft afgesproken dat hij ten behoeve van zijn coördinerende taken rechtstreeks contact kan onderhouden met de instellingen van
WO. In het lijstje van organen waarmee hij, conform een door de Ministerraad
genomen besluit, zijn verhouding in omlijnde werkafspraken heeft geregeld dat zijn TNO, ZWO, KNA W en NRL05 - ontbreekt echter de Academische
Raad. Het is gewenst, dat op korte termijn een geregeld werkoverleg van de
minister met de Raad en zijn onderzoekorganen tot stand komt.

4. Kritiek op verantwoording van het universitaire onderzoek
Minister Trip citeert met instemming de kritiek van de OECD-examiners 6
en de Algemene Rekenkamer op de wijze waarop de instellingen verantwoording afleggen van de door de overheid voor wetenschaps beoefening aan de
instelling verstrekte gelden.
Hiertegenover dient te worden opgemerkt dat de overheid de universiteiten
en hogescholen primair als onderwijsinstellingen behandelt (toewijzing formatieplaatsen, leerstoelenbeleid) en dat de wijze waarop de overheid financiële
verantwoording van de instellingen vraagt tot nu toe geen enkele richtlijn of
stimulans voor de instellingen meebrengt om systematisch te rapporteren over
het verrichte onderzoek. Die verantwoording wordt overigens wel afgelegd in
interne jaarverslagen en jaarboeken van de instellingen. De kritiek, die uit de
jaren '71 en '72 stamt, doet geen recht aan de ontwikkelingen, die zich binnen
de universiteiten en hogescholen de laatste j4ren voltrekken in verband met het
onderzoekbeleid. Het streven naar een doelmatiger functioneren van de wetenschapsbeoefening, naar het opvoeren van de kwaliteit en naar het inzichtelijker
maken heeft binnen de instelling een hoge prioriteit. Zulke processen echter
eisen veel tijd in ingewikkelde organisaties als universiteiten zijn. Het verdient
aanbeveling de onderzoekprogramma's van de universiteiten en hogescholen
over de gehele linie vast te leggen terwijl rapportage over de voortgang en de
resultaten verplicht dient te worden gesteld.
5. Zwaartepuntenbeleid
In navolging van vroegere suggesties bepleit de Nota de selectieve ondersteuning van wetenschapsgebieden en zwaartepuntvorming. Een ontwikkeling
in deze richting, maar dan wel behoedzaam gehanteerd, verdient in principe
instemming.
In het Nederlandse systeem van wetenschappelijk onderwijs worden de
middelen volgens het principe van de "verdelende rechtvaardigheid" gedistribueerd; de wet spreekt van "gelijkwaardige ontwikkelingsmogelijkheden" en
de selectie van de studenten vindt niet door de instellingen zelf plaats. Het is
5
Resp. Stichtingen voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, Koninklijke Academie van Wetenschappen, Nationale Raad
Landbouwkundig Onderzoek.
6
Kamerstuk 12089, nr. 4, Bijlage 3.
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op den duur niet vol te houden alle goede onderzoek op alle gebieden aan alle
universiteiten te financieren. Er zal selectie moeten plaats vinden, want het
over de hele linie handhaven van de "status quo" loopt uit op versnippering
van krachten. De aangewezen betere weg is: streven naar concentraties landelijk en lokaal.
Terecht stelt de Nota dat het tot stand brengen van zwaartepunten van
boven af niet mogelijk is; universiteiten en hogescholen zullen daar dus zelf
een eerste aanzet toe kunnen geven, en die kans moeten ze grijpen. Er zijn
aanwijzingen dat de tijd daarvoor rijp begint te worden. Helaas ontbreken
echter in de Nota richtlijnen voor de procedure om tot het aanwijzen van
zwaartepunten te komen. Het zal in het Nederlandse bestel een zware opgaaf
betekenen om tot gezaghebbende organen te komen die - op grond van
verantwoorde evaluatie en selectie - tot het aanwijzen van zwaartepunten
kunnen adviseren. Zulke adviezen zullen zich immers ook moeten uitstrekken
tot het beëindigen van "uitgebloeide concentraties". Het is Zeer de vraag of de
RWO daartoe het geschikte orgaan zal blijken te zijn.

III. DE TWEEDE GELDSTROOM
1. Kwantitatieve verhouding tussen de eerste en tweede geldstroom
Een van de kernpunten met betrekking tot de ombouw van ZWO naar RWO
is de omvang van de tweede geldstroom. Er wordt in de Nota gesproken van
een passende - overigens niet voor alle disciplines gelijke - omvang. Gezien
het belang dat in de Nota gehecht wordt aan een meer landelijke coördinatie
en gelet op de zware organisatie die voor de RWO wordt voorgesteld lijkt de
conclusie gewettigd dat aan een relatieve vergroting van de tweede geldstroom
gedacht wordt. Hierover wordt echter geen uitspraak gedaan.

Op die gebieden (natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde) waar de tweede
geldstroom ongeveer de taken vervult die aan de RWO zijn toebedacht wordt
een belangrijke fractie van de universitaire research uit ZWO-subsidies ge.
financierd. Voor die disciplines waar de omvang van de steun via de tweede
geldstroom klein is en blijft (beneden de 5 à 10% om een getal te noemen)
zal de voorgestelde organisatie topzwaar en niet levensvatbaar zijn.
Afgezien nu van de vraag of alle disciplines op dezelfde wijze dienen te
worden georganiseerd is het alleen verantwoord te streven naar een door de
Nota bedoelde RWO-structuur voor meerdere disciplines wanneer duidelijkheid
verkregen is over de vraag of de overheid inderdaad het voornemen heeft de
totale omvang van de tweede geldstroom te vergroten. 7
Uitbreiding van de steun is dan noodzakelijk ten aanzien van onderzoek
7
Vgl. de rede van minister Van Kemenade tijdens de viering van het 25-jarig
bestaan van ZWO op 31 mei jJ.
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op het terrein van de volksgezondheid, van milieuhygiëne, van gedrags- en
geesteswetenschappen. De Nota noemt bovendien technische wetenschappen,
projecten op het gebied van landbouw en in de meer toegepaste sfeer. Drastische
verschuivingen binnen het ZWO (RWO)-budget ten nadele van natuurkunde,
scheikunde en sterrenkunde kunnen niet als een bijdrage aan een doelmatig
researchbeleid worden aangemerkt. Het betreft hier onderzoek waaromtrent
Nederland in de wereld een vooraanstaande plaats inneemt en waarvoor geldt
dat bij inkrimping van overheidssteun de eertijds met aanzienlijke inspanningen
opgebouwde kennis en researchpotentieel verloren zullen gaan.
Deze benadering leidt er toe dat met de uitbreiding van de taken van
ZWO een aanzienlijk bedrag gemoeid zal zijn, waarbij aan een verdubbeling
van de totale overheidsbijdrage voor de tweede geldstroom gedacht moet
worden.
Hierbij moet overigens bedacht worden dat projectfinanciering grenzen heeft
en dat sterke verandering van de verhouding tussen eerste en tweede geldstroom veel universitair onderzoek zal ontwrichten, met name op de nieuwe
gebieden. Verandering van de verhouding tussen de beide geldstromen (nu
7 à 8 : 1) zal niet dan na gedegen studie dienen te geschieden en na overleg
tussen RWO, universiteiten en overheid.
2. De eerste en tweede geldstroom: taken en bevoegdheden
Het behoort tot de wettelijke taak van de Commissie Algemene Vraagstukken
WO van de Academische Raad, de instellingen van WO te adviseren met
betrekking tot de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek (vergelijk
wet WO, art. 12). In de Nota worden aan de Centrale Raad van de RWO
onder andere als taken toegedacht: het zorgdragen voor een passende registratie
van onderzoekprojecten van de eerste geldstroom en het adviseren aan de
minister van 0 en W over de voor de wetenschappelijk onderzoek relevante
aspecten van de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs. Hier dreigt
inconsistentie en ondoelmatigheid in het overheidsbeleid.
Het hier gesignaleerde probleem is een consequentie van de eenzijdige
uitwerking van de structuur voor de tweede geldstroom. Het is zeker niet zo,
dat een grote omvang en daarmee een zware taakstelling van de tweede
geldstroom noodzakelijkerwijze leidt tot problemen in de verbindingslijnen met
de universiteiten. De ervaringen binnen bijvoorbeeld de Nederlandse sterrenkunde tonen aan hoe een hechte integratie van eerste ten opzichte van tweede
geldstroombeleid mogelijk is. Het vruchtbare overleg tussen FOM 8 en de
sectie natuurkunde van de Academische Raad geeft in dit opzicht nog een
voorbeeld.
Een - overigens toegejuichte - verdere uitbouw van ZWO dient dan ook
plaats te vinden in nauw overleg met de betrokken instellingen en de daarvoor
aangewezen organen. Alleen al om deze reden moet verzet worden aangetekend
8
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tegen de afgenomen invloed van de universiteiten in de voorgestelde bestuursstructuur van de RWO in vergelijking met ZWO. Een reële band tussen de
universiteitsbesturen en het bestuur van de RWO lijkt onontbeerlijk voor een
goede onderlinge afstelling van de eerste en tweede geldstroom-middelen.

3. Verhouding RWO - overheid
Evenals op een aantal andere plaatsen in de Nota is hier een duidelijke
en afkeurenswaardige tendens waarneembaar van vergaande verambtelijking.
Hoewel de Nota dikwijls poly-interpretabel is, is niettemin zeer duidelijk, dat
veel meer macht dan tot nu toe bij het departement kan komen te liggen. Tot
nu toe was de departementale bemoeienis beperkt tot de hoofdlijnen van het
beleid, een en ander na de voorbereiding door ZWO. In de visie van de Nota
dienen de RWO-programma's (jaarlijks en voortschrijdend) ter goedkeuring
aan de minister van 0 en W te worden gestuurd. Tot hoever deze goedkeuringsprocedure zich zal uitstrekken is niet precies duidelijk, maar aanleiding
tot bezorgdheid voor verregaande departementale bemoeienis lijkt niet ongegrond. De taakomschrijving van het RWO-bureau is een verdere indicatie van
uitholling van bevoegdheden, nl. van beleidsmakend èn uitvoerend naar alleen
uitvoerend. Hoewel misschien onbedoeld, werkt ook het opheffen van de in
veel opzichten autonome (ZWO) stichtingen een dergelijke ontwikkeling in
de hand. Het is gewenst dat op dit punt meer duidelijkheid wordt verschaft.
4. Enkele details, vraagpunten en opmerkingen
a. Werkgemeenschappen
De totstandkoming van een juiste procedure voor het vormen van levensvatbare werkgemeenschappen van voldoende kwaliteit is essentieel voor het
goed functioneren van de voorgestelde structuur. De Nota is op dit punt vaag.
Het opheffen van de bestaande structuren - met name van de stichtingen,
die het natuurlijke kader vormen van een aantal disciplines - vereenvoudigt
de situatie niet. Er dreigt op dit punt een groot gevaar voor verregaande
versnippering.
b. Clustering van instituten
Een positief punt is hier de bevordering van een beter - professioneel beheer en personeelsbeleid, met name voor de kleinere instituten. Het is alleen
de vraag of alle (ZWO en KNAW) instituten wel onder een beheerseenheid
zullen zijn te brengen. Een nauwkeurige analyse over dit vraagstuk lijkt
gewenst. In dit verband kan verwezen worden naar een studie terzake van
ZWO met KNAW die op dit moment plaats vindt. In dit verband moet
gewezen worden op het gevaar van een te ver gaande scheiding tussen beleid en
beheer. Het voeren van een goed beleid is meestal sterk met beheerskwesties
gelieerd.
Met betrekking tot de verhouding instituten-universiteiten kan ermee worden
243

De Nota Wetenschapsbeleid -

verslag van een discussieronde

volstaan instemmend te verwijzen naar hetgeen de Academische Raad hierover
in zijn eerste ontwerp-commentaar op de Nota opmerkt. Met name kan de
bezorgdheid van de Raad worden gedeeld omtrent het laten functioneren van
een dergelijke beheersorganisatie als een soort Max Planck Instituut. Dergelijke
instituten dreigen eerst topkwaliteit-onderzoekers uit de universiteiten weg te
trekken en later aan vergrijzing ten onder te gaan.

IV. HET BUITEN-UNIVERSITAIR ONDERZOEK
1. De sectorraden en de departementen
Het overgrote deel van het buiten-universitaire onderzoek wordt verricht
in rijksinstituten en bij TNO. Voor de coördinatie van dit onderzoek denkt de
Nota aan de indeling in aandachtsgebieden. Voor elk van deze gebieden zou
een Sectorraad als taak krijgen de verschillende belangen te vertegenwoordigen
en de vakministers te adviseren. De sectorraden hebben geen geldverdelende
taak. De voorgestelde structuur leidt er toe dat de rechtstreekse invloed van
de departementen op de onderzoekprogramma's veel groter zal worden. Afgezien van de vraag of dit een gunstige ontwikkeling is doet zich dan het probleem
voor dat de departementen in het algemeen onvoldoende geëquipeerd zullen
zijn voor research-management. Het aantrekken van researchcoördinatoren is
in dit verband toe te juichen maar het blijft de vraag of gekwalificeerde
krachten met ervaring in onderzoek en management zullen worden gevonden.
Voorts is het gevaar niet denkbeeldig dat de verschillende vakministers in hun
eigen sector (sectoren) een zodanig beleid (gaan) voeren dat een evenwichtige
afweging van belangen en onderzoeksgebieden grotendeels achterwege blijft.
Dit geldt met name ten aanzien van TNO en de verschillende instituten van
TNO. Indeling in aandachtsgebieden betekent (aannemende dat betrekkelijk
homogene gebieden bedoeld zijn) dat onder een ministerie verschillende sectorraden zullen gaan ressorteren (bv. bij Volksgezondheid en Milieuhygiëne een
raad voor gezondheidsresearch, een voor milieuhygiëne en een voor voedingsonderzoek) en dat bovendien vele sectorraden meer dan een ministerie gaan
omvatten. De coördinatieproblemen die hieruit voortvloeien zullen strenge
eisen gaan stellen aan de equipering van het Interdepartementaal Overleg
Wetenschapsbeleid (IOW) en de Wetenschapsminister. Vooralsnog ontbreekt
hiervoor de nodige mankracht en deskundigheid.
Onder deze omstandigheden is de vrees gerechtvaardigd, dat de voorgestelde
structuur gemakkelijk zal leiden tot bureaucratisering, terwijl in plaats van
coördinatie versnippering in de hand wordt gewerkt. Daarbij moet worden
benadrukt dat er voor moet worden gewaakt dat de sectorraden alles in detail
willen gaan regelen, zoals zich thans in sommige opzichten bij de NRLO
voordoet, zodat de researchinstellingen alle speelruimte die voor onderzoek
noodzakelijk is verliezen. Er is veeleer behoefte aan globale coördinatie en een
doorzichtig beleid.
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2. Relatie met het universitaire onderzoek
Het aantal en de omvang van universitaire projecten die tot de categorie
maatschappelijk dienstbaar onderzoek (toegepast onderzoek) moet worden
gerekend is groot. De RWO zal tot taak krijgen - binnen het kader van het
jaarlijks goedgekeurde programma - ook voor het maatschappelijk dienstbaar
onderzoek gelden toe te wijzen. Het wordt uit de Nota niet duidelijk, hoe de
instellingen, de RWO en de sectorraden ten aanzien van het maatschappelijk
dienstbaar onderzoek op elkaar in moeten spelen. In ieder geval zal het contact
tussen de sectorraden en de instellingen van WO doelmatig geregeld moeten
worden. Dezelfde behoefte bestaat ook gezien vanuit de sector van het toegepast onderzoek.

3. Relatie sectorraden - bedrijfsleven
In een vorige paragraaf werd de terughoudendheid, die de Nota op dit punt
betracht, toegejuicht. Een samenwerking met het bedrijfsleven in de sectorraden
op basis van vrijwilligheid kan intussen zeer vruchtbare resultaten hebben;
hierbij kan met name gedacht worden aan de heilzame effecten van de inbreng
door het bedrijfsleven van haar grote ervaring op het gebied van de researchmanagement.
4. Overheidssteun aan bedrijfsresearch
In de Nota wordt geconstateerd dat het door de overheid gefinancierde
onderzoek en ontwikkelingswerk ten behoeve van het bedrijfsleven gering is
in vergelijking met de steun die regeringen van andere hoogontwikkelde landen
aan het bedrij fsleven geven. Op deze wij ze zou met name het middelgrote en
kleine bedrij f in het onderzoeks- en ontwikkelingswerk dienen te worden
betrokken. Voor een evenwichtige ontwikkeling en uitbouw van het wetenschapsbeleid dient ook deze component de nodige aandacht te hebben c.q. te
krijgen. Zowel directe steun - in de vorm van ontwikkelingscredieten en
contracten - als indirecte steun - een geschikt fiscaal klimaat - komt
hierbij als instrument in aanmerking.

V. TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEWERKTUIGING VAN DE
MINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID
1. De minister als coördinerend bewindsman
In de Nota wordt benadrukt dat de minister uitsluitend een coördinerende
taak heeft. Uitgaande van het "gezamenlijke actiemodel" worden tweeërlei
verantwoordelijkheden aangegeven namelijk:
a. voor de totstandkoming van een gecoördineerd wetenschapsbeleid, met
nadruk op de afstemming van de onderzoeksprogramma's onderling en
op de prioriteit in het algemene regeringsbeleid;
b. voor een doelmatige uitvoering van het door de overheid gefinancierde
onderzoek.
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In algemene zin had de uitwerking van deze taakstelling in de Nota een
wel wat zwaarder accent mogen krijgen. Thans blijven de mogelijkheden van
de minister op de gang van zaken invloed uit te oefenen en daadwerkelijk
coördinatie tot stand te brengen wel erg afhankelijk van het antwoord op de
vraag, in hoeverre het kabinet bereid is hem in deze opzet te steunen. De
reeds gesignaleerde afwezigheid in de Nota van werkelijke beleidsuitspraken
op een aantal essentiële punten is in dit opzicht op zijn minst niet bemoedigend
te noemen. Bovendien heeft het voorgestelde model er toe geleid dat de
coördinatiestructuur op overheidsniveau nog al onoverzichtelijk en daardoor
ondoelmatig is. Het gevaar van beleidsonduidelijkheden of tegenstrijdigheden
voor de instellingen en researchorganisaties is daarbij niet denkbeeldig.

2. Bewerktuiging
Ofschoon er in de Nota sprake is van een duidelijke toeneming van de
ambtelijke bemoeiel;l.is met het Wetenschapsbeleid, kan niet worden gezegd,
dat daarmee ipso facto de ambtelijke ondersteuning van het beleid is of wordt
geoptimaliseerd. Ondersteuning van de voorstellen aan de hand van bijvoorbeeld analyses ontbreekt, een tijdfasering van de planning wordt niet aangegeven, en vele voorstellen worden in het vage gelaten. De noodzaak van meer
doelgericht beleid vereist - op weg naar betere coördinatie en herstructurering
- in ieder geval een versterking in beleidsondersteunende zin van een rechtstreeks onder de minister ressorterende staf en een versterking van het IOW.
SLOTOPMERKING
Wellicht is het nuttig, dat bij de parlementaire behandeling van de Nota
mede aandacht zal worden besteed aan de wijze waarop de verdere ontwikkeling van het wetenschapsbeleid wordt begeleid. Regelmatig contact over een
en ander tussen bewindslieden en de Vaste Kamercommissie voor het Wetenschapsbeleid kan in dit verband nuttig en gewenst worden geacht.
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Prof. dr. B. Goudzwaard, Schaduwen van het groeigeloof,
uitgave J. H. Kok, Kampen 1974, 132 blz. Prijs f 12,90.
Reeds in de titel van dit boekje geeft Goudzwaard de kern van zij n
boodschap weer: "in het hart van de westerse mens rijst de ontzettende
verdenking, dat zijn goden hem verlaten hebben". Hij ziet in onze westerse
samenleving de neerslag van "het geloof in de techniek, en van het geloof
in de panaceewerking van een voortdurende uitbouw van onze economische
welstand". En dat geloof begint ons in de steek te laten, wanneer we letten op
het milieu, de grondstoffenschaarste en de positie der arme landen. Hij deinst
voor radicale voorstellen niet terug: "onze Nederlandse economie moet binnenstebuiten gekeerd worden, omgeturnd van een op de uitbouw van eigen luxe
georiënteerd systeem tot een instrument dat allereerst naar buiten is gericht,
nl. een instrument dat onder een verhoogde energie-efficiëncy toekomt aan het
vrijmaken van economische produktie factoren voor een beter milieubehoud
èn de leniging van de nood in de arme landen". Daartoe zouden "de politieke
partijen, vakorganisaties, scholen en persorganen een gezamenlijke voorlichtingscampagne op dienen te zetten om het Nederlandse volk voor te bereiden
op een noodzakelijke heroriëntering van onze Nederlandse economie binnen
5 jaar". Hij verzwijgt daarbij niet zijn mening, dat we naar een "stationaire
economie" moeten.
Het is moeilijk om niet onder de indruk te komen van het appèl, dat
Goudzwaard op ons doet. Men kan er niet schouderophalend aan voorbij gaan.
En toch ... ook ons progressieve kabinet komt niet met het soort voorstellen,
waar Goudzwaard om vraagt. Ik zie twee mogelijkheden: 1. De politici durven
het niet aan; 2. Goudzwaard is niet realistisch, en het is dus niet verstandig
deze operatie nu al op te zetten.
Om deze vraag te beantwoorden is het nodig na te gaan waar het Goudzwaard precies om gaat. Eigenlijk gaat het hem als ik het goed zie, om twee
zaken. In de eerste plaats ziet hij bepaalde verontrustende ontwikkelingen:
milieu-vervuiling, dreigende schaarste aan grondstoffen en de onmacht van
het stelsel (als men het zo mag noemen) van economische betrekkingen in de
wereld, om de kloof tussen arme en rijke landen te overbruggen. In de tweede
plaats ziet hij ons huidig economisch systeem zoals we dat in Nederland
hebben functioneren en nog afgezien van de schaduwen ervan, bevalt dat
systeem hem niet. Het gaat uit van een hoge prioriteit van het economische.
Het mobiliseert alle krachten voor de economie. Het vooronderstelt dat
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economische groei een waarde op zichzelf is, waarvoor alle andere waarden
opzij moeten.
Deze twee constateringen gaan bij Goudzwaard samen. Maar hun samenhang
is niet absoluut. Men zou de bezetenheid met groei kunnen betreuren, ook
zonder dat de schaduwen manifest worden. Men zou zich ook zorgen kunnen
maken over de schaduwen, zonder een groeieconomie als zodanig een verwerpelijke zaak te vinden. Men kan zich dus twee houdingen indenken: Een:
Wat jammer, dat de groei problemen gaat geven, het ging nu eindelijk goed.
Twee: Geen wonder dat de groei problemen geeft, want dit systeem is toch
waanzinnig. Goudzwaards houding komt het dichtste bij twee. Maar is dat
de noodzakelijke keus?
De wereld heeft eeuwen lang armoede gekend voor brede lagen van de
bevolking. Kleine groepjes van mensen, met belangrijk geachte functies leefden
in relatieve weelde. De economische groei, zoals wij die nu anderhalve eeuw
of zo kennen, bracht, met alle narigheid daaraan verbonden, met benadrukking
van het economische, cultuurverlies door overdrijving der mobilisering van de
economie etc., een situatie waarin een aantal landen zich ontworstelde aan
wat men eeuwen lang als normaal had beschouwd: armoede voor iedereen,
weelde voor weinigen.
Men mag niet over de groei-economie spreken zonder deze wezenlijk heilzame ontwikkeling in beschouwing te nemen. Maar wie dat doet zal de al te
gemakkelijke veroordeling ervan door Goudzwaard niet kunnen aanvaarden.
De nadruk, die ons stelsel op economie, efficiëncy en groei legt was strikt
noodzakelijk, en onvermijdelijk om tot een culturele ontplooiing te komen.
En geen ontwikkelingsland zal er aan ontkomen ook van zijn kant op dit punt
de westerse levenswijze (hoe ook geamendeerd, wie zou willen pleiten voor
een slaafse navolging?) te volgen. Bovendien kan men de vraag stellen hoe
absoluut de grenzen aan de groei zijn. Niet alle grondstoffen zijn schaars en
niet elke milieu-vervuiling is onvermijdelijk.
Wil dit zeggen, dat ik zonder meer zou willen pleiten voor de houding,
die ik noemde onder Een "wat jammer, dat de groei problemen gaat geven,
het ging net zo goed"? Ik geef graag toe, dat ik daartoe wel geneigd ben.
Maar er is niet aan te ontkomen vast te stellen dat naarmate de welvaart
toeneemt, de prioriteit van nog meer welvaart zal afnemen. In die zin zal er
een verschuiving in ons waardenpatroon moeten komen. Die verschuiving
is onderweg, en wij moeten ons er voor hoeden, dat we daarbij overdrijven
en al te gemakkelijk gaan denken over een stationaire economie. Er zijn vele
activiteiten, die nog moeten en kunnen groeien. Verschuivingen in de economie
zijn nodig (minder auto's, meer cultuur, minder dingen, meer kwaliteit),
maar wie wil stagnatie?
Ik betwijfel of een stationaire economie hier de arme landen werkelijk zal
kunnen redden. Het argument, dat rijke landen groei nodig hebben om de
arme landen te kunnen helpen is hypocriet zolang de ontwikkelingshulp 1 %
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bedraagt (met pijn). Maar het is duidelijk dat de economische ontwikkeling
in de arme landen niet gebaat is bij stagnerende economieën en stagnerende
wereldhandel. Maar dat zal Goudzwaard wel niet bedoelen.
Hoewel ik dus Goudzwaards beschouwingen met belangstelling en grote
sympathie lees, wekken ze bij mij een twijfel die groeide naarmate ik me er
langer mee bezighield. Reden te meer om de lezer aan te raden deze recensie
niet te zien als een aanbeveling om aan dit boek voorbij te gaan.
Prof. dr. W. Albeda

B. de Vries, Loonquote en Loonstructuur. Markt- en machtsinvloeden in enkele economische, theorieën van de primaire
inkomensverdeling, diss. V.U., Stenfert Kroese, Leiden
1975; 216 blz.
Zoals de titel van het proefschrift aangeeft, gaat het in dit boek om een
wetenschappelijke verhandeling over de prijsvorming van de factor arbeid.
De leidraad is de vraag in welke mate er gesproken kan worden in de moderne
westerse economie van machtsfactoren, die een systematische invloed uitoefenen
op de loonvorming. Kan de wetenschap nadere informatie verschaffen over
deze probleemstelling, die in meer intuïtieve beschouwingen gemakkelijk wordt
beantwoord in de zin van ondernemerskrachten die de lonen kunstmatig laag
proberen te houden?
Het zal de lezer duidelijk zijn, dat het antwoord op de door de promovendus
geformuleerde vraagstelling eveneens van belang is voor het opzetten van een
inkomensbeleid. De interim-nota Inkomensbeleid van het kabinet legt immers
het accent in toenemende mate op een eventuele herverdeling in het kader
van de primaire verdeling. Wanneer zou blijken dat machtsfactoren een betrekkelijk geringe zelfstandige invloed hebben, is er eveneens minder kans
op beïnvloeding van de inkomensverdeling door overheidsingrijpen op korte
termijn. Overigens kan men naast machtsfactoren in engere zin nog duiden op
institutionele en traditionele factoren. De vraag naar de prijsvorming van
arbeid heeft zowel betrekking op de bepaling van de lonen als aandeel in het
nationale inkomen (veelal aangeduid met de term "loonquote") als op de
bepaling van de loonverhoudingen ("loonstructuur"). Deze uitwerking van de
centrale vraag in twee richtingen, geeft het werk een enigszins caleidoscopisch
karakter, zoals dat overigens in de traditionele economische literatuur normaal
is. Het is dan ook verheugend, dat in de laatste twee hoofdstukken de ontwikkelingslijnen meer naar elkaar worden toegebogen, zij het dat er nog geen
complete theorie kan worden geformuleerd. Toch is het systematisch bijeen
brengen van elementen voor zo'n meer algemene theorie te beschouwen als
een duidelijke stap vooruit. Die vooruitgang ligt met name in een verbinding
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van micro- en macro-economische verklaringen.
Het karakter van Antirevolutionaire Staatkunde maakt een uitgebreide bespreking van de inhoud van dit proefschrift weinig opportuun. Volstaan kan
daarom worden met een globale aanduiding van de voornaamste conclusies.
Een bespreking van de neo-klassieke theorieën rond het paradigma van de
grensproduktiviteitsleer leidt de schrijver in het voetspoor van de CambridgeSchool tot scherpe kritiek op de axioma's, die ten grondslag worden gelegd
aan de kapitaal- en produktietheorie. In het verlengde van deze beschouwingen
ligt besloten de verwerping van de stelling dat de economie op zichzelf geen
enkele speelruimte zou laten bij de loonvorming. Wel zullen er randvoorwaarden zijn. In de praktijk is er meestal sprake van een heterogene factor
arbeid, zodat er "non-competiting groups" zullen optreden. De verschillen in
lonen naar typen van functies berusten veelal op tamelijk traditionele gronden.
De concrete loonverschillen vervullen dan ook op de korte en middellange
termijn gezien nauwelijks een allocatieve functie. Deze functie wordt uitgeoefend door de selectie-drempels gesteld door de ondernemers of beroepsbeoefenaren, wisselend met het markttij. Een herijking van loonverhoudingen
is goed mogelijk, zij het onder de restrictie van geleidelijkheid ter wille van
bedrijfstakken met relatief veel opwaardere arbeid, zoals jongeren, vrouwen
of ongeschoolden.
Voor wat betreft de macro-functionele theorie van de inkomensvorming
betwijfelt de schrijver - naar mijn mening op goede gronden - het belang
van de zogenaamde monopoliegraadtheorieën, volgens welke monopolies de
loonquote doen dalen. Met name op dit terrein blijkt de behoefte aan een
integratie van micro- en macro-economische processen groot te zijn. Naast
aandacht voor veranderingen in de totale effectieve vraag, gaat het hierbij
ondermeer om de onderlinge verschillen tussen ondernemingen resp. bedrijfstakken voor wat betreft factoren als marktpositie, technologische ontwikkeling
e.d. In de praktijk ziet men een sterke neiging tot concentratie in vooral de snel
groeiende bedrijfstakken. Hierbij is sprake van een soort van positieve terugkoppeling. De sterke bedrijven kunnen veel investeren en research plegen;
bovendien zijn zij in staat de beste werknemers en managers aan te trekken.
Zij kennen meestal een hoge arbeidsproduktiviteit samengaand met een kapitaalintensief produktieproces in een expansieve markt. De loonstijging, die zij
induceren, is sterk. Zwakkere bedrijven zijn niet in staat om dit in prijsverhogingen af te wentelen, of lijden onder produktsubstitutie wanneer de prijzen
wel verhoogd kunnen worden. Historisch gezien lijkt dit dynamische proces
een betere verklaring te geven voor de gestegen loonquote dan de monopoliegraadtheorieën.
Met behulp van een dergelijke, meer op de realiteit stoelende analyse dan
allerlei gangbare partiële theorieën komt de promovendus tot de conclusie,
dat het streven naar volledige werkgelegenheid van de aanwezige beroepsbevolking vermoedelijk nauwe grenzen stelt aan de verlaging van de winstquote. Het zal de lezer duidelijk zijn, dat dit oordeel bepaald actualiteitswaarde
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heeft, gezien de recente discussies over werkgelegenheid en inkomensbeleid.
Uit de beschouwingen van De Vries blijkt, dat er in het algemeen gesproken
nauwe marges zijn gesteld aan de invloed van de aan het economische proces
deelnemende partijen. Wel is het zo, dat het karakter van de in hoge mate
gedecentraliseerde economie grotendeels bepalend moet worden geacht voor
het geringe aantal vrijheidsgraden bij de inkomensvorming. Zo bezien, kan
men zeggen dat de gekozen sociaal-economische orde een structurele determinatie oplevert van de inkomensverhoudingen. Zo'n conclusie is uiteraard
eveneens een uitnodiging om nader te spreken over het voor en tegen van
zo'n gedecentraliseerde economische orde. Dit zou echter het bestek van de
onderhavige dissertatie te buiten gaan, en blijft daarom ook achterwege.
Samenvattend lijkt dit boek mij een waardevolle bijdrage aan de opvulling
van één van de witte vlekken van de economische theorie, nl. een actuele en
werkbare integratie van micro en macro theorieën. Bovendien bevat het interessante beschouwingen op het terrein van de loonvorming, zowel wat betreft
de loonverhoudingen als de loonquote. Het werk van De Vries kan behulpzaam
zijn bij het zoeken naar nieuwe beleidsnormen voor de globale inkomensverhoudingen bij het streven naar volledige werkgelegenheid. Met name de
centrale aandacht voor de dynamiek van de gedifferentieerde bedrijven en
bedrijfstakken is een aanknopingspunt voor verbeterde modellen.
Dr. A.

J. Vermaat
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VAN DE REDACTIE

Allereerst willen wij in de redactie welkom heten drs. A. M. Oostlander,
de nieuwe directeur van de Dr. A. Kuyperstichting. Van zijn hand is het
eerste artikel in dit nummer: een bijdrage over de recente discussie inzake het
functioneren van de grondslag binnen het CDA. Hij bepleit, voortbordurend
op een goede antirevolutionaire traditie, het formuleren van politieke beginselen
in een politiek manifest, dat aangeeft wat binnen het CDA gezien wordt als
een evangelische politieke strategie voor het laatste kwart van deze eeuw.
"Het kan ons afhelpen van keuzen, van vragen die de onze niet zijn, die
tegemoet komen aan de neiging om zekerheid te zoeken in grensmoraal.
Het verplaatst de aandacht naar datgene dat ons werkelijk ter harte moet gaan,
het evangelisch karakter ván de politiek van het CDA", aldus de heer Oostlander.
Vervolgens schrijft drs. H. E. S. Woldring een artikel over drie boeken
waarin, aldus de schrijver, wordt geprobeerd "de tekenen der tijden en voorat
van deze tijd te verstaan, maar hun verstaan van deze tekenen is nogal verschillend". Het is natuurlijk geen verrassing, maar daarom nog wel opmerkelijk
om te lezen hoezeer de schrijvers verschillen in hun analyse en beoordeling
van onze tijd en ook in .het perspectief dat zij zien. De besproken boeken zijn:
'Einde of nieuw begin' van dr. F. Boerwinkel, 'Nederland in de branding'
onder redactie van drs. J. Klatter en 'Macht en onmacht van de twintigste eeuw'
van de hoogleraren B. Goudzwaard, J. van der Hoeven, H. van Riessen en
H. R. Rookmaaker.
Ds. A. A. Spijkerboer vervolgt in het laatste artikel in dit nummer de
discussie over het overheidsgezag (zie ook het novembernummer 1974 en het
aprilnummer van dit jaar).
Tenslotte discussiëren de heren drs. M. P. van der Hoek en dr. B. de Vries
over het artikel van de laatste over inkomenspolitiek in het meinummer 1975
van ons blad.
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door
Drs. A. M. Oostlander

Inleiding
Sinds het verschijnen van de nota van de Contactraad is er een niet onaanzienlijke activiteit geweest, gericht op het schetsen van het politiek profiel van
het CDA. We noemen de brochure "Gerede twijfel" en, als een van de laatste
bijdragen, "Plichten en perspectieven".
Tijdens dit proces van politieke eenwording zijn de laatste maanden opnieuw
politieke discussies ontstaan over zaken rond de grondslag van het CDA.
Met name betreffen deze de binding van CDA-vertegenwoordigers áán die
grondslag. Ook op de 23e augustus werden hierover nadere verklaringen
afgelegd.
Hoewel de standpunten op het congres dichter bij elkaar lagen dan uit de
artikelen daaraan voorafgaande bleek, was toch van een overbrugging van het
geschil nog onvoldoende sprake. Wel dient te worden opgemerkt dat enerzijds
in de rede van Andriessen het christelijk karakter van het CDA beklemtoond
werd in de zin van christelijke genormeerdheid en bleek ook overigens van
KVP-zijde de noodzaak te worden onderstreept van een voortdurende toetsing
aan het Bijbels uitgangspunt van programma en beleid, met welke alle leden
moeten instemmen.
Anderzijds verduidelijkte de heer Aantjes dat naar AR-mening bij de selectie
van volksvertegenwoordigers aan anderen niet "de maat genomen" moet worden
inzake hun christen-zijn, maar dat men aan kandidaten voor vertegenwoordigende politieke functies als het ware de maatstok thuis stuurt. D.w.z. dat men
hen meedeelt dat zij geacht worden persoonlijk, bij de uitoefening van die
functies, in te stemmen met het door het CDA voor het politieke handelen
aanvaarde richtsnoer en het met inachtneming daarvan opgestelde politieke
program. Daarachter ligt dan de bedoeling dat men elkaar in de Tweede
Kamerfractie op het Evangelie moet kunnen aanspreken. Deze stelling wordt
door Aantjes in zoverre genuanceerd dat in elk geval mensen voor wie het

* Dit artikel is op 22 september verzonden naar de leden van de partijraad van de
ARP, als bijdrage aan de discussie op de extra bijeenkomst van de partijraad op 27 sept.
j.l. inzake het meningsverschil over het functioneren van de grondslag binnen het CDA.
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Evangelie geen gezag heeft, geen boodschap heeft, als fractielid onaanvaardbaar
zijn. Merkwaardigerwijs blijven, evenals in de conference van Woudschoten,
de partijfunctionarissen en de leden buiten de horizon van het gesprek. Zelfs
valt hier en daar een uitgesproken nadruk op de rol van de Tweede Kamerfractie.

Vraagstelling
In het volgende wordt nagegaan of de opgeworpen problematiek door ons
als juist kan worden aanvaard. Het is met name betwijfelbaar of de vraag
"open of gesloten partij?" de christelijke politiek dient of dat hierdoor wellicht
de aandacht van wezenlijker vragen op schadelijke wijze wordt afgeleid. Wij
denken bij dat laatste aan de vraag naar het karakter, de duurzame trekken,
van de door het CDA voorgestane christelijke politiek.
Verschillende drijfveren achter het eenheidsstreven
De motieven waarop de christen-democratische samenwerking steunt zijn
van uiteenlopende aard. Daarbij is het niet zo dat de deelnemende partijen
zelf verschillen in het leidend motief, veeleer is het zo dat men een verschil
in gewicht kan waarnemen dat aan de motieven gehecht wordt. Twee categorieën van drijfveren kunnen onderscheiden worden:
1. zij die samenhangen met de macht van de christen-democratische

stroming;
2. zij die voortvloeien uit de innerlijke waarde van samenwerking tussen

christelijke partijen.

ad 1.
Christen-democratische eenheid moet de eenheid van het christelijk element
in de samenleving versterken; moet tevens de aantrekkingskracht van een
christen-democratische partij vergroten, resp. de tegenzin tegen christelijke
partijen opheffen.
ad. 2.
Men voelt dat christenen in de politiek eenzelfde opdracht hebben. Men wil
met elkaar in gesprek komen over de organisatorische gescheidenheid heen.
Er wordt gezocht naar de principiële noemer, de inhoud van de christelijke
opdracht in de politiek, waar wij elkaar op moeten kunnen vinden. Zo kan
tevens de relevantie van het Evangelie voor de politiek worden aangetoond.
In AR-kring worden de machtsmotieven minder zwaar gewogen (hoewel
andersdenkenden dat moeilijk kunnen onderkennen ... ) dan de oecumenische
drijfveren. Dit hangt samen met de aard van onZe politieke inzichten, maar
ook met het feit dat wij ons meer geschokt hebben gevoeld over de principiële
fouten die in het verleden begaan zijn en welke ons nog regelmatig onder de
neus gewreven worden; anderzijds is ons verlies aan macht minder spectaculair.
Bij de KVP ligt de relatieve waardering van drijfveren anders. Daar heeft
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in het verleden een minder intensieve training in het principieel denken
plaatsgevonden, aangezien het kerkelijk leergezag zulk grondwerk in de politiek
minder noodzakelijk maakte. Wel wordt daar nu een duidelijk accent gelegd
op de waarde van politieke programs, aangezien o.a. door het slaken van de
banden met de kerkelijke hiërarchie een flink stuk desoriëntatie is ontstaan. Het
probleem van de macht zit hen echter hoger dan ooit vanwege de opzienbarende
verliezen die de KVP op dat punt lijdt.
Overeenkomst in gevoelen
Ten aanzien van het wezenlijk politiek karakter van het CDA bestaat een
grotere gelijkheid van gevoelen. De vraag is hoe dat eruit zal zien. Men wil
het samenbindend element niet (meer) buiten het vlak der politieke beginselen
kiezen.

In dit opzicht is voor katholieken de nieuw verworven mondigheid als leek
(door hen verwarrend, met "deconfessionalisering" aangeduid) als een bevrijding ervaren. Er bestaat bij hen een allergie, een onmiddellijk opduikend
wantrouwen tegen alles dat door hen wordt gezien als een terugdraaien van
deze door hen zo toegejuichte ontwikkeling. Zij hebben het moeilijk bij een
hooggestemd beroep op "het christelijk uitgangspunt" als niet concreet wordt
aangetoond hoe dat handen en voeten krijgt in de, liefst actuele, politiek.
Een christen-democratische beweging moet op evangelische wijze oproepen tot
het kleden van naakten, het voeden van hongerigen, zeker, maar dan ook
bekend staan als toevluchtsoord voor Portugese deserteurs, statenloze vreemdelingen etc. Het komt aan op de vertaling naar actie. In eerder vermelde nota's
wordt daaraan ook gewerkt. Het is duidelijk dat hieraan nog veel ontbreekt;
een verwijt dat stellig ook op de KVP terugslaat.
Ook bij antirevolutionairen is altijd het streven geweest naar het formuleren
van christelijk-politieke herkenningspunten. Als zodanig konden kerkelijke
geloofsbelijdenissen niet fungeren. Velen onzer wezen de beschuldiging, dat
we een confessionele partij waren, dan ook van de hand. Wij waren een
beginselpartij, gebaseerd op een politiek beginselprogram.
Wij zullen op dit punt wat nader ingaan.
Herkenningspunten
Een politieke partij die zich naar buiten presenteert is een verklaring verschuldigd voor de reden van zijn bestaan. Over die verklaring moeten de leden
het onderling in hoge mate eens zijn, voor hen is het de omschrijving van de
reden waarom ze bij die partij willen horen, eventueel voor anderen waarom
ze er niet bij willen horen.
Confessionalisme
Een belangrijke fout maakt men als het samenbrengende element op
oneigenlijke wijze gekozen wordt, namelijk in iets dat buiten het vlak van de
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politiek zelf ligt of slechts indirect daarmee verbonden is. Men kan hierbij
denken aan het tribalisme in nieuwe Afrikaanse staten, aan partij formatie op
basis van klasse- of standsverschil, het lidmaatschap van een bepaalde kerk,
de sociologische typeerbaarheid van de groep.
Ook kan men denken aan een kerkelijke confessie of aan welke andere
basisfilosofie ook die in de politiek slechts als "lege doos" functioneert ofwel
eerbiedig in het museum is bijgezet. Poltiek kan men met zo'n kerkelijke
confessie of vage basisfilosofie nog alle kanten op. De visie op het politieke
werk, op tal van sectoren, ontbreekt. De verwijten zijn bekend: onberekenbaar,
vleugellam, onduidelijk.
Pragmatisme
De moeilijkheden die de Nederlandse partijen ervoeren in het afleiden van
een duurzaam politiek reactiepatroon uit de grondslagformules, hebben aanleiding gegeven tot het zoeken van vastheid in een meer inductieve redeneerwijze, waarbij men "pragmatisch" vanuit de "zakelijke" gegevens tot politiek
handelen kwam. Een op de duur weinig inspirerende bezigheid, waardoor ook
de wezenlijke motieven en doeleinden aan het oog onttrokken werden. Een
slechte zaak voor een ieder die politieke bewustwording nastreeft.
In de politiek kwam het alleen op het stembusprogram aan. Datgene wat
duurzaamheid aan de kennis en organisatie van het politieke leven zou kunnen
geven wordt tussen haakjes geplaatst.
Juist in een tijd van snelle veranderingen dient men zich echter te concentreren op de kern van de zaak.
De gematigde persoonlijkheid
Een andere mogelijkheid om rekenschap af te leggen voor het oprichten
van een nieuwe partij is het presenteren van een korte formule waarin de
bestaande overheersende tegenstelling tussen partijen onkritisch wordt geaccepteerd, terwijl slechts gewezen wordt op de mate van verwantschap die
men ten aanzien van de gegeven organisaties gevoelt. Bijvoorbeeld door zich
te presenteren als actiever dan liberalen en redelijker dan socialisten, iets er
tussen in, op dezelfde dimensie waar dan ook. De mate van eigen duidelijkheid
is dan afhankelijk van de duidelijkheid der polen waar men tussen zit. Men
beweegt slechts voor Zover links en rechts bewegen. Verdere aanduiding van
visie is in dat geval overbodig.

Het fatsoenlijk streven naar een redelijke vooruitstrevende politiek in het
midden, of links van het midden, zal tot weinig misverstand aanleiding geven.
Er zijn ook altijd mensen te vinden die niet van extreme standpunten houden,
men brengt zo een karakterologische schifting aan in het kiezersvolk en kiest
zodoende zijn herkenningspunt in zekere zin buiten het vlak van de politiek.
Met behoud van deze middenkoers, aantrekkelijk voor gematigden en minder
uitgesproken denkende persoonlijkheden, kan men van tijd tot tijd op grond
van marktanalyse de meest profijtelijke politieke stellingname bepalen.
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Politieke authenticiteit
We hebben er een voorkeur voor dat een politieke partij zich onafhankelijk
ten opzichte van de elders bestaande meningen opstelt, dat ze een eigen
creatieve inbreng bedoelt te geven, daarbij zich uitdrukkelijk als politieke
richting presenterend. De antirevolutionaire stroming heeft van meet af die
bedoeling gehad. Aan de geschriften zijn daarvoor duidelijke uitspraken te
ontlenen.
De start van de ARP als politieke partij
Van meet af aan treft men een zekere afkerigheid aan om het herkenningspunt een niet politiek karakter te geven. Zo stelde Groen van Prinsterer, in
zijn tijd en zijn omstandigheden:

"de algemene vermelding van christelijke beginselen is onbestemd genoeg
om geen noemenswaardige tegenstand te wekken ( ... ), zolang men
zich van het preciseren zijner overtuiging onthoudt stelt men zich aan
geen verwijt of vermoederi van bekrompenheid bloot".
Aan de hand van en verwijzend naar de Heilige Schriften wil Groen tot
deze precisering komen (Ongeloof en Revolutie, pag. 9). Overigens was Groen
afkerig van een gedetailleerd program, maar ging wel akkoord met een program
van meer algemene politieke beginselen. In feite echter zag hij zichzelf als
middelaar tussen Evangelie en politieke praktijk, hij was het program van zijn
richting. Een pretentie die wij voor ons niet kunnen hebben en die onvoldoende
rekening houdt met de noodzaak om samen tot schriftuurlijke inzichten te
komen.
Kuyper is nog stelliger op dit punt:
"Het beroep op het Evangelie, zo het niet anders bedoelde dan de
suprematie van Gods wil vast te stellen, miste daarom elk speciaal
Evangelisch karakter en liet u aanstonds in de steek als ge geroepen
werd om nu voorts de lijnen te trekken, waarlangs de politiek in uw
eigen land, en in zekere bepaalde periode, zich behoorde te bewegen."
(ARS I, 591-592).
"Allen saam knielden voor de soevereiniteit Gods en even warm voerden
allen saam het pleit voor het Evangelie, maar in de praktische politiek
bestreed keer op keer de een wat de ander met vuur en heilige geestdrift
bepleitte." (ARS 1,593).
"Het Evangelie is geen politiek program." (ARS I, 613).
Kuyper zocht het herkenningspunt voor een politieke partij derhalve eerder
in een leus als "tegen de Revolutie het Evangelie", waarbij hij onmiddellijk
de politieke profilering verduidelijkte in termen als schuldbesef, afwijzing van
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de hartstocht van onze hoogmoed en ons egoïsme, het profetisch zicht op het
komende Koninkrijk. Kuyper bepleit:
"een staatkunde die, ons beginsel uitdrukkend, voor alle richtingen, ook
voor Rome, aannemelijk is" (Ons Program, 22).
Hij noemt diverse antirevolutionaire katholieken en sluit slechts de "ultramontanen" uit (zij die alles prijzen wat vanuit Rome werd en wordt gesteund
inclusief Alva en Philips II).
"Calvinistisch staatsrecht zal kerkelijke partijschap voor goed van het
staatstoneel bannen" (O.P., 54).
Binding aan belijdenissen wordt door hem uitdrukkelijk verworpen. Zo
geldt bijv. de predestinatieleer wel voor de calvinistische theologie, maar niet
voor de calvinistische staatkunde (ARS) als grondslag. Op dit punt wijst hij
diverse opponenten in zijn tijd, die hem confessionalisme verwijten, terug.
Bij de volgende uitspraken van Kuyper beginnen we ons hart vast te houden:
"De staatkundige beginselen van het calvinisme wortelen in de Gemene
Gratie en hebben van de Bijzondere Openbaring slechts een zeer gedeeltelijke invloed ondergaan." (ARS I, 625).
Kuyper ziet politiek verwantschap met de republicans (V.S.) en de Whigs
(Gr. Br.) e.d.
"Dit calvinistisch staatsrecht kan men in praktijk brengen, onverschillig
tot welke kerk men behoort, zelfs al behoort men tot geen kerk, wijl
volstrekte eerbiediging van gewetensvrijheid en bevrijding der staatsmacht
van kerkelijke suprematie in dat staatsrecht juist de dubbele hoeksteen
vormt" (ARS I, 52).
En bij een bepaalde gelegenheid schrijft Kuyper aan Groen van Prinsterer:
"Methode der antirevolutionaire richting moet zijn onafhankelijkheid
van enig dogma, zelfs van uitspraken der Schrift, de kennis van het goed
staatsbeleid produkt te laten zijn van de wetenschappelijke bestudering
van het staatsrecht, geleid in zijn historisch spoor, en door de invloed
der Christelijke kerk op de Natie langs psychologische weg aan de
ordonnantiën Gods gebonden. - Wetgeving bij inductie, niet door afleiding uit algemene idés." (Briefwisseling Groen-Kuyper, 315).
Men kan concluderen dat Kuyper en Groen het samenhangende element
zoeken in een politieke "basisfilosofie" die door sommige christenen niet wordt
gedeeld terwijl sommige niet-christenen juist door de evidente juistheid daarvan worden aangesproken. Dat laatste zou Kuyper niets verwonderen aangezien een echt christelijke intuïtie, volgens hem, uit de aard der zaak tot
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uitkomsten voert die passen op Gods schepping en als zodanig door nietchristenen erkend kunnen worden. Een aantal van Kuypers uitspraken komen
ons daarbij wat al te gewaagd voor.
Denkbeelden van Dooyeweerd
Uit de nieuwere tijd willen we in het kort de denkbeelden van Dooyeweerd (A New Critique of Theoretical Thougt III 605-624) vermelden,
waarin verder gebouwd wordt in de tevoren omschreven lijn.
Ook volgens Dooyeweerd kan de groepering van de bevolking in politieke
partijen niet samenvallen met die tussen religieuse groepen, evenmin als met
de differentiatie in beroepen of klassen. Wel acht hij het verschil in Bijbelse
en aan de Bijbel vreemde grondmotieven van beslissende betekenis voor het
diepere onderscheid tussen politieke visies.
"Het adjectief "politiek" toegepast op partijorganisaties is echter niet te
verenigen met een geloc;>fskwalificatie, immers een vrijwillig verband
dat werkelijk gekwalificeerd wordt als een geloofsgemeenschap, kan
niet bestaan zonder zijn activiteit in al zijn aspecten op geloofszaken
te concentreren. Een partij houdt zich bezig met praktische politiek:
dit impliceert een praktische kijk op de aard en de waarde van wat er
in de politiek omgaat en de relatie daarvan tot niet-politieke kringen
in de menselijke samenleving, zoals de taak van de staat in een gegeven
politieke situatie, zijn competentie, de relatie tussen gezag en vrijheid,
het openbare belang en zijn relatie tot bepaalde groepsbelangen. Zonder
zo'n gemeenschappelijke visie, of deze nu uitdrukkelijk geformuleerd is
of niet, zou de eenheid van overtuiging betreffende de politieke principes
elk stabiel karakter ontberen en het verband zou geen echte parijgemeenschap, maar op zijn hoogst een organisatie ad hoc zijn voor de
verwerkelijking van enkele bepaalde, voorbijgaande politieke doeleinden."
Voorts stelt hij dat een partij dus niet door het geloofsaspect wordt getypeerd, maar door de politiek-morele band, de toegenegenheid aan de politieke
principes van de partij. Dit biedt de mogelijkheid aan de leden om zelfstandig de partij politiek te toetsen, het schept de mogelijkheid tot een
politieke opvoeding van de leden, minder speelruimte voor een partijoligarchie. Dat betekent ook dat opportunistisch geschipper van een partijleiding de zedelijke band met de partij zal corrumperen.
We zien dat Dooyweerd eveneens een zwaar accent legt op het politieke
karakter van de herkenningspunten van een partij. Anderzijds lijkt hij wat
minder optimistisch over de waardering welke van hen, die door andere
grondmotieven worden geleid, te verwachten is. Immers is de rechte kennis
afhankelijk van de rechte zelfkennis die steunt op kennis van God. Wel ziet
260

Voor een duurzame samenwerking

Dooyeweerd goede kansen voor een wijsgerige benadering die aanvaardbaar
is voor een veel wijdere kring dan alleen die der calvinisten. Hij wil zijn
werk typeren als een poging tot een christelijke wijsbegeerte; in deze pretentie
wordt hij gesteund door enkele katholieke wijsgeren die van zijn werk studie
maakten.
Wij willen overigens geen specifieke autoriteit ontlenen aan de instemming
met deze "vaderen". Wel lijkt het ons nuttig om aan de hand van hun werk
de huidige situatie nader te verhelderen.
Grondslagdiscllssie in andere organisaties
Inmiddels blijkt al dat het onderzoek naar de samenbrengende elementen
van de christelijke politiek niet geïsoleerd plaatsvindt. Als zodanig is er verwantschap met discussies over de grondslagen der christelijke wetenschapsbeoefening, de grondslagen van de christelijke sociale organisaties, de scholen
etc.

Aangezien de uitkomsten van deze onderzoeken elkaar zullen beïnvoeden, is
het verrassend dat deze ruimere kaders weinig genoemd worden. Erger nog:
de resultaten van bezinning op het ene terrein schijnen op het andere slecht
bekend te zijn, laat staan dat er van een vruchtdragende wisselwerking sprake
is. Wat weet men bijv. over de "openheid" van het CNV? Zijn wij (op dit
punt) wel voldoende solidair met andere christelijke organisaties?
Het samenbrengende element in het CDA
Het CDA wil een echte politieke organisatie zijn, d.w.z. een politieke eenheid van duurzaam karakter. Het wil een partij zijn die het Evangelie aanvaardt als richtsnoer voor het politieke handelen, waarbij daaraan een nader
accent wordt verleend door de eis dat er een voortdurende bezinning dient
plaats te vinden in de CDA-organen op de consequenties van het Evangelie
voor het praktische politieke handelen. In die zin is men het eens over het
christelijk genormeerde karakter van het CDA.

Waarin moet nu ten opzichte van de leden en naar buiten het herkenningspunt worden gezocht?
We zagen dat de stichters van onze partij een beroep op het christen-zijn
volstrekt onvoldoende achtten. Het grondwerk van de bezinning op de relaties
tussen Evangelie en politiek kan niet aan de hand van elk beleidspunt worden
herhaald. Men kan de politieke positiebepaling ook niet aan de hoogst individuele evangelische geïnspireerdheid van bepaalde personen overlaten. Er
moet ook gesteund kunnen worden op politieke inzichten van breed toepasbare aard die door anderen in de lijn der christelijke traditie zijn bereikt.
Dit toe te geven is in deze tijd niet gemakkelijk. Er is immers een grote
overschatting van het hier en nu en van de autonomie van de individuele
mens. De verpakking daarvan kan zeer misleidend zijn, bijv. in de vorm
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van een, niet voor kritiek toegankelijke, vroomheid. Zoeken we het herkenningspunt in echt politieke uitspraken, dan bevinden we ons volkomen
in de antirevolutionaire lijn. In politiek opzicht willen we belijnd zijn en
eigen karakter vertonen.
Welk houvast is in een louter programmatische opzet te vinden? Dat stembusprograms, lijsten van voorgenomen maatregelen voor landspolitiek of
provinciaal en gemeentelijk beleid niet voldoende bieden, is duidelijk. De
geldigheid ervan is beperkt in de tijd, programma's worden gerealiseerd, of er
treden calamiteiten op die de situatie ingrijpend wijzigen. Een duurzame
band kunnen ze niet zijn. De diversiteit van programmapunten maakt algehele
instemmnig onmogelijk; men kan slechts instemming met de grote lijnen
vergen. De buitenwacht zal ook kunnen vragen: "allemaal praktisch geformuleerd, maar wat willen jullie nu op de langere termijn daarmee, wat zijn je
grondrnotieven, de samenhang van je beleid op de diverse sectoren?"
Blijven we hierop het antwoord schuldig, dan zijn we een even onberekenbare partij, even onberekenbare CDA-leden, als wanneer we genoegen nemen
met een verwijzing naar ons ·christen-zijn. Het CDA moet daarentegen een
politiek tehuis zijn voor generaties waarvan anderen kunnen zeggen dat je
weet wat je eraan hebt in de politiek; die ook een verrassende eigen creativiteit
vertoont.
Tussen de genoemde extreme mogelijkheden tot het kiezen van een herkenningspunt moet een optimaal punt worden gezocht waardoor aan de gestelde eisen van duurzaamheid en poltieke duidelijkheid wordt voldaan.
Het program waarop we elkaar aanspreken
De politieke kernbegrippen van breed toepasbare aard, waarvan hierboven
sprake was, zouden wellicht aan ons doel beantwoorden. Nodig is een verzameling van uitspraken die de structurerende elementen van de christen-democratische politiek vormen. Sleutelbegrippen, dwarsverbindingen tussen het beleid op verschillende sectoren, vuistregels waardoor de politiek van de partij
herkenbaar is. De politieke neerslag van de bezinning op de relatie tussen
Evangelie en praktisch beleid die door deze generatie naar eer en geweten,
steunend en voortbouwend op elementen van de christelijke traditie, voor
de beste uitdrukkingsvorm wordt aangezien van de evangelische opdracht
voor de politiek. Het is het Evangelie zèlf niet; het heeft geen eeuwigheidswaarde, is niet pretentieus, het is misschien goed voor 20 à 40 jaar. De
evangelische bezinning wordt er niet door stilgezet.

Dat kan ten dele een politiek ontwerp, maar zal meer nog een ontdekking zijn van datgene waarvan we in de christelijke politiek uitgaan.
Enerzijds vrucht van bezinning op de evangelische opdracht, anderzijds ontstaan uit de bewustwording waardoor men leert hoe de praktisch toegepaste
christelijke intuïtie gestructureerd is, moet zijn. Het is een stuk evangelische
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politisering van de partij, dat ook mogelijkheden biedt voor een christelijke
politieke opvoeding.
Tot nu toe is daarvoor in CDA-verband heel wat voorbereidend werk gedaan. Wat ter profilering van het karakter van het CDA is gepubliceerd, in
de nota van de Contactraad en in diverse brochures, kan worden geconcentreerd in een manifest, een visieprogram, met een evidente praktischpolitieke betekenis en een duidelijke verantwoording van de relatie tot het
evangelisch richtsnoer van de partij. Als zodanig zal het kunnen pretenderen
het politiek werkprogram te zijn waardoor het CDA voor de laatste decennia
van de 20e eeuw op koers gehouden wordt.
Het moet een toekomst ontsluiten naar een samenleving die als postliberaal en post-socialistisch, liggend voorbij het progressiviteits- of vooruitgangsgeloof, kan worden getypeerd. We geven hiermee toe dat zij, die een
politiek stuk als herkenningspunt voor de partij wensen, vanuit antirevolutionair standpunt gezien sterke papieren hebben, en dat het voor een duurzame
samenwerking in een christelijk genormeerde organisatie noodzakelijk is om
aan die wens tegemoet te komen.

Verleidingen
In het bovenstaande wordt alle nadruk gelegd op de politieke geprononceerdheid van een nieuwe partij. De bedoeling is te komen tot een verwoording in een christelijk politiek manifest dat daadwerkelijk politiek
functioneert. Is dat manifest duidelijk, dan zal het die personen aantrekken
die men graag als partijlid ziet en het zal afstoten diegenen van wie een verwatering van het christelijk politiek profiel wordt verwacht.
De inhoud van zo'n politiek program is essentieel. Als daarin bijv. een
compromis wordt gemaakt tussen de evangelische opdracht en de verleiding
van de mammon, dan zal dat te merken zijn aan het aangetrokken publiek.
De risico's die men hierdoor kan lopen, moeten, ook voor ons, fungeren als
de stok achter de deur om het evangelisch karakter van onze politiek waar
te maken.
Het heeft een zeker pedagogisch nut om verder geen, buitenpolitieke,
herkenningspunten als shiboleth voor toelating tot het CDA te kiezen. De
allergische reactie tegen een oneigenlijk, een politiek onvoldoende waarborgen
scheppend, appèl op grond waarvan men tot een partij toetreedt is begrijpelijk;
dat hebben velen door schade en schande geleerd.

Eten van de boom des kennis
De laatste tijd komt de vraag op: "is een partij als boven omschreven 'open
of niet open?' voor hen die zich geen christen kunnen of willen noemen".
Het gaat in de richting van de vraag naar wat net nog wel en wat niet meer toelaatbaar is. Er gaat een suggestie van "gemillimeter" van uit. Te aantrekkelijk
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voor liefhebbers van grensmoraal die zich innerlijk niet door de positieve
stellingen ten aanzien van christelijke partij formatie aangesproken voelen.
Typerend voor de geestelijke instelling van mensen is veelal niet welke
antwoorden zij geven, maar welke vragen ze stellen of welke vragen ze als
legitiem aanvaarden.
Het gevaar bestaat dat zij die een politiek vaag omschreven, en daardoor
corrumpeerbaar, CDA voorstaan, het antwoord gaan bepalen: "open, dus
ieder mag erbij", "gesloten, dus iedere christen, hoe hij ook politiek denkt, is
welkom". Zij, die geen evangelisch politiek program van verplichtend karakter
wensen, kunnen geneigd zijn de aandacht van zo'n program af te leiden naar
de discussie over "open" versus "gesloten".
Het begin van het kwaad ligt vaak in het stellen van de verkeerde vraag!
Na de val
Nu er eenmaal van deze boom der kennis des goeds en des kwaads gegeten
is, wellicht met de sinds Genesis bekende gevolgen, moet toch wat meer over
deze vraag worden gezegd.
Naar onze mening betekent het vooropstellen van een christelijk politiek
manifest een stuk "isolement van het beginsel", geen "isolement in de eigen
kring". Niet alle christenen (denk aan SGP en ook aan allen die God en de
mammon willen dienen) zullen zich bij het CDA thuis kunnen voelen, en er
zullen incidenteel personen lid worden die zich (nog) geen christen kunnen
of willen noemen. Tilanus heeft wel eens gesproken van "de zoekende mens".
Men hoort ook over "de buitenkerkelijke gelovige". Mensen, die toch vinden
dat, zoals uit ingezonden brieven blijkt, Aantjes tot uitdrukking brengt wat
zij als hun diepste politieke overtuiging herkennen, die daaraan steun willen
verlenen, maar die, gevraagd naar hun christen-zijn, het antwoord schuldig
blijven.
De integriteit van een christelijk-politiek program sluit evenwel uit diegenen
die alleen maar "een derde weg" zoeken zonder dat evangelische politiek hen
iets zegt. Het CDA kan zich dus onmogelijk "wervend opstellen" ten opzichte
van de resten van DS '70 en D '66 e.d.
De zgn. "openheid" dient uitdrukkelijk zijn grenzen te vinden in de christelijke identiteit van het politiek program.
Het antwoord op de vraag "openheid versus geslotenheid" is een wedervraag: "in hoeverre draagt een formele 'openheid' of 'geslotenheid' bij aan
een krachtiger, zuiverder, doorwerking van de christelijke genormeerdheid in
de politieke opstelling van het CDA in strategie, program en beleid".
De hierin vervatte eis dient voor alle partijkaders te gelden. Een beroep
op het christelijk karakter van het CDA kan op geen enkele sector der
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christelijke organisatie "buiten de orde" zijn. We moeten ervan uitgaan dat
in alle sectoren en op alle niveaus christelijke politiek bedreven kan worden,
met name ook op die niveaus die dicht bij de onmiddellijke leefwereld van
de burgers en de partijgenoten aansluiten.
Hoe oorspronkelijker men aan christelijke politiek gestalte kan geven des
te meer zal men voor politieke ambten en functies geschikt worden geacht.

Het schrikbeeld
Wat wil nu de congresresolutie? Onze fractieleider in de Tweede Kamer,
mr. Aantjes, schrijft daarover in NG (30-8-'75):
"De congresresolutie daarentegen kiest principieel voor de open programpartij en aanvaardt (respecteert) het karakter van beginselpartij slechts
voor zover dit niet strijdig is met de open programpartij."
Dit is een treffende schildering van een volslagen corrumpeerbare partij,
waarin van meet af aan de christennaam leeg, ijdel, wordt gebruikt. Het
antwoord van een antirevolutionair kan alleen maar luiden: "dat nooit!" In
deze uitspraak is inderdaad een vraag aan de leden vervat die hen nooit is
gesteld. Het is gemakkelijk uit de stukken aan te tonen dat een "ja" tegen
het CDA vaak gegeven is met het uitdrukkelijk voorbehoud dat het christelijk
karakter van de voorgestane en in het beleid tot uitdrukking komende politiek
gewaarborgd zou zijn.
Maar ook in KVP-kring heeft Aantjes' omschrijving van de consequenties
van de congresresolutie een afweerreactie opgeroepen. Als zodanig dwingt
vermelde typering tot een grotere bewustwording ten aanzien van het wezen
van de partij die men voorstaat.
Bij alle wantrouwen dat er aan onze zijde heerst, mag dat toch ook enig
vertrouwen oproepen. Men denke daarover niet te licht! We moeten ook aanspreekbaar blijven voor onze katholieke broeders en zusters.

Conclusie
Opheldering, ontsluiting van een toekomst voor het CDA, zal met name
moeten plaatsvinden door het vinden van de juiste woorden voor een de
leden verbindend politiek visieprogram voor het laatste kwart van de 20e
eeuw. Zo'n program moet evident maken waarom wij in het praktische beleid
een echt evangelische politieke strategie noodzakelijk achten.
Dat kan niet zonder pijn, dat snijdt ook in eigen vlees: het Evangelie is niet
"naar de mens". Men stelle niet de (bekeerde) mens centraal, maar de evangische opdracht voor de politiek.
Stellen de voorstanders van de congresresolutie dat dit geheel in de lijn
van hun bedoelingen ligt, dan wordt dat door ons met dankbaarheid geconstateerd. Stellen de tegenstemmers tegen de congresresolutie dat zo'n program
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eindelijk de door hen gewenste profilering van het CDA zal moeten brengen,
dan zeggen we "inderdaad".
Het kan ons afhelpen van keuzen, van vragen die de onze niet zijn, die
tegemoet komen aan de neiging om zekerheid te zoeken in grensmoraal. Het
verplaatst de aandacht naar datgene dat ons werkelijk ter harte moet gaan,
het evangelisch karakter van de politiek van het CDA.
Als de wegen eventueel moeten scheiden, dan is het voor onze toekomst
beter dat de beslissing valt op het vlak waar deze thuis hoort.
Moge zo'n scheiding niet nodig zijn.
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NEDERLAND IN DE BRANDING
EINDE VAN EEN TIJDPERK? EEN NIEUW BEGIN?

door
drs. H. E. S. W ofdring

In de titel van dit artikel zijn enkele boektitels te herkennen. Vorig jaar
verscheen van de hand van dr. F. Boerwinkel Einde of nieuw begin? (Ambo,
Bilthoven). Eveneens verscheen vorig jaar een boek van vier hoogleraren aan
de Vrije Universiteit, dr. B. Goudzwaard, dr. H. van Riessen, dr. H. R.
Rookmaaker en dr. J. van der Hoeven, getiteld Macht en onmacht van de
twintigste eeuw (Buijten en Schipperheijn, Amsterdam). Dit voorjaar zag een
bundel opstellen over allerlei problemen uit onze samenleving het licht:
Nederland in de branding, samengesteld door drs. J. Klatter en eveneens uitgegeven door Buijten en Schipperheijn te Amsterdam. In deze boeken wordt
nagedacht over de problemen van de westerse samenleving in het algemeen
en in het laatstgenoemde boek over de Nederlandse in het bijzonder.
In dit artikel wil ik proberen enkele problemen uit de genoemde boeken te
bespreken. Ze behandelen in belangrijke mate dezelfde problematiek. Alle
schrijvers proberen de tekenen der tijden en vooral van deze tijd te verstaan,
maar hun verstaan van deze tekenen is nogal verschillend. We zullen proberen
hun beoordeling naar waarde te schatten en als volgt te werk te gaan:
1. Inleiding in de problematiek van de genoemde boeken;
2. Bespreking van de inhoud, met enkele kritische opmerkingen;

3. Algemene beoordeling; waarom we het ene boek van grotere en het
andere van geringere betekenis achten.

Inleiding
Regelmatig zijn er boeken geschreven om duidelijk te maken in welke tijd de
mens leeft. Soms geven de schrijvers een algemeen gevoelen weer, soms zijn
zij in hun analyse eenlingen en niet zelden hun tij d vooruit. Zo kan er onder
de mensen een optimistische stemming bestaan over de tijd waarin zij leven en
over de toekomst. Na een oorlog is dit vaak het geval. Anderzijds kan zich
ook pessimisme baanbreken, paniek misschien.
In de vorige eeuw werd door velen gesproken over het mooie tijdperk,
la belle époque. West-Europa heerste over vrijwel de hele wereld. Het was
het centrum van de wetenschapsbeoefening en van de 'wonderen der techniek'.
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De industrieën breidden zich uit, de koloniën leverden goedkope grondstoffen.
Militair en economisch was Europa machtig. Het kon alleen nog maar beter
worden, dacht men. De maatschappelijke bovenlaag van welgestelden kende
een rooskleurig toekomstperspectief. Enkele stemmen lieten een ander geluid
horen. Zij keken dwars door de glans van de welvaart heen en waarschuwden
voor andere tijden. Nauwelijks werden zij serieus genomen en derhalve dood
gezwegen of als interessante discussie-onderwerpen beschouwd voor de avonduren. Dostojevsky typeerde de westeuropese mens als individualistisch en door
en door materialistisch zonder geestelijke basis. Nietzsche sprak over het
bloedeloze intellect zonder geestkracht in het westen en Marx voorzag een
toenemende verpaupering van de meerderheid van de westerse bevolking; hij
voorzag crises en de ondergang van het economisch bestel van zijn tijd. Ook
Kierkegaard kan in deze rij genoemd worden, evenals de enkele politici, die
pleitten voor een andere houding in het westen t.o.v. de koloniën. Voorvoelden
zij het einde van een tijdperk, een fin du siècle? Voorvoelden zij een wereldoorlog, een economische crisis, opstand van arbeiders en koloniën, van vrouwen
en van negers?
De twintigste eeuw deed haar intrede en wat in de vorige eeuw van terzijde
werd opgemerkt, kreeg nu de overhand. Zij die het goede van la belle époque
hadden genoten, keken achterom en verlangden terug naar het oude; zij hadden
een angstig toekomstbeeld. De Duitse filosoof Heidegger riep het hen in zijn
Sein und Zeit (1927) tegemoet: Leben ist ein sein rum Tode! Oswald Spengler
kwam met zijn Untergang des Abendlandes en Freud sprak over het Unbehagen
in der Kultur. Vergeleken met de vorige eeuw hadden deze geluiden in de
twintigste eeuw een sterke echo; pessimisme brak zich baan. Wereldoorlogen,
economische crises, vrij geworden koloniën in de derde wereld, die hun oude
overheersers niet zo gunstig gezind waren, arbeidersopstanden en studentenrevoluties brachten Europa tot het besef dat het ondanks zijn enorme potentieel
aan wetenschap, techniek, industrialisatie, tevens zeer arm is aan grondstoffen
en een ernstig milieubederf kent.
Kreeg Europa zijn klappen eerder dan Amerika en bestond ook in de eerste
helft van deze eeuw in de Verenigde Staten nog een optimistische American
way of life, de stemming verandert. Dit werelddeel dat zichzelf als een toonbeeld van de vrijheid zag, werd door corruptie uitgehold; een land met een
verloren Vietnamoorlog, economische neergang, neger- en armoedeproblemen,
een van corruptie verdachte president, die het veld moest ruimen en dat zijn
John Kennedy en Martin Luther King, hoopvolle zonen der toekomst, vermoordt.
Weer naderen we het einde van een eeuw. Wil men dit einde niet onder
ogen zien? Een romantische vlucht in het verleden lijkt hoogtij te vieren. Oude
schrijvers uit de vorige eeuwen uit het begin van deze eeuw worden herdrukt.
Televisie-uitzendingen van het werk van Couperus, Ina Boudier-Bakker, Anne de
Vries en anderen trekken kijkers. Antiekhandelaren doen goede zaken. Romantiserend, omdat men zich verlustigt in gedachten over het verleden dat zo goed
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was, althans dat zoveel goede en troostrijke kanten had. Soms bespiegelt men
romantiserend de toekomst, die zoveel moois en rijks kan voortbrengen.
Meestal heeft het romantiseren op het verleden betrekking. In elk geval heeft
een romantiseren van toekomst of verleden tot gevolg, dat het heden onvoldoende en onevenwichtig onder ogen gezien wordt. Meestal wordt dan een
beetj e paniekerig en negatief over de hedendaagse situatie geschreven, zonder
dat men door de oppervlakteverschijnselen heen kijkt en dieper boort naar
wat er achter zit als diepste drij fveren.
Veel geciteerd zijn bijvoorbeeld Huizenga's eerste zinnen uit zijn In de
schaduwen van morgen: "Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het".
Maar belangrijker, dieper borend naar de achtergrond van dit probleem is de
volgende zin: "Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin
eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europeesche menschheid
achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de
vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken" (cursivering van mij, W.).
Ogenschijnlijk kan het leven gewoon doorgaan, terwijl het zijn bezielende
motivering, zijn levensrichting kwijt is. Dit is een ernstig probleem. Daarover
in het vervolg.
Nederland in de branding
Een bundel van 352 bladzijden, waarin negentien auteurs verschillende
onderwerpen behandelen. Het geheel is samengesteld door drs. J. KIatter.
Hij schrijft ook het woord vooraf. Dit woord vooraf is duidelijk, in die zin
dat men snel door heeft uit welke hoek de wind waait. Het is duidelijk, dat
hij diep verontrust is over bepaalde ontwikkelingen in onze samenleving. Hij
brengt deze verontrusting wat bombastisch en met behulp van gemeenplaatsen
onder woorden: onze samenleving is in snelle beweging, in verandering, er is
een zucht tot verandering; hij bespeurt veel onevenwichtige processen, een
onderwaardering van historisch verworven waarden en een driftmatig loslaten
ervan.
Hoe moeten we dit alles nu beoordelen? Wat is de toets waaraan dit
beoordeeld moet worden? Met de woorden van de heer KIatter: Het ijk is
Gods woord, de Bijbel ... "Niet gedeformeerd door opeenvolging van eigentijdsigheden, maar naar de maat van Gods tijdeloosheid".
Gods woord heeft eeuwigheidswaarde, het is voor alle tijden.
Hoewel de intentie van het schrijven van de heer KIatter de mijne ook is,
formuleert hij enormiteiten die mij te veel zijn. Dat de Schrift met gezag
spreekt, ben ik met hem eens. Daarin heeft de Schrift eeuwigheidswaarde;
zij is voor alle tijden, dus: hoewel tijdeloos, niet tijdloos. Integendeel! We
zien dat in de Bijbel zelf Gods woord tot de mensen komt in hun verschillende
situaties. In de tijd van Mozes anders dan in die van Richteren en Koningen,
in de tijd van Ezechiël anders dan in die van Paulus. Het is een woord-in-detijd, tot concrete mensen in concrete situaties gesproken. Daaruit is veel te leren.
Ik denk, dat de heer Klatter dit met mij eens is. Hij zegt het eigenlijk zelf
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ook als hij opmerkt, dat we onze tijd moeten plaatsen in de rangorde van alle
tijden. Dit betekent, dat we verschillende tijden of tijdperken kunnen onderscheiden en het levenspatroon van voor de tweede wereldoorlog niet als meetlat
voor vandaag kunnen gebruiken. Elke tijd heeft zijn eigen ritme en levensstijl,
die we niet voortdurend tegen die van een vorige periode kunnen afzetten.
Dan missen we de boot voor het zo zuiver mogelijk verstaan van het eigene
van onze eigen tijd. Dit is juist zo belangrijk, teneinde Gods woord zo raak
mogelijk te verstaan als een woord dat in deze tijd insnijdt, zonder dat het
vertroebeld wordt door interpretatiekaders uit een voorgaande periode. Dit
laatste is mijn hoofdbezwaar tegen het woord vooraf van de heer Klatter en
tegen verschillende auteurs van de bundel Nederland in de branding.
Dat de heer Klatter verontrust is, is begrijpelijk; hij is mij echter te weinig
eigentijds, te veel denkend vanuit het verleden en derhalve te negatief over
deze tijd. Daar komt bij, dat hij met stoere, bonkige zinnen over Gods woord
spreekt en eerder de indruk wekt dat het een woord boven alle tijden dan voor
alle tijden is. Hij loopt het gevaar met zijn beroep op en vertolking van de
Schrift eerder over deze tijd heen te praten dan haar eigenlijke problemen
te raken. Nu ik toch op de kritische toer ben, wil ik meteen mijn teleurstelling
uitspreken over het artikel van ds. J. Schelhaas. Hij schrijft over: Wees gewoon
gereformeerd. Ook een artikel, waarvan je tussen de regels doorlezend aanvoelt
dat hij het zo goed bedoelt en dat hij een oprecht gelovig mens wil zijn.
Maar hij maakt niet duidelijk wat in onze tijd gewoon gereformeerd is. Dit
artikel staat stijf van wat men kreten noemt. Het ergste van dit artikel vind
ik overigens dat het iets verdachtmakends heeft. Dat ds. Schelhaas ernstige
bedenkingen heeft tegen wat verschillende theologen en biologen aan de Vrije
Universiteit te berde brengen kan waardevol zijn, maar dan komt het in een
discussie op de argumenten aan. Dit is de zwakke kant van zijn artikel.
Hetzelfde is te zeggen van de bijdragen van de arts J. E. de Vries en van de
heer A. Koldewijn: emotioneel, kreterig, alarm slaand - veel beweren, weinig
argumenteren.
Verademend is het artikel Verstoorde moraal van prof. A. Troost, die genuanceerd leerzaam en richtinggevend schrijft. Hij wijst erop, dat een christen
geen moralistische kijk op het leven hoeft te hebben. Hij kan de moraal
relativeren, omdat deze voor hem niet het hoogste is. Hij wil in God geloven
en Christus volgen; dat is voor hem het hoogste; dat is de dieptedimensie in
zijn leven. Vanuit deze achtergrond denkt en argumenteert hij. Niets bestaat
op zichzelf of heeft waarde in zichzelf - ook het leven niet! Niet het "zo
doen we het nu eenmaal, want zo hebben we het altijd gedaan" is richtinggevend, maar de verhouding tot God. Als prof. Troost vervolgens over delicate
problemen als abortus en euthanasie schrijft, wijst hij deze niet zonder meer af.
Dit zou immers tot een nieuw moralisme leiden. De mens draagt verantwoordelijkheid en met een grotere wetenschappelijke en medisch-technische kennis
heeft hij een toegenomen verantwoordelijkheid. Hij moet de grenzen van deze
verantwoordelijkheid beseffen, hoewel daar geen regels voor te geven zijn.
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Het gaat om het leven dat uit en tot God is en dus in de relatie tot God zijn
diepste betekenis heeft. Zowel de beslissing om leven te beëindigen, als de
beslissing het te verlengen moet in deze relatie verantwoord worden. Deze
beslissingen staan in het kader: hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn
van de Heer.
Fijnzinnig luisteren naar de Schrift brengt de schrijver tot een gedachtengang
die starheid van vooringenomenheden doorbreekt. Hij wijst daarmee op een
des te zwaardere verantwoordelijkheid van artsen en familieleden in deze tijd,
maar tevens wijst hij, zonder terug te grijpen op opvattingen uit voorbije
perioden, een levens richting om gewetensvol te handelen.
Even helder en inzichtelijk is het artikel van H. Algra over de publiciteit.
Duidelijk stelt de schrijver, dat wanneer de krant als een gast in huis komt,
men mag verwachten dat niet om de meest wezenlijke problemen heen gedraaid
wordt. Dit betekent ook, dat de lezer geen keuze en oordeel voorgeschoteld
krijgt, maar tot een eigen plaatsbepaling wordt uitgenodigd. Met genoegen
las ik in de artikelen over het christelijk onderwijs van ir. J. van der Graaf
en van drs. G. van Leijenhorst en de deskundige artikelen over ontwikkelingssamenwerking van drs. C. P. van Dijk en mevr. drs. M. F. Klatter.
Het artikel over sociaal-economische problemen van prof. S. van Popta viel
me wat tegen. Waardevol is, dat de schrijver een overzicht geeft van wat
verschillende economen zoal gedacht hebben over bepaalde problemen, maar
prof. Van Popta's eigen mening verdwijnt in een paar stichtelijke slotopmerkingen. Toch is er onder christen-economen reeds iets aan inzicht in deze
problemen gegroeid, als ik denk aan het werk van de hoogleraren T. P. van
der Kooij en B. Goudzwaard. Is die inbreng niet te zwak te bespeuren?
Tot slot nog iets over het artikel betreffende de defensie van Lt. Kol.
H. Meijer. Uitgebreid besteedt hij aandacht aan de atoombewapening. Hij
heeft oog voor de vele ontzaggelijke problemen die hiermee samenhangen.
Toch lopen zijn redeneringen wat te vlot. Bot is zijn afwijzing van het pacifisme
als "een ontstellend gebrek aan liefde jegens God en de naaste". (Toe maar!)
Het niet hebben van kernwapens noemt hij fout en zondig. Ik zit met deze
problemen in grote verlegenheid en dat is het grootste verschil met de heer
Meijer. Hij beredeneert problemen, waarvan ik me afvraag of hier nog iets te
beredeneren valt. Kan met atomaire, bacteriologische en chemische wapens de
bijbelse gerechtigheid wel gediend worden? De schepping wordt in de ontplooiing van haar mogelijkheden niet gestimuleerd en gediend, maar ontluisterd
ontwricht en gedood. Mag het geval Oppenheimer niet dienen als een symbool
van menselijke verlegenheid en onmacht op dit punt? Bij de heer Meijer merken
we van de problemen van Oppenheimer, Bohr en Von Weizsäcker niets ...
Het is niet mogelijk deze hele bundel te bespreken. Naast waardering heb
ik zeer ernstige kritiek. Het werkelijk goede zou in een beperkt aantal bladzijden
samen te vatten zijn. Een andere samenstelling, wat minder kreten en wat
minder retoriek, het zou de waarde van het boek verhoogd en menig lezer
meer gesticht hebben.
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Einde of nieuw begin?
De auteur dr. F. Boerwinkel, gaat niet nog eens vertellen dat we in een tijd
van verandering leven. Het gaat hem ook niet alleen om Nederland. Al ontgaat
de typisch Nederlandse problematiek hem niet, zijn horizon is breder dan veel
auteurs in het vorige boek. Hij heeft de hele westerse ontwikkeling op het oog.
Met grote eruditie, rustig beschrijvend en afstand nemend stelt hij de vraag:
Wat verandert er nu eigenlijk in onze eeuw? Naar de beschrijving van dr.
Boerwinkel leven we in een tijd, waarin zes tijdperken ten einde lopen.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Het agrarisch tijdperk, waarin het leefpatroon bepaald werd door traditie,
vaste normen en waarden en een paternaai gezag.
Het constantijnse tijdperk, waarin kerk en godsdienst een begunstigde
plaats innamen in de staat.
Het renaissancistische tijdperk, waarin de individuele vrijheid op geestelijk en economisch terrein bestond.
Het tijdperk van de suprematie van de blanken in vrijwel de hele wereld.
Het tijdperk van de suprematie van de mannen.
Tenslotte loopt ook het tijdperk van de joodse ballingschap ten einde.

Nu gebruikt de auteur het woord einde niet zo absoluut; niet dat wij in deze
tijd maar eens ergens een punt achter zetten. Hij wil er mee aangeven, dat
wij te maken hebben met een discontinuïteit in de westerse cultuurontwikkeling.
De continuïteit is niet verdwenen, het gaat niet om het aangeven van een
breuklijn in deze eeuw, maar meer om een stroomversnelling die we meemaken (102). Het woord 'einde' in de titel van het boek, vind ik dan ook
niet zo gelukkig gekozen. Als blikvanger doet de titel het wel, maar zodra we
begrepen hebben dat met het woord einde iets anders bedoeld wordt, is de
titel aanvechtbaar.
Belangrijk is, dat dr. Boerwinkel deze tijd van stroomversnelling rustig onder
ogen ziet met het duidelijke besef: we kunnen en mogen niet terug. Wij leven
in deze tijd met haar typische problemen en mogelijkheden. Hij heeft een
grote historische kennis. Enkele tijdperken ziet hij ten einde lopen. Tevens
staat hij met het gezicht naar de toekomst: hij wil met nadruk ook op de
mogelijkheden wijzen die onze tijd biedt; hij wil ermee aan het werk. Dit is
een belangrijk verschil met het vorige boek, dat eerder somber gestemd is over
onze tijd dan dat het ogen probeert te openen voor het eigene van onze tijd
en voor het verstaan van zijn mogelijkheden. Van de vele onderwerpen die
in de studie van dr. Boerwinkel besproken worden, kies ik er enkele uit om een
paar opmerkingen over te maken. De christelijke godsdienst is volgens dr.
Boerwinkel een verlossingsreligie geworden i.p.v. een vernieuwingsreligie.
Reeds in de vroege christelijke gemeenten kwam de nadruk geheel op de
onsterfelijkheid van de ziel te liggen (61, 70). Het is duidelijk, dat de christenen in het romeinse rijk niets aan de ons zo geliefde maatschappijhervorming
konden doen. Het is ook duidelijk, dat waar we de mogelijkheden hiertoe wel
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hebben deze krachtig benut moeten worden. Maar bedoelt dr. Boerwinkel dat
vernieuwing van de samenleving en van de aarde, verlossing uit dit leven
overbodig maakt? Waarom zegt hij dat de christelijke godsdienst (blijkbaar
ten onrechte) een verlossingsreligie werd i.p.v. een veranderingsreligie? Beide
'elementen' lijken mij op grond van de Schrift wezenlijk voor de christelijke
godsdienst en het is jammer dat de auteur vrij weinig argumenten aandraagt
voor zijn eenzijdige interpretatie. Ook dat in de vroege christelijke gemeenten
die verandering van vernieuwings- naar verlossingsreligie heeft plaatsgevonden,
had ik graag met argumenten onderbouwd gezien. Verder heeft het me verbaasd, dat het probleem van de secularisatie in dit boek niet besproken is.
Als ik me goed herinner, wordt het niet eens genoemd.
In veel opzichten heb ik overigens voor dit boek grote waardering. Het is
helder geschreven, overzichtelijk en inzichtelijk wat de besproken problemen
betreft. Ook erg belangrijk is, dat dr. Boerwinkel de tijd waarin wij leven wil
begrijpen, met zijn eigen stijl, ritme en typerende kenmerken. Hij toont geen
hang naar het verleden. Aan het eind van zijn boek spreekt hij over onze tijd
als een mogelijk nieuw begin. Elke tijd - ook de onze - heeft de mogelijkheden
in zich om er iets van te maken; juist ook voor christenen zijn er mogelijkheden
om er iets van te maken. In dit zoeken naar mogelijkheden is dit boek bemoedigender dan het eerder besproken boek (op enkele artikelen na).
Vanuit het christelijk geloof wordt dr. Boerwinkel gestimuleerd op nieuwe
mogelijkheden van onze tijd te wijzen. We moeten immers verder, ondanks de
problemen die onze tijd kenmerken, problemen - denk even aan de genoemde
zes punten - die hun wortels in een ver verleden hebben. Laat ik de schrijver
als volgt interpreteren: het is de God van het evangelie, die in de geschiedenis
reeds vaak zich een bevrijdend God getoond heeft en die dat ook in onze tijd
wil zijn. Daarom kan hij begrijpen, dat in landen van de derde wereld wel
gesproken wordt over 'God is black' en 'God is a woman'. Met deze uitspraken
wordt niets oneerbiedigs bedoeld, maar tot uitdrukking gebracht dat Hij ook
de God van de onderdrukten is; zij hebben hun hoop op hem gevestigd; Hij
zal ook voor hen wonderen van bevrijding doen.
Tot slot nog een kritische noot, wellicht de belangrijkste. Dr. Boerwinkel
beschrijft het einde, de stroomversnelling van zes tijdperken. Met nadruk zegt
hij, dat het niet gaat over het einde van de geschiedenis, over 'het eind der
tijden'. Dit is op zichzelf juist, toch zit hier ook mijn kritiek: ik vind hem in
zijn schrijven over het zoeken naar nieuwe mogelijkheden te weinig 'eindtijdelijk' . Dit bedoel ik niet letterlijk, maar in de ,betekenis van het plaatsen van
de mens en zijn problemen in de spanning van de allerlaatste ernst: de keuze
voor of tegen Christus. Terecht pleit de schrijver voor de ontmoeting tussen
katholieken en protestanten, tussen kerk en synagoge, tussen christenen, marxisten en andere religies. Terecht ook hekelt hij de vermeende superioriteit van
ons westers christendom. We hebben als rationalistische en individualistische
westerlingen een bepaalde kijk op de christelijke religie, die wellicht niet een
van de betere is. Maar mag de waarheidsvraag nog gesteld worden? Wat
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bepaalt onze levens richting en ons zoeken naar mogelijkheden voor een betere
toekomstige samenleving? Borrelt de waarheid op uit de dialogen of mag de
naam van Christus als richtinggevend, als vernieuwend en als verlossend genoemd worden? Naar mijn indruk komt dit laatste in het boek van dr. Boerwinkel te zwak naar voren. Het is niet helemaal afwezig, maar het functioneert
in zijn beschouwing nauwelijks. Hij wijst erop, dat hoe moeilijk een samenleving er ook voor staat, kleine minderheden richtinggevend werk kunnen
doen. Waren tien rechtvaardigen in Sodom en Gomorra niet voldoende en is
Ninevé niet om haar bekering bewaard? Opvallend is dan echter dat de
schrijver i.v.m. die weinige rechtvaardigen spreekt over een creatieve minderheid, die in de gebeurtenissen verandering kan aanbrengen. In de Schrift heeft
het woord rechtvaardige echter een diepere betekenis: hij die in geloof met God
verbonden is en die vertrouwende op de verwerkelijking van Gods beloften de
toekomst tegemoet gaat. Dit alles zeg ik en het moet gezegd worden, omdat
er anders in ons spreken, ook in dr. Boerwinkel's schrijven, iets vervlakkends
ontstaat. Als we de religieuze dimensie van het leven verzwijgen, kunnen we
wel heel dapper spreken over het zoeken naar een nieuw begin en nieuwe
mogelijkheden. Wij kunnen wel christelijk klinkende woorden gebruiken, maar
het richtinggevende, het beslissende wordt dan node gemist.
Macht en onmacht van de twintigste eeuw
Dit is een opvallend boekje. Alle goede opmerkingen, die ik over de vorige
twee boeken maakte, gelden ook hier. Maar de kritische noten zijn niet van
toepassing! Het gaat in dit boekje van 148 bladzijden om vier lezingen van
hoogleraren van de Vrije Universiteit.
Prof. H. van Riessen schrijft over de techniek, de wetenschap en over de
secularisatie. Prof. B. Goudzwaard behandelt de economische groei, het vooruitgangsgeloof en de milieuverontreiniging. Prof. H. R. Rookmaaker stelt in de
titel van zijn verhaal de vraag: Is het nodig modern te zijn om bij de tijd te
zijn? Hij spreekt over de moderne kunst, het naturalisme, de iconische stijl en
vooral besteedt hij veel aandacht aan neo-gnostieke invloeden in de kunst.
Prof. J. van der Hoeven bespreekt wijsgerig de vraag: Einde van een tijdperk?
Met die van prof. Van Riessen ligt de beschouwing van prof. Van der Hoeven
het duidelijkst in het verlengde van de studie van dr. Boerwinkel. Juist op mijn
laatste opmerkingen aan het adres van dr. Boerwinkel, wordt in dit boek
Macht en onmacht van de twintigste eeuw - weliswaar voorzichtig - maar
duidelijk ingegaan.
Met name wil ik nu de aandacht vestigen op de beschouwing van prof. Van
der Hoeven. Hij bespreekt bepaalde wijsgerige stromingen; belangrijk, omdat
de wijsbegeerte de functie heeft van barometer van de tijdgeest. Filosofen zijn
vaak woordvoerders van de machten die een bepaald tijdperk beheersen (blz.
114). Hij bespreekt het probleem, dat onze tijd wel post-christelijk genoemd
wordt; er wordt consequent atheïstisch gedacht. Door Nietzsche, Sartre, consequente marxisten en positivisten is met God afgerekend, zeker met Christus
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als God-met-ons. Maar, vraagt prof. Van der Hoeven, was het vroeger allemaal
zoveel christelijker? Was het allemaal zo autentiek christelijk? Anderzijds: is
het spreken over de secularisatie en het post-christelijke niet iets te absoluut?
Toont het niet te weinig het geloof in de macht van Jezus Christus, de
verhoogde Heer, die terug zal komen en zijn rijk zal vestigen en die ons in
het persoonlijk en maatschappelijk leven de weg van bevrijding en tot verlossing
wil wijzen? Ook over de diepe onzekerheid, die het leven van velen kenmerkt,
wordt besproken. Evenals de andere schrijvers in dit boek schrijft prof. Van
der Hoeven over de verschillende manieren waarop men zoekt naar enige
vastigheid.
In dit rusteloze zoeken laten de schrijvers de lezer niet alleen. Zij zoeken
mee om deze tijd te verstaan. Niet alleen in het beschrijven van onze tijd,
maar ook in het helpen zoeken naar een levensweg. Vooral de slotopmerkingen
van prof. Van der Hoeven zijn verhelderend. Hij wil zijn lezers de vraag
stellen wat hun mondigheid waard is. Geen algemene kreten, geen geteut over
'de uitdagingen' van onze tijd, ondergangsstemmingen noch verlangen naar
een voorbije periode acht hij voor een christen aanvaardbaar.
"Wat wij beleven is, dunkt mij, een proeftijd van ongekende orde, ongekend
zowel ,qua schaal als qua gewicht". (141). Een spanning van onze aandacht
op het hier-en-nu en het aangrijpen van de mogelijkheden die elke tijd - ook
de onze, hoewel anders dan vroeger - biedt, "een sterke inzet van onze gehele
persoon en een concentratie van alles op de Hoofdzaak - daardoor zal mondigheid haar waarde moeten bewijzen". Hij eindigt met een citaat uit In het
spanningsveld van de Geest van dr. C. Rijnsdorp. Enkele zinnen neem ik over:
"Het is onze taak niet één of andere vorm van christendom te verdedigen,
maar Christus te volgen ( ... ) . Weigeren de kwesties van alle dag, op welk
gebied ook, alleen maar parterre te zien. Elke, ook kerkelijke handeling reduceren tot op haar geestelijke kern: dient zij de voortgang van het Koninkrijk
nu en straks? ( ... ). Wij zien hoe het christelijk geloof vandaag op zijn
intrinsieke waarde door de wereld wordt getoetst".
In juist deze zinnen, die intentie en program van het boek Macht en onmacht
van de twintigste eeuw weergeven, komt naar voren dat de schrijvers de problematiek van deze tijd dieper peilen dan de boeken van de heren Klatter en
Boerwinkel. Dit wil ik tot slot nog iets duidelijker maken.
Tot slot
Nederland in de branding kan men een boek van politieke en kerkelijke verontrusten noemen. Serieuze mensen over 't algemeen, die hun mening duidelijk
onder woorden brengen, geen modieuze gedachtengangen en begrippen gebruiken. Zij durven tegen de stroom in te gaan. Daarom alleen al verdienen
zij onze aandacht. Hoewel ik soms hun ongerustheid over bepaalde verschijnselen deel, spreken zij mij zelden aan. Vaak voel ik me ver van hen verwijderd;
waarom eigenlijk? Naar mijn indruk nemen zij onze tijd enerzijds te serieus
en anderzijds niet serieus genoeg. Ik bedoel dit. Men kan onze tijd te ernstig,
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te somber opvatten als men deze - zoals ik reeds schreef - steeds in direct
verband plaatst met een ogenschijnlijk glansrijkere, voorbije periode. In de
politieke partijen, de kerken, in het normbesef in 't algemeen is na de tweede
wereldoorlog veel veranderd. Maar hiermee hebben we over het eigene van
onze tijd nog vrij weinig gezegd. Het gaat er mij om deze tijd ten volle
serieus te nemen als onze tijd en er niet de maatstaven uit de vorige eeuw
en uit de jaren dertig op aan te leggen. Dit laatste valt me altijd tamelijk sterk
bij de verontrusten op. Niet zelden valt er iets te bespeuren van een nostalgie
naar de Colijn-periode. Het is dan ook niet vreemd dat de verontrusten overal
om hen heen 'afval' bespeuren. Opvallend is, dat zij deze 'afval' altijd bij
anderen zien. Nu lijkt mij het signaleren van 'afval' bij anderen niet een bij
uitstek gelukkige raadgever voor eigen handelen. In elk geval biedt het weinig
positiefs. Het lijkt mij belangrijker met elkaar te zoeken naar andere vormen
van christen-zijn-in-deze-tijd, dan te leven met nostalgie en verontrusting over
afval bij anderen.
Met deze opmerking wil ik geen afbreuk doen aan het belang van historisch
besef. Juist omdat wij in de twintigste eeuw te maken hebben met problemen
die in de ontwikkeling van de westerse cultuur reeds lang besloten liggen, is
het zaak dat wij de consequenties van deze ontwikkeling scherp zien. Men
beschouwt onze tijd dan ook niet juist als men hem - evenals voorgaande
perioden - niet ziet in de ontwikkeling van de westerse cultuur, die steeds
sterker (niet ineens) de kenmerken vertoont van het atheïstisch materialisme,
individualisme en rationalisme. Het getuigt daarom van enige geborneerdheid
een boek Nederland in de branding te noemen, terwijl het duidelijk over
problemen van de westerse wereld gaat.
Hiermee ben ik gekomen bij het punt, dat de verontrusten onze tijd wellicht tevens niet serieus genoeg nemen, wanneer het op de historische ontwikkeling aankomt. Het gaat niet zo zeer om Nederland, maar om het
westen in de branding. Ik geef het drs. Klatter c.s. grif toe, dat een samenleving die zich van het evangelie afkeert en die er zich tegenover opstelt, haar
ontbinding tegemoet gaat. Zij kan slechts met kunst- en vliegwerk in stand
gehouden worden. Met deze constatering zijn we nog niet veel verder. Hoe
kunnen wij in deze samenleving met haar problemen èn met haar mogelijkheden een positieve bijdrage leveren? De westerse wereld is ooit eens gechristianiseerd; het oude heidendom werd verdreven en de goden Donar en
Wodan verdwenen. Er is zelfs een publieke erkenning van God en van de
christelijke godsdienst ontstaan. Hoewel we kunnen vragen of die christianisering door de eeuwen heen wel zo diep gezeten heeft, is het in elk geval
zeker dat zij vooral sinds de vorige eeuw hard aan het verdwijnen is. Terecht
constateert men ook, dat het consantijnse tijdperk voorbij is; niet alleen in die
zin dat de kerk en de godsdienst steeds minder een bevoorrechte positie innemen, maar ook omdat het door de christelijke godsdienst in meer of mindere
mate gedragen normbesef en algemene zedenvorming afneemt. De constatering,
dat het constantijnse tijdperk snel afloopt, hoeft nog niet met gejuich gepaard
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te gaan. Ik doe aan dit hoera-geroep niet mee en noem er twee redenen voor.
Er treedt in de westerse wereld een nieuw heidendom op, dat in zijn uitingswijzen erger is dan het oude germaanse heidendom; het vertoont nl. sterk
anti-christelijke trekken. Het oude heidendom was a-christelijk, het was met
de christelijke religie onbekend. Het tegenwoordig heidendom is niet 'onschuldig' a-christelijk, maar veeleer anti-christelijk. Nietzsche en Sartre zijn
daar voorbeelden van. De tweede reden, waarom ik niet sta te juichen bij
het einde van het constantijnse tijdperk is, dat er voor zover er sprake kan zijn
van een zeer algemeen christelijke zedenvorming in de samenleving, deze
steeds minder op te merken is. Ik noem dit argument met grote aarzeling,
omdat het bekend is, hoezeer de decadentie in onze cultuur al vroeg was doorgedrongen; autentiek christelijke zedenvorming is op het gebied van het
kolonialisme, de slavernij en het arbeidersvraagstuk erg zwak of afwezig geweest. Ik bedoel echter dit; wat er - hoe zwak ook - aan christelijke invloeden op de maatschappelijke zedenvorming nog is, is aan het verdwijnen
(eerbied voor het leven, seksualiteit, fatsoensnormen ). Geen onbelangrijk
punt, omdat de algemene gedragscodes in de samenleving de steuntjes-in-derug zijn van ons dagelijks leven. Vooral voor zwakke persoonlijkheden kan
de maatschappelijke zedenvorming een enorme steun-in-de-rug-ten-goede zijn.
In een decadente samenleving kan de demonie in iemand zachtjes groeien,
soms oplaaien; sommige mensen slaan dan los. Ja, zullen wellicht velen
zeggen, dit is allemaal wel waar, maar het komt toch op ieders hoogste persoonlijke, eigen verantwoordelijkheid aan? Inderdaad, en dit is even waar als
moeilijk. En dat niet alleen: omdat onze cultuur steeds scherper anti-christelijke
trekjes gaat vertonen, wordt dit steeds meer waar en des te moeilijker. Men
zal begrijpen, dat ik toch wel een stuk verontrusting met drs. Klatter c.s. deel.
Maar mijn verontrusting is anders.
Sprak men vroeger over: Wij geloven ... en dacht men dan voornamelijk
aan de 'eigen' kerk, tegenwoordig zeggen veel hervormden, gereformeerden,
rooms-katholieken en anderen dit samen. Het CDA - voor zover het vanuit
zijn intentie een appèl wil zijn - behoort dan ook typisch tot een mogelijkheid van christenen in deze tijd.
Zoals ik reeds zei vertoont de westerse cultuur steeds meer een a-christelijk,
hier en daar een anti-christelijk karakter; het 'wij geloven' wordt meer in
een hoek gedrongen, de eenzaamheid (vreemdelingschap ) kan door christenen
ervaren worden; in plaats van het 'wij geloven' lijkt een situatie te ontstaan,
waarin meer gesproken wordt van 'ik geloof'. Deze situatie overziend heb ik
er geen behoefte aan voor de kerkelijke en politieke verontrusting te kiezen
en mopperend en alarm slaand tegen de actuele problemen te keer te gaan.
Evenmin kies ik voor de activistische en modieuze politieke theologie. Het
gaat niet om een dilemma tussen EO of VPRO. Het gaat ook niet aan om dan
maar bij het kleurloze midden van de publieke opinie te schuilen (Tros, Telegraaf). De verontrusten gebruiken het woordje God te veel en de 'moderne'
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theologen te weinig in een andere betekenis dan de eerstgenoemden. Spreken
de politieke theologen vaak over evangelische noties en inspiratie in het kader
van een marxistische maatschappij beschouwing, de verontrusten verdedigen
vaak een bepaalde vorm van christendom en spreken over de bijbel volgens
maatstaven der traditie die voor geen vernieuwing vatbaar lijken. Spreken
en schrijven de moderne theologen teleurstellend weinig coram Deo (voorhet-aangezicht-des-Heren), de verontrusten doen dit wel, maar vaak met
behulp van kreterige, algemene christelijke waarheden, waarmee zij over de
problemen van hun tijd heenschieten; er in elk geval niet echt en diep op
in gaan. (De 'bede' is uit de troonrede. Jammer! Maar de tijd van een
christelijke staat en een christelijke overheid is in ons land voorbij. Voor zover
er veel goeds in het verleden zat, is het veelzins voorbij. Nogmaals: jammer!
Maar gejammer over die zaken is uit-de-tijd. Wij leven in een andere tijd,
een tijd met andere problemen en andere (wellicht geringere) mogelijkheden.
Nu moet blijken wat we als christenen waard zijn).
Er wordt geschreeuwd om meer rechtvaardigheid en om maatschappij vernieuwing. Dit heeft zijn redenen, waar we zien dat de discussies vaak door een
heilloze polarisatie beheerst worden. Actiegroepen en vakbonden, die door
anderen als links en gevaarlijk gezien worden, beschuldigen hun tegenstanders
van hetzelfde. Polarisatie: men trekt zich terug in het bastion van eigen opinie,
vereniging, politieke partij en stelt zich generaliserend tegenover anderen op.
Maar de grote massa burgers, de kleine man, voelt zich tussen de twee vuren
inzitten; hij voelt zich machteloos en wordt vooral in de verkiezingstijd heen
en weer geslingerd. Dat is misschien allemaal nog niet zo belangrijk, maar
het is vaak de kleine man die de zwakste partij is en die tussen de raderen
van de maatschappijstructuren wordt plat gedrukt. Je hebt soms categorieën
die het slachtoffer zijn van de veeleisendheid van anderen. Onze samenleving
is sterk technocratisch geworden en tevens wordt haast alles in geld uitgedrukt.
Ook tijd is geld en contact met mensen moet rendement opbrengen. Maar
daarin wordt de menselijkheid van de mens vergeten. De mens wordt in onze
samenleving gereduceerd tot een economisch object.
Waarschijnlijk komt het er voor christenen steeds meer op aan te letten op
de individuele mens. Ik denk natuurlijk aan kleine zelfstandigen en concrete
projecten in de derde wereld, maar vooral aan mensen-dichtbij: psYchisch
zieken, geestelijke en lichamelijke gehandicapten, bejaarden, eenzamen. Lijkt
dit alles niet meer op het accentueren van naastenliefde in de vorm van barmhartigheid? En is het niet beter om de naastenliefde te bepleiten in het streven
naar rechtvaardiger structuren? Jawel, hopelijk kunnen we meer rechtvaardigheid in de samenleving effectueren. Zolang die er echter niet is en soms zelfs
in mindere mate is, zullen we barmhartigheid tonen als een mogelijkheid om
goed te doen in deze tijd; op kleine schaal, in het contact van mens tot mens,
persoonlijke inzet tonen. Deze daadwerkelijke persoonlijke aandacht zal de
maatschappijkritiek hopelijk versterken, zonder dat maatschappijkritiek alleen
ontevredenen kweekt.
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In dit artikel heb ik me enige uitweidingen veroorloofd_ Opzettelijk, omdat
ik ruime aandacht aan de verontrusting wilde geven. Tevens om te concluderen
dat het 352 bladzijden tellende boek van drs. Klatter c.s. tot enkele tientallen
teruggebracht zou kunnen worden om de constructieve beschouwingen te bevatten. Het boek Macht en onmacht van de twintigste eeuw geef ik graag een
aanbeveling mee: kort, actueel en een duidelijke religieuze diepgang. Dit
laatste ontbreekt helaas in de, overigens zeer knappe, maar op dit punt wat aan
de oppervlakte blijvende studie van dr. Boerwinkel. Hopelijk zullen de lezers
van zijn boek Einde of nieuw begin ook Macht en onmacht van de twintigste
eeuw lezen.
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OM DES GEWETENS WIL
door
Ds. A. A. Spijkerboer

Voor het stoplicht - een voorbeeld
Ik sta met mijn vijfjarige zoon op de rand van het trottoir te wachten tot
het voetgangerslicht op groen springt. We wonen in een druk gedeelte van
de stad, en we hebben hem geleerd, dat hij alléén op de zebra mag oversteken, en dat hij altijd moet wachten tot zijn licht op groen springt. Ons
licht springt op groen, en meteen stormt hij vooruit, de zebra op, maar op
datzelfde ogenblik giert een door een man van een jaar of dertig bestuurde
auto met hoge snelheid voor ons langs. Gelukkig heb ik hem bij de hand en
kan ik mijn zoon terugtrekken. Dan beginnen de andere mensen over te
steken, ze kijken nog even naar de auto, die al weer honderd, tweehonderd
meter verder is, en wij schuiven met hen mee naar de overkant van de weg.
Een klein voorval, zo 'uit het leven gegrepen', dat iedere lezer met eigen
vergelijkbare ervaringen kan aanvullen. Ik wil er gebruik van maken om te
zeggen wat ik over overheid en gezag te zeggen heb.
Wat had de overheid moeten doen met de man die het leven van mijn
zoon in gevaar bracht? De politie had de man tot stoppen moeten dwingen
om hem ter plaatse een boete van f 500,- op te leggen, en een aantekening
in zijn rijbewijs te maken, zodat zijn rijbewijs bij een tweede, vergelijkbare
overtreding, ingetrokken zou worden - dit alles met de mogelijkheid voor
de man om bij de rechter in beroep te gaan voor het geval dat hij zou
menen onrechtvaardig behandeld te worden. Misschien vindt deze of gene
dit te streng, of een ander niet streng genoeg, maar dat doet er niet toe:
wat er toe doet, is dat er zo drastisch tegen de man wordt opgetreden, dat
hij het wel uit zijn hoofd laat om zoiets nog eens te doen.
Nu worden er hele tonnen papier en complete vaten met inkt gebruikt
om te ontkennen, of op zijn minst te verdoezelen, dat de overheid op deze
manier zou moeten optreden. Welke argumenten worden daarvoor gebruikt?
Ik meen dat we twee soorten argumenten kunnen onderscheiden: men pleit in
de eerste plaats voor verbetering van de structuren. In mijn geval komt dat
hierop neer, dat er b.v. een voetgangerstunnel moet komen, zodat mijn zoon
en ik zonder enig risico kunnen oversteken. Ik wil de waarde van deze
argumenten geen ogenblik aantasten: wanneer het mogelijk is het verkeer, door
aanleg van tunnels, door scheiding van de verkeerssoorten, en dergelijke, zo
te structureren, dat botsingen niet of nauwelijks meer voor kunnen komen,
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dan moet dat gebeuren. (Meer in het algemeen zal de wetgeving van de
overheid wel vaak hierop neerkomen, dat ze probeert het samenleven van
mensen mogelijk, en botsingen tussen mensen onmogelijk te maken). Maar ik
maak er wel even attent op, dat onZe buurt helemaal tegen de grond zou
moeten als het verkeer er geherstructureerd zou worden, en dat dat dus nog
wel even zal duren, als er al plannen in die richting bestaan. Verder is het
in mijn geval nu eenmaal zo, dat de structuur van het verkeer ongelukken niet
uitsluit, en dat de man door een grove overtreding het leven van mijn zoon
in gevaar brengt. Ook bij de allerbeste structuren zal de overheid nog wel
genoodzaakt zijn op te treden tegen overtreders van de wet. De argumenten
voor verbetering van de structuren zijn van grote waarde, maar afdoende zijn
ze niet.
In de tweede plaats is er een stortvloed van argumenten die heel mooi
klinken, maar die eigenlijk allemaal hierop neer komen, dat de man in de
auto het slachtoffer is, en dat zijn belang zwaarder dient te wegen dan dat
van mijn zoon en ons gezin. Het zou zo zielig voor hem zijn om hem aan te
pakken, de politie zou hem wel aan moeten houden, maar hem dan alleen een
vermaning moeten geven, deskundigen zouden hem moeten voorlichten,
enzovoort, enzovoort. Aan deze argumenten kan ik maar een beperkte waarde
toekennen: er is met vermaningen en voorlichting het een en ander te bereiken, maar waarschij nlijk niet veel, en zeker niet alles. Er zit in een mens
nu eenmaal iemand die niet horen wil, en daarom eenvoudig moet voelen.
Een mens is niet zo' n morele krachtfiguur dat hij zonder sancties kan leven.
De ervaring leert dan ook dat straf, of zelfs alleen maar bedreiging met straf,
zeer effectief kan zijn. Een aantal jaren geleden gebeurden er op een weg in
de buurt van Amsterdam veel ongelukken. Toen de politie aankondigde, dat
ze controle zou uitoefenen op de voor dat weggedeelte aangegeven maximumsnelheden, en dat niet alleen aankondigde, maar nog deed ook, nam het
aantal ongelukken snel af. Tegen dergelijke feiten uit de ervaring, moeten
betogen (ook hooggeleerde betogen!) dat de overheid door op te treden
en te straffen altijd slechte of zelfs averechtse resultaten behaalt, het in
mijn ogen afleggen. De problemen van misdaad en straf zijn moeilijk genoeg,
en mijns inziens eigenlijk onoplosbaar totdat het Koninkrijk van God geopenbaard wordt. Reden genoeg om in deze met de uiterste behoedzaamheid en zorgvuldigheid te werk te gaan, maar dat een Amsterdamse politiefunctionaris hoon oogst wanneer hij alleen maar zegt dat het niet mag voorkomen dat iemand die een moord gepleegd heeft zo vlug op vrije voeten
komt dat hij binnen tien jaar twee moorden kan plegen, is een teken aan de
wand. Het zoveelste teken, dat het gewoonte wordt het belang van de misdadiger zwaarder te laten wegen dan dat van zijn slachtoffer. Natuurlijk
beweer ik niet dat de misdadiger geen belangen heeft: hij heeft niet alleen
belangen, maar in een christelijke visie op de staat ook het récht om zo goed
en zo ver mogelijk in de maatschappij teruggebracht te worden; maar als er
gewogen wordt - en er moet gewogen worden.' - dan dient het belang van
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zijn slachtoffer en van zijn potentiële slachtoffers meer gewicht in de schaal
te werpen dan dat van de misdadiger. Daarom moet de overheid de man in
de auto die zich niet aan de wet stoort zo aanpakken, dat mijn zoon en
andere verkeersdeelnemers die zich wel aan de door de overheid gestelde
regels houden, tegen hem beschermd worden.
Maar nu slaan wij de bladzijde om: wat zou er gebeurd zijn als ik mijn
vijfjarige zoon nu eens niet aan de hand had gehad en als hij door de auto
gegrepen was? Ik heb mij dat vaak als in een soort angstdroom afgevraagd.
Welnu, ik mag dan een doctoraal examen in de christelijke ethiek hebben
afgelegd, ik zou in staat geweest zijn de bestuurder van die auto te lynchen.
Toch had ik dat niet mogen doen. Ik had de man aan de rechter moeten overlaten. En als de rechter - wellicht geïnspireerd door de ideeën van prof. mr.
L. H. C. Husman - nu eens in mijn ogen een belachelijk lage straf had
opgelegd, zes maanden ontzetting uit de rijbevoegdheid bijvoorbeeld? Dan
zou ik de neiging hebben gehad de man in de auto in het donker op te
wachten, en hem dan te grazen te nemen .. Ook dat had ik niet mógen doen.
Ik mag proberen de ideeën van Hulsman te bestrijden - en die kunnen niet
scherp genoeg bestreden worden! -, ik mag proberen invloed uit te oefenen
op onze wegeving en op de manier waarop onze wetten worden gehanteerd,
maar ik mag het recht niet in eigen handen nemen.
Of dit alles overgebracht op een ander vlak: het besluit van onze regering
of f 16.000.000,- ontwikkelingshulp aan Egypte te geven is in mijn ogen een
van de meest verwerpelijke besluiten, die ze ooit genomen heeft. (Dat anderen
dit niet met mij eens zijn, doet er even niet toe, want het punt is dat de
regering iets doet, dat in jouw ogen een aanfluiting van recht en vrede is.)
Wat nu? Kun je dan, zoals sommigen geweigerd hebben de Kalkar-heffing
te betalen, weigeren een gedeelte van je inkomstenbelasting te betalen? Als
je zoiets goed zou organiseren, zou je het misschien zo ver schoppen, dat je
de heren inspecteurs der belastingen in moeilijkheden bracht, en misschien zo
ver, dat het geld, dat jij niet voor ontwikkelingshulp aan Egypte wilt betalen
ter beschikking wordt gesteld van bijvoorbeeld het werk van Eva den Hartog
in Bangladesj. Er is immers, gezien het succes van de Kalkarweigeraars, een
precendent. Toch heb ik de ene haar op mijn hoofd die er over piekerde
een belastingstaking tegen het beleid van minister Pronk op touw te zetten,
er maar gauw afgeknipt: er zijn belangrijker dingen te doen dan minister
Pronk dwars te zitten, en dus schik je je in zijn beslissing, zij het dan niet
zonder protest, maar dan wel met een protest dat de wet eerbiedigt.
Hiermee meen ik aangegeven te hebben wat het kan inhouden, dat de
overheid gezag heeft om het samenleven van mensen mogelijk te maken,
dat ze haar macht dient te gebruiken om dit gezag te handhaven, en dat we
haar in haar ambt hebben te respecteren.
Romeinen 13
De lezer die mij tot hiertoe heeft willen volgen heeft wel begrepen, dat
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het bovenstaande een mijmering is over Romeinen 13. Toch zou ik ook nog
even een blik op dit hoofdstuk zelf willen werpen, omdat ik vermoed dat
het velen dwars zit, en dat dat toch eigenlijk niet nodig is. Romeinen 13 staat
in het verband van het evangelie, dat het Koninkrijk van God is aangebroken:
de dag breekt aan en de nacht vergaat, en wij, wij leven in de schemering,
op de grens tussen licht en donker. Wij horen dat de zonde overwonnen is,
en in de gemeente van God mogen we dat ook ervaren - christelijke liefde
is geen illusie, ze is er! -, maar ook in de wereld daarbuiten zien we dingen
gebeuren, waaruit we op zijn minst kunnen opmaken, dat zij voor Gods
Koninkrijk is bestemd. Wij wachten op nieuwe doorbraken van Gods Koninkrijk, en ja, tegelijk is daar ook het donker dat op de loer ligt, en toeslaat,
soms zo hard toeslaat dat je geloof wordt aangevochten.
Op de grens van licht en donker staat ook de overheid, ja zeker, als
Gods dienaresse, om op haar plaats en met de haar gegeven middelen de
wereld in orde te maken voor de komst van Gods Koninkrijk. Een voorbeeld?
De AOW! Wanneer ik bij oudere leden van de gemeente op bezoek kom,
treft het mij vaak hoe dankbaar ze zijn voor hun AOW. Sommigen van hen
die de grootste moeite hebben gehad om voor hun kinderen het allernodigste
te verdienen, hebben naar hun oude dag gekeken als naar een donker gat.
Maar dank zij de AOW is dat donkere gat verdwenen en is de oude dag, als
er geen andere zorgen zijn, waar de regering geen invloed op heeft, stralend.
Een ander voorbeeld? De Ostpolitik van Willy Brandt! Jarenlang hebben
sommige Duitsers gedroomd van een herwinning van de in het Oosten verloren gebieden: ze wilden de rekening voor een door hen ontketende oorlog
niet betalen. Dat stond de goede verhouding met een land als Polen in de
weg. Maar Brandt heeft duidelijk gemaakt, dat de rekening voor een verloren
oorlog ook betaald moest worden, en zo iets gedaan voor de verzoening tussen
Duitsland en Polen.
Maar het donker is er ook nog, en wanneer het donker toe wil slaan
om de samenleving van mensen onmogelijk te maken, en om onschuldige
mensen te vernielen, dan draagt de overheid het zwaard niet tevergeefs. Dan
heeft ze, zoals de Barmer Thesen uit 1934 zo treffend zeggen, 'onder bedreiging met en gebruik van macht' ervoor te zorgen, dat het leven van
onschuldige mensen niet vernield wordt en dat de samenleving van mensen
mogelijk blijft. Een voorbeeld? Ik noemde al de bestrijding van misdadig
gedrag in het verkeer. Ik noem nog een tweede voorbeeld: de bestrijding van
het terrorisme. Bij de bestrij ding van het terrorisme zal de overheid soms
niet kunnen volstaan met het dreigen van geweld, maar het soms ook moeten
gebruiken. (Vgl. de bevrijding van het kerkkoor uit de Scheveningse gevangenis
door de mariniers). Dat is een legitiem, en ik zeg het er zonder voorbehoud
bij: christelijk gebruik van geweld, omdat het gaat om de bescherming van
onschuldige mensen die op een andere manier niet te beschermen zijn.
We zien nu overigens hoe sommigen zich moeite geven om het gebruik van
geweld door de overheid op één lijn te stellen met het gebruik van geweld
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door terroristen. Het toppunt is dan wel dat de overheid het goede voorbeeld
zou moeten geven door het terrorisme geweldloos te bestrijden. Dergelijke
theorieën zijn niet alleen gespeend van alle gezond verstand, maar ze getuigen ook van een elementair gebrek aan inzicht in de christelijke ethiek
aangaande de staat. Als ze iets kunnen uitrichten, dan bevorderen ze moord
en doodslag. Natuurlijk beweer ik niet, dat alle gebruik van geweld door de
overheid legitiem is, maar dat is zo duidelijk, dat het geen betoog behoeft.
Een vraag: wanneer ik stukken van het CDA onder ogen krijg, lijken ze
mij wel eens PPR-wijn, aangelengd met een flinke hoeveelheid water. De
PPR heeft voor mijn gevoel maar heel weinig besef van het donker, waar de
overheid ook mee te maken heeft. Dat kon wel eens samenhangen met het
theologische klimaat, waarin deze partij leeft, een klimaat waarin natuur en
genade op elkaar zijn ingesteld, en waarin de natuur soms pats-boem tot
genade wordt verklaard. Voelt het CDA zich thuis in dit klimaat? Ik zou
zeggen: dan liever geen halve maatregelen en dan liever de onversneden
PPR-wijn. Ik zie de staat op de grens tussen het licht van Gods Koninkrijk
èn het donker van de zonde, en ik meen dat dat bijbels, of zo men wil: evangelisch is. Ik leef dan ook in een ander klimaat dan waarin de PPR zich beweegt, en waar het CDA aarzelend heenhobbelt. Het ware te wensen dat de
deelnemers aan het CDA zich goed realiseren in welk klimaat ze willen leven,
wanneer ze samen op willen trekken.
Uitzicht
Voor welke taken staat een partij die zich niet door het evangelie wil laten
inspireren (waarmee je alle kanten op kunt), maar die zich op het evangelie
wil laten aanspreken (waar je niet onderuit kunt)? Onder het evangelie
versta ik het evangelie zoals we het door de Reformatie en door de strijd
van de Belijdende Kerk in Duitsland onder Hitler nieuw hebben leren
verstaan - daarom vind ik het zo absurd om bij het evangelie meteen aan
'normen', 'richtsnoeren' en dergelijke dingen te gaan denken.
Het kan vreemd klinken, maar het lijkt mij zaak om te handhaven wat het
liberalisme en de sociaal-democratie hebben gebracht en om dat verder uit
te bouwen. Het liberalisme is in de negentiende eeuw een geweldige beweging geweest, die erop uitgelopen is, dat alle burgers het recht kregen
mee te denken, mee te spreken, en mee te beslissen. Vrije informatie, vrije
vergadering, algemeen kiesrecht! De sociaal-democratie is aan het einde van
de vorige, en in de eerste helft van onze eeuw een geweldige beweging geweest, die de atbeiders zonder executie-pelotons en concentratiekampen recht
heeft verschaft. Onze vaderen hebben zich tegen beide heftig geweerd, en
wij plegen ons daar zo langzamerhand een beetje voor te generen. Maar zowel
het liberalisme als de sociaal-democratie hadden bij hun opkomst zeer bedenkelijke kanten, en het is wel te begrijpen dat onze 'vaderen' het allemaal
niet zo zagen zitten, en dat ze op de rem hebben getrapt. Misschien hebben
de liberalen en de sociaal-democraten door te bewégen, en onze vaderen
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door te rémmen, wel samen het eindresultaat van beide bewegingen tot stand
gebracht. Het is leuk om dat te denken, en misschien wel een mooi onderwerp voor een debat-avond van een historisch genootschap.
Maar in ieder geval is het zaak om de zegeningen, die het liberalisme en
het socialisme, hoe dan ook, hebben getracht te bewaren, en de nieuwe
problemen die opduiken in hun trant aan te pakken. Ook een terrorist heeft
recht op een zuiver en onpartijdig gevoerd proces, en een ondernemer die
het milieu verontreinigt, dient tot de orde geroepen te worden. Nu alles er
naar uitziet, dat we binnen afzienbare tijd met minder genoegen zullen
moeten nemen, lijkt het mij helemaal niet vanzelfsprekend, dat we de
zegeningen van liberalisme en sociaal-democratie zo maar zullen houden, en
dat we in hun trant verder kunnen werken. Een vermageringskuur is voor geen
enkele maatschappij een sinecure, en dan kunnen groepen die niet willen vermageren veel onheil aanrichten. De overheid kan zich dan wel eens tegen
deze groepen op moeten stellen, hoe hard ze ook schreeuwen en ageren.
Daarom mag het besef dat de overheid, hoeveel andere dingen er ook met
recht en reden over haar gezegd moeten worden, ook nog eens een keer
tegenover 'het volk' staat, en dat van Godswege, niet verloren gaan. Een
voorbeeld van een overheid, die dat wel doet? De engelse premier Wilson,
die probeert de vakbonden zo ver te krijgen dat ze door stakingen en buitensporige looneisen de economie van het land niet te gronde richten. Een voorbeeld van een regering die dat niet doet. De nederlandse, die wel maximum
snelheden invoert, maar geen aanstalten maakt om die te handhaven.
Tot slot de vijfde stelling van de Theologische Verklaring van Barmen,
die de Belijdende Kerk in 1934 opstelde, en die in een notedopje aangeeft
waar het op aankomt:
'De schrift zegt ons dat de staat naar goddelijke beschikking de taak
heeft in de nog niet verloste wereld, waarin ook de kerk staat, naar de mate
van menselijk inzicht en menselijk vermogen, onder bedreiging met en gebruik
van macht, voor recht en vrede te zorgen. De kerk erkent, in dankbare eerbied
jegens God, de weldaad van deze zijn beschikking. Zij herinnert aan Gods
Rijk, Gods gebod en gerechtigheid en daarmee aan de verantwoordelijkheid
van regeerders en geregeerden. Zij vertrouwt en gehoorzaamt de kracht van
het Woord, waardoor God alle dingen draagt.'
Dat mogen wij van het evangelie weten, dat mogen we dus met God meeweten, en daarom zullen we de overheid respecteren en helpen, om des gewetens wil.
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DISCUSSIE
NAAR EEN EVENWICHTIGE MACRO-INKOMENSPOLITIEK?
door
M. P. van der Hoek

In het meinummer van dit blad schreef drs. (thans dr.) B. de Vries dat op
de onlangs gehouden CDA-conferentie over de inkomenspolitiek geen eerlijke
discussie werd gevoerd over de vraag wat nu eigenlijk rechtvaardige inkomensverhoudingen zijn. Er werd volgens hem immers niet voldaan aan de belangrijke voorwaarden van het doorbreken van de situatie, waarin inkomensnivellering wordt gebruikt als instrument van maatschappelijke en politieke
polarisatie. Ik kan geen oordeel uitspreken over de juistheid van deze
prikkelende uitspraak aan het adres van het CDA-congres, maar wel zou ik
enkele kanttekeningen willen plaatsen bij het daaropvolgende betoog. Dat
betoog is een knappe mengeling van meningen en analyse. Bovendien is dit
blad naar mijn mening de juiste plaats voor zo'n betoog.
Mijn kanttekeningen hebben in het bijzonder betrekking op de belichting
van het door De Vries geschetste beeld. Ik heb me namelijk niet kunnen onttrekken aan de indruk dat het beeld hier en daar aan onder- resp. overbelichting
lijdt. Ik heb het sterke vermoeden dat de in de (knappe) analyse vervlochten
meningen daarvoor verantwoordelijk zijn en het zou mij niet verbazen als
de auteur daarmee beoogt reacties op te roepen om aldus tot bezonnen
standpunten te geraken. Ik neem de uitdaging graag aan en zal trachten de
belichting enigszins evenwichtiger te maken door onder- resp. overbelichte
plaatsen te signaleren. Echter niet om zekerheid te scheppen ten aanzien van
het onderwerp inkomensverdelingspolitiek, het vraagteken in de titel van deze
bijdrage staat er niet voor niets.
Argumenten in verband met inkomensnivellering
De Vries is kennelijk van mening dat minimum-inkomenstrekkers niet als
economisch zwak kunnen worden beschouwd, omdat hun inkomenspositie
qua koopkracht vergelijkbaar is met die van een hoofdonderwijzer zo'n 25
jaar geleden. En die werd toch niet ernstig in zijn ontplooiingsmogelijkheden
belemmerd.
Of deze vergelijking de door De Vries gewenste zuiverheid van de discussie bevordert is mijns inziens de vraag. Hij stelt immers een ontwikkeling
tegenover een statische situatte. Het algemene inkomensniveau is gestegen,
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inderdaad, maar De Vries veronachtzaamt dat (mede als gevolg daarvan) ook
de ontplooiingsmogelijkheden zijn toegenomen_ De maatschappelijke verhoudingen hebben een evolutie doorgemaakt; de maatschappelijke positie van een
hoofdonderwijzer in 1950 is te vergelijken met die van een wetenschappelijk
hoofdmedewerker, zo niet van een lector of hoogleraar in 1975. Voor een
zuivere discussie lijkt het mijns inziens gewenst een inkomensniveau uit 1975
niet te vergelijken met de ontplooiingsmogelijkheden die in 1950 of in 1915
bestonden, maar in 1975. Het gaat immers om de vraag of de laagste inkomensgroepen in 1950 dezelfde ontplooiingsmogelijkheden hadden in de toen bestaande maatschappelijke verhoudingen als de laagste inkomensgroepen in 1975
in de thans geldende. Het zegt toch wel iets dat de deelneming aan het
wetenschappelijk onderwijs van de bevolking van 18-25 jaar is gestegen van
23 0 / 00 1950 tot 48 0 / 00 in 1969 en vermoedelijk is dat promillage thans nog
hoger.
Wat ik aan de hand van dit ene aspekt probeer duidelijk te maken is dat
het mijns inziens niet gaat om absolute inkomensniveaus uit welk tijdsgewricht
dan ook, en evenmin om relatieve inkomensverschillen sec, maar om relatieve
inkomensverschillen gezien in het licht van de bestaande maatschappelijke
verhoudingen en ontplooiingsmogelijkheden. Onze maatschappij beschikt thans
over meer middelen om jonge mensen te laten studeren dan in 1950, de
ontplooiingsmogelijkheden zijn toegenomen. Dat moet mijns inziens in aanmerking worden genomen in een "eerlijke discussie (-) omtrent de vraag,
wat nu eigenlijk rechtvaardige inkomensverhoudingen zijn".
Interessant is de opvatting van De Vries dat, als wij bewust een geringere
groei nastreven, het best eens zo zou kunnen zijn dat inkomensnivellering
averechts uitpakt. "Het is immers bepaald niet onwaarschijnlijk dat de lagere
inkomensgroepen de extra koopkracht die hen als gevolg van de nivellering
ten deel valt, voor een belangrijk gedeelte zullen willen gebruiken om zich een
aantal zaken aan te schaffen waarvan de produktie - en in ieder geval het
gebruik in de rijke landen - moet worden afgeremd". Is het toevallig dat De
Vries hier kiest voor een korte termijn (bestedings-) analyse? Of is zijn
(reeds bestaande) mening van invloed geweest op die keuze? Een andere
analyse methode, die rekening houdt met een verandering van de macroeconomische marginale consumptiequote en dus met het complement daarvan,
de spaarquote, zou nopen tot een nuancering van zijn conclusie. Een daling
van de macro-economische marginale spaarquote zal immers, bij een constante
kapitaalcoëfficiënt, via het capaciteitseffect van de investeringen een negatieve
invloed uitoefenen op de groeivoet van het nationaal produkt. In dat licht
bezien is de inkomensnivellering niet strijdig met een streven naar vermindering
van de groei.
Ook de stelling van De Vries, dat indien opvoering van de ontwikkelingshulp een te grote last legt op de betalingsbalans, dat probleem is op te lossen
door gebonden hulpverlening, wordt door hem onevenwichtig belicht. Zijn
opmerking, dat die vorm van hulpverlening wellicht niet het meest ideaal is,
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moet als een eufemisme worden bestempeld_ De Vries gaat er immers aan
voorbij dat de 25e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in resolutie
2626 (XXV) de internationale strategie voor het tweede ontwikkelingsdecennium heeft aanvaard, die onder (veel) meer inhoudt dat "de ontwikkelde
landen in versneld tempo, alle mogelijke maatregelen (zullen) nemen die de
mate van de binding van de hulp verminderen en die de nadelige gevolgen
ervan verzachten"_l "Van alle beperkingen op de bruikbaarheid van hulp is
de binding van hulp aan aankopen in het hulpgevende land de ernstigste",2
aldus een gezaghebbende bron_ Vandaar dat ik de typering van gebonden hulp
als "wellicht niet het meest ideaal" een understatement acht

Inflatie en inkomensverdeling
Opmerkelijk is de wijze waarop De Vries ingaat op het verband tussen
inflatie en inkomensverdeling_ Terecht signaleert hij het trieste feit dat werknemers en andere groepen, die sparen voor hun oude dag, straks na hun 60e
of 65e levensjaar grotendeels nominale uitkeringen krijgen in guldens waarvan
de koopkracht sterk is uitgehold door de inflatie_ Indexleningen worden de
lezer als oplossing voorgehouden en omdat de regering dat afwijst stelt De
Vries de (retorische?) vraag: "Getuigt het dan van al teveel argwaan om te
veronderstellen dat schijnsuccessen op korte termijn die de linkse kiezers
aanspreken voor deze regering belangrijker zijn dan een minder populair maar
dieper gravend beleid waarvan de effekten pas op langere termijn merkbaar
worden?"
Deze benadering is mijns inziens om twee redenen opmerkelijk. In de eerste
plaats wordt met geen woord gerept over een uit 1973 daterend voorstel van
het lid van D'66, drs. G. Nooteboom. Dat voorstel omvat niet alleen de door
De Vries gewenste indexleningen, maar geeft tevens een oplossing voor de
aantasting van de koopkracht van pensioenuitkeringen door de inflatie. En
zelfs brengt het in beginsel de door De Vries gewraakte vermogenswinsten 3,
die worden behaald door het kopen van een huis en dat te financieren met
een hypothecaire lening, binnen het bereik van iedere werknemer, zij het dat
tussen de omvang van die vermogenswinst en het inkomensniveau van de
betrokken werknemer waarschijnlijk een nauwe band bestaat op grond van de
door kredietverschaffers verlangde mate van zekerheid. Nooteboom stelde

1 Deelgenoten in ontwikkeling IV~ De strategie van de Verenigde Naties 1970-1980
(Staatsuitgeverij, Den Haag 1972), blz~ 16.
2 Deelgenoten in ontwikkeling. Rapport van de Commissie voor Internationale Samenwerking (Staatsuitgeverij, Den Haag 1970), blz. 207 e.v. Zie ook: J. Bhagwati, Toegepaste ontwikkelingseconomie (W. de Haan/J. M. Meulenhoff, z.pl., z.j.),blz. 210 e.v.
3 Dit zijn mijns inziens schijnwinsten, het gaat immers niet om een verteerbare vermogensaanwas. Bij verkoop is deze vermogensaanwas nodig voor de aankoop van een
vervangende woning, omdat die ook meer waard is geworden. Wel hebben die schijnwinsten een reëel aspekt in die zin, dat een verschil in vermogenspositie tussen bezitters
en niet-bezitters van een eigen huis ontstaat resp. groter wordt.
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immers voor aan de werknemer "wettelijk het recht te geven zijn eigen
pensioenkapitaal hypothecair te lenen voor de financiering van zijn eigen huis
of dat van een kind, in plaats dat de beheerder dat huis koopt en de werknemer dat huis moet huren dat van zijn eigen geld is gebouwd".4
De tweede reden is dat in de geciteerde vraag van De Vries de suggestie
ligt opgesloten dat uitsluitend deze regering indexleningen afwijst. Maar dat
is natuurlijk niet het geval. Ook de Nederlandse Bank, onder leiding van de
eminente anti-revolutionair Dr. J. Zijlstra, verzet zich tegen indexleningen,
hetgeen overigens ook al op blz. 129 van het in voetnoot 4 genoemde artikel
werd gesignaleerd. Trouwens, ook internationaal gezien is de indexlening geen
veel voorkomend verschijnsel. Tot nu toe komen indexleningen slechts in vijf
landen voor: Brazilië, Denemarken, Finland, Frankrijk en Israël.
Slotopmerking
De problematiek rond de inkomensverdeling is een weerbarstig onderwerp.
Nog minder dan De Vries is ondergetekende van mening daarover het laatste
woord te kunnen spreken. Ik heb niet het gevoel dat onze meningen op alle
essentiële onderdelen overeenstemmen. Wel zijn wij beiden van mening dat
een zuivere discussie van groot belang is, want door zo'n discussie ontstaan
uitgekristalliseerde standpunten die weliswaar uiteen kunnen lopen, maar elkaars
respekt verdienen.

4 G. Nooteboom, Inkomensbeleid en oudedagsvoorziening, Openbare Uitgaven, 1973,
nr. 3, blz. 146.
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Het is voor de schrijver van een artikel altijd een plezierige ervaring te
merken dat zijn stuk wordt gelezen en dat er zelfs mensen zijn die het de
moeite waard vinden erop te reageren. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat
ik het laatste inderdaad enigszins heb proberen te stimuleren door wat prikkelende opmerkingen te maken. Maar nu ter zake. De heer Van der Hoek
is het op een viertal punten niet geheel met mij eens.
In de eerste plaats vraagt hij zich af of de zuiverheid van de discussie
wordt bevorderd door mijn vergelijking van de koopkracht van het minimum
inkomen anno 1975 met het salaris van een hoofdonderwijzer 25 jaar geleden.
Mijn opponent heeft gelijk als hij bedoelt te stellen dat het minimum inkomen
beschouwd moet worden als een sociaal-minimum en dat dit thans hoger ligt
dan 20 jaar geleden. Het sociaal-minimum groeit mee met het algemene welvaartsniveau van een land. In die zin komen we er waarschijnlijk ook nooit af.
Misschien ligt het sociaal minimum over 50 jaar wel op het niveau van wat
thans een hoogleraar verdient. En dan nog zullen de vakbonden pleiten voor
extra maatregelen voor de laagstbetaalden. Het is juist dat perspectief dat mij
benauwt en waarom ik de zwakke positie van de laagstbetaalden enigszins heb
willen relativeren door te wijzen op a. de sterke welvaartsstijging gedurende de
afgelopen twintig jaar en b. de schrijnende echte armoede in de ontwikkelingslanden. Overigens wordt mijn betoog door een aantal opmerkingen van de heer
Van der Hoek eerder versterkt dan verzwakt. De hoofdonderwijzer uit 1950
heeft kennelijk aanzienlijk aan maatschappelijke status ingeboet. De deelname
aan allerlei vormen van onderwijs is sterk gestegen. Dat wijst zowel op
nivellering als op democratisering. We zijn dus al een heel eind op de goede
weg.
Het tweede punt heeft betrekking op de relatie tussen inkomensnivellering
en selectieve groei. Mijn stelling was dat nivellering kan leiden tot een verschuiving in de structuur van de vraag ten gunste van die produkten waarnaar
de vraag juist moet worden afgeremd. Van der Hoek zegt: het leidt tevens
tot een lagere spaar- en investeringsA.uote en daardoor tot een geringere groei
van de produktiecapaciteit. Inkomensnivellering is daarom niet strijdig met het
streven naar minder groei.
Twee opmerkingen hierbij: 1. Op de manier van Van der Hoek krijgen we
wel minder maar geen selectieve groei. De vraag en produktie worden juist het
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minst geremd in die sectoren waar dit het meest nodig is. 2. Heeft mijn
opponent zich wel gerealiseerd wat de gevolgen van de geringere groei van de
produktiecapaciteit zullen zijn voor de werkgelegenheid?
In de derde plaats iets over mijn opmerkingen over gebonden ontwikkelingshulp. Die moet worden gezien tegen de achtergrond van de mogelijke
tegenwerping dat onze betalingsbalans de door mij bepleite opvoering van de
ontwikkelingshulp niet kan dragen. Mijn standpunt is heel eenvoudig: Beter
gebonden hulp dan geen hulp. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit in strijd
is met de geest van de door mijn opponent vermelde resolutie van de Verenigde
Naties.
Tenslotte iets over het verband tussen inkomensnivellering en infatie. Het
voorstel van drs. Nooteboom gaat nog aanzienlijk verder dan de door mij
genoemde motie van Nijpels en Drees. Gezien het afwijzend standpunt van de
regering tegenover deze motie had en heb ik weinig reden te vermoeden dat
deze regering wel positief staat ten opzichte van de voorstellen van de heer
Nooteboom. Ik zie dan ook niet in dat het vermelden van dit voorstel tot een
evenwichtiger beoordeling van het regeringsstandpunt zou hebben geleid.
Volledigheidshalve merk ik nog op dat ik niet heb willen suggereren dat
uitsluitend dit kabinet afwijzend staat ten opzichte van index-leningen. Wel
ben ik echter van mening dat een dergelijk afwijzend standpunt een bijzonder
accent krijgt wanneer:
a. deze regering pretendeert aan het streven naar betere inkomens- en vermogensverhoudingen een veel hogere prioriteit toe te kennen dan voorgaande regeringen,
b. het inflatie-tempo aanzienlijk en waarschijnliijk structureel hoger is geworden, en
c. dit afwijzend standpunt wordt gedeeld door een grote regeringspartij
die in Keerpunt '72 juist voor een systeem van index-leningen heeft
gekozen.
Dat de vermogenswinsten waarover ik in dit verband heb geschreven slechts
schijnwinsten zijn, zoals de heer Van der Hoek in voetnoot 3 stelt, bestrijd ik.
Wie een woning verkoopt is vrij de gerealiseerde 'winst' naar believen te
besteden. Hij behoeft geen andere woning te kopen, hij kan ook een huis huren
en van zijn 'winst' een wereldreis of iets dergelijks maken.
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In het eerste artikel van dit nummer schrijft drs. P. Sluis over enige achterliggende vragen terzake ons ontwikkelingsbeleid. Hij doet dit in een bespreking
van de dissertatie van dr. W. G. Zeylstra, getiteld: 'Aid or development, the
relevance, of development aid to problems of develoPing countries'.
De heer Zeylstra is werkzaam in de diplomatieke dienst en heeft veel gezien
van de praktijk van de ontwikkelingshulp in de ontvangende landen. Zijn
conclusie is dat uitblijven van werkelijk resultaat in het ontwikkelingswerk
wordt veroorzaakt doordat westerse deskundigen teveel zijn uitgegaan van het
westerse systeem en het westerse denken. Er is ontwikkelingswerk bedreven
zonder een deugdelijke theorie.
Dr. Zeylstra is van mening dat op onjuiste. wijze allerlei nevendoeleinden
zijn nagestreefd, zoals handhaving van eigen positie en handhaving van de
huidige wereldorde.
De heer Sluis betrekt in zijn bijdrage ook tnige publikaties van de ARP
en van de samenwerkende wetenschappelij~e instituten van ARP, CHU en
KVP.
Vervolgens schrijft prof. W. Uytenbogaardt over de wereldgrondstoffenpositie: over grondstoffenprijzen, kartels, plaats van verwerking van grondstoffen. De schrijver spitst zijn bijdrage toe op enige kritische kanttekeningen
bij het rapport 'Gerede twijfel' dat vorig jaar binnen de wetenschappelijke
instituten van ARP, CHU en KVP is opgesteld over de perspectieven van
onze economische ontwikkeling.
Dr. D. Bakker bespreekt in dit nummer de dissertatie van dr. C. H. Koetsier:
'Zending als dienst aan de samenleving'.
Vervolgens bespreekt dr. B. J. Brouwer het boek van dr. Kr. Strijd getiteld:
'Geweldloze weerbaarheid. Uitvlucht? Uitweg? Uitdaging'.
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HULP OF ONTWIKKELING?
door
drs. P. Sluis

Inleiding
In het januari-nummer van 1973 van dit blad schreef dr. R. L. Haan een
artikel getiteld "Waar staan we met onze ontwikkelingshulp?" Haan beschrijft
hierin dat met de middelen die er zijn om tot ontwikkelingssamenwerking te
komen weinig ernst wordt gemaakt. Als voorbeeld laat hij zien dat de rijke
landen voor wat de financiële hulp betreft niet voldoende doen om de doelstelling van het tweede onwikkelingsdecennium te bereiken, n.l. 6% groei
per jaar van het bruto nationaal produkt van de ontwikkelingslanden. Uit
het vervolg van zijn betoog blijkt dan dat op de hulpcijfers die in de
officiële statistieken zijn te vinden nogal het één en ander valt af te dingen.
Van deze cijfers moeten worden afgetrokken de particuliere kapitaalstromen
en de exportkredieten. Het bedrag dat dan overblijft bestaat uit "bilaterale
schenkingen ... , bilaterale leningen tegen zachtere voorwaarden dan de strikt
commerciële ... , en bijdragen ten behoeve van multilaterale ontwikkelingsinstellingen ... "
Met deze gegevens in je achterhoofd lees je dan in februari van dit jaar
krantekoppen als: "Ontwikkelingshulp doet meer kwaad dan goed" (Hervormd Nederland 22 febr. '75), "Ontwikkelingshulp is handhaven van de
huidige wereldorde" (Ad Valvas 21 febr. '75) en "Ex-ambassadeur: Rijke
landen bedrijven ontwikkelingshulp fout" (NRC-Handelsblad 22 febr. '75).
Dit alles n.a.v. de dissertatie van dr. W. G. Zeylstra: "Aid or Development"
met als ondertitel: "The relevanee of development aid to problems of developing
countries" .
Onze ontwikkelingshulp die door Haan in zijn artikel al behoorlijk is afgeslankt krijgt, zo lijkt het, van de heer Zeylstra een soort "genadeslag". Als
ambassadeur in Latijns Amerika, in Afrika en in Azië heeft de heer Zeylstra
kennis gemaakt met het leven in de ontwikkelingslanden. De eerste kennismaking met een ontwikkelingsland was in '58-'59 toen dr. Zeylstra als
handels raad in Djakarta verbleef. Hij zegt hierover: "Ik ben klaarwakker
geschud door mijn ervaringen in Indonesië in dat jaar: volkomen onvoorbereid
werd ik geconfronteerd met de erfenis van het nederlandse koloniale bestel.
De eerste drie weken durfde ik nauwelijks voor me uit te kijken, uit schaamte
dat ik een Nederlander was. De ruïnes van ons koloniale verleden zagen er van
dichtbij niet zo glorieus uit.
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Na de eerste drie weken heb ik mijn indrukken opgeschreven in de vorm
van een nooit verstuurde brief aan Van der Goes van Naters. Nee, gepubliceerd heb ik het stuk nooit, 't was voor mezelf bedoeld. Een collega van
me, later ook ambassadeur, bleek dat ook te hebben gedaan. We vergeleken
onze impressies, 't was precies hetzelfde verhaal. In die weken was ik voorgoed anti-kolonialist geworden." 1
Deel 1: Het verschijnsel van internationale ontwikkelingshulp
In de eerste hoofdstukken van zijn proefschrift gaat Zeylstra o.a. in op de
vraag waarom ontwikkelingshulp wordt gegeven. Hij wijst daarbij op de
mening die aan het eind van de tweede wereldoorlog internationaal ontstond,
dat samengewerkt moest worden om de problemen die de oorlog ons had
nagelaten het hoofd te bieden. Een houding die men o.a. terugvindt in de
verklaringen van Bretton Woods en in het Handvest van de Verenigde Naties.2
Uit deze verklaringen, waarin blijk wordt gegeven van een internationaal
altruïsme, zou men verwachten dat de noodzakelijke samenwerking niet alleen
tussen Amerika en Europa maar ook tussen de (inmiddels) rijke landen en
de derde wereld zou plaats vinden. Wie evenwel naar de cijfers kijkt, ontdekt
dat de hulp van Amerika aan Europa aanzienlijk royaler (en voornamelijk in
de vorm van schenkingen i.p.v. leningen) was dan de hulpprogramma's die
zijn opgesteld en gerealiseerd voor de meest achtergebleven gebieden in de
(derde) wereld.
Toch is in deze periode ook de behoefte ontstaan de landen in de derde
wereld te steunen. De uit deze instelling te destilleren altruïstische houding
blijkt in werkelijkheid doorspekt met het nastreven van nationale belangen
die o.a. met deze hulp konden worden uitgedragen. Ook wijst Zeylstra erop
dat het geven van ontwikkelingshulp niet een antwoord is op een verzoek
van de ontwikkelingslanden, maar een initiatief dat in het Westen is geboren.
Vervolgens legt Zeylstra in zijn dissertatie verband tussen de geslaagde
Marshall-hulp en de hulp-activiteiten aan de ontwikkelingslanden. In de verwachting dat het geven van hulp aan ontwikkelingslanden in deze landen een
vergelijkbare ontwikkeling op gang zou kunnen brengen (zie europese staten
na de tweede wereldoorlog), trachtte men nu door middel van kapitaalhulp
de derde wereld te helpen. Bovendien leerde de economische groeitheorie
uit die tijd dat men de hulp moest richten op die produktiefactor die relatief
schaars is en dat is in de ontwikkelingslanden kaPitaal. Daarnaast zag men
deze kapitaalhulp als beste remedie voor de betalingsbalans-moeilijkheden waarmee veel ontwikkelingslanden kampen. De veronderstelling is vervolgens dat
deze kapitaalhulp zou leiden tot economische groei, welke noodzakelijk werd
geacht voor het realiseren van het gewenste ontwikkelingsproces. Zeylstra
VU Magazine, febr. 1975, blz. 25.
Deze luidt: "To aehieve international cooperation in solving international problems
of an economie, social, eultural and humanitarian eharaeter."
1

2
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merkt hierover op dat de hier gehanteerde begrippen "ontwikkelingshulp" en
"economische ontwikkeling" gebaseerd zijn op een aantal vooronderstellingen
die in de rijke landen wellicht opgaan maar die daarom niet zonder meer
van toepassing zijn op de situatie in de derde wereld. Er wordt b.v. altijd
van uit gegaan dat de staat een eenheid is waarbij men automatisch denkt
aan een nationale samenhang (sociaal, maar ook economisch), terwijl de
grenzen van veel jonge staten (vooral in Afrika) door de kolonisatie vrij
willekeurig zijn vastgesteld. Bij het streven naar economische groei in ontwikkelingslanden door middel van kapitaalhulp, gaat men er kennelijk van uit
dat dit één van de beste middel!,!n is om andere doeleinden te realiseren,
zoals daling van de kindersterfte, toename van de levensverwachting bij de
geboorte, vermindering van analfabetisme, ziekte, honger etc. Weliswaar is
de ervaring in het Westen dat materiële vooruitgang op den duur ook heeft
geleid tot verbetering van deze omstandigheden, maar Zeylstra vraagt zich
af of je deze ervaringen zonder meer van toepassing mag laten zijn op de
ontwikkelingslanden die vaak een volstrekt andere cultuur en beschaving
hebben. De economische groei die men o.a. dankzij de kapitaalstromen verwachtte bleef echer uit, d.w.z. manifesteerde zich niet in die mate als men had
verwacht. De gerealiseerde groei van het bruto nationaal produkt werd voor
een deel opgeslokt door de bevolkingsgroei; daarnaast verslechterde de ruilvoet (prij sverhouding tussen geëxporteerde en geïmporteerde goederen) .
Bovendien heeft de kapitaalhulp de ontwikkelingslanden wel opgescheept
met zeer grote kapitaalschulden. Dit betekent dat de ontwikkelingslanden een
groot deel van de nu verstrekte hulp moeten gebruiken voor rentebetaling
en aflossing van eerder verstrekte hulp.
Hulp wordt bilateraal en multilateraal gegeven. De multilaterale hulp verloopt via een internationale organisatie die over de besteding van de hulp
beslist. Bilaterale hulp gaat volgens afspraken tussen donorland en ontvangend
land. Bij deze vorm wordt vaak de voorwaarde gesteld dat het ontvangende
land de hulp besteedt aan bepáálde goederen en in het donorland (zgn. gebonden hulp). Naast een grotere afhankelijkheid van het donorland betekent
dit veelal dat het ontvangende land de hulp niet kan besteden aan die
goederen die voor het ontwikkelingsproces in dat land het meest nodig zijn,
om de eenvoudige reden dat het donorland deze goederen niet produceert,
of in vergelijking met andere landen relatief duur. Zeylstra stelt dan ook
terecht de vraag of je in zo'n geval kan spreken van ontwikkelingshulp. Als
voorbeeld noemt hij een Nigeriaan die op kosten van de nederlandse overheid hier komt studeren. Blijft zo iemand na zijn opleiding in Nederland dan
zijn de gemaakte kosten moeilijk te zien als een bijdrage aan het nigeriaanse
ontwikkelingsproces. Zeylstra signaleert ook nevendoelen die het donorland
met hulp nastreeft. Uit een analyse van verschillende donorlanden blijkt dat
de Verenigde Staten van Amerika relatief veel militaire hulp geven. Pas de
laatste jaren is het hulpbudget van de V.S. gesplitst in militaire en economische
hulp. Volgens Zeylstra heeft deze economische hulp hetzelfde doel. Uit
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deze analyse, waarin ook Frankrijk, Engeland en Duitsland de revue passeren,
trekt hij de conclusie dat over het algemeen internationale ontwikkelingshulp
niet in eerste instantie is gericht op de ontwikkeling van de ontvangende
landen.
Zeylstra wijst ook op een aantal elementen die door officiële statistieken
worden vermeld als ontwikkelingshulp maar waarvan het zeer twijfelachtig
is of er sprake is van een bij drage aan het ontwikkelingsproces. Hij noemt
politieke propaganda, militaire hulp, exportstimulering, culturele propaganda,
commerciële en industriële activiteiten. Of zoals hij in een interview met
VU-Magazine zei: "Veel van wat ik waarnam in de ontwikkelingslanden was
anders dan terecht kwam in nederlandse kranten. Het Westen werkt er volgens
de eigen spelregels en zo leverde een nederlandse onderneming aan een boerencoöperatie in Zuid-Amerika eens een fabriek met een driemaal te grote
capaciteit, zodat deze nooit rendabel kon worden. Ik sprak er over met de
Nederlanders die de fabriek geleverd hadden. Zeg weten jullie wel ... ? 0 ja,
dat wisten ze best, zeiden ze laconiek, maar 't was zo besteld."
Voorts beschrijft Zeylstra hoe naar zijn mening de ontwikkelingshulp die
na 1945 gegeven is voornamelijk als een politieke zaak moet worden gezien.
Als theorie voor hun beleid zochten de politici aansluiting bij de moderne
groeitheorie, een theorie gebaseerd op westerse ervaringen. Of de hieraan
ten grondslag liggende veronderstellingen en het economisch klimaat waarin
het proces van ontwikkeling zich afspeelt een goed voorbeeld is voor de
ontwikkelingslanden, hebben de politici zich onvoldoende gerealiseerd.
Deel 2: De specifieke problemen van de ontwikkelingslanden
Het tweede deel van zijn proefschrift draagt de titel: "De specifieke problemen van de ontwikkelingslanden". Hierin behandelt Zeylstra de vraag waar
nu precies de grens ligt tussen ontwikkelingsland en ontwikkeld land. Zijn de
rijke (ontwikkelde) landen dan niet meer in ontwikkeling? Het is toch immers
zo dat de "ontwikkelingen" in het Westen juist nu ter discussie staan?
Bovendien is er op dit punt grote onduidelijkheid in de terminologie. Sommigen
spreken van achter gebleven gebieden ("backward areas"), anderen van
onderontwikkelde landen of minder ontwikkelde landen ("less developed
countries"). Tenslotte heeft de term "ontwikkelingslanden" zijn intrede gedaan.
Een veel gebruikte, maar gezien de resultaten van het ontwikkelingsproces
ook niet zo reële term.
Zeylstra noemt echter twee elementen waaruit het concept "onderontwikkelde", "minder ontwikkelde" of "ontwikkelingslanden" bestaat:
- bewustzijn van de (recent) onafhankelijk geworden naties dat zij in een
situatie van achterstand leven;
- de veronderstelling dat deze achterstand overbrugd kan worden door
financiële hulp.
Het was en is echter aan de donorlanden om uit te maken wie hulp ontvangt
en wie gerekend worden tot de zgn. ontwikkelingslanden. Zeylstra stelt dan
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ook dat je eigenlijk tot ontwikkelingslanden moet rekenen die landen die
bereid zijn ontwikkelingshulp te ontvangen.
Inmiddels heeft de hulp tot nog toe niet gewerkt, de verwachte groei is
achtergebleven en het trieste resultaat uit zich o.a. in:
- een verharding van de standpunten tussen arme en rijke landen;
- een enorme schuldenlast van de arme landen.
Het feit dat de westerse deskundigen teveel zijn uitgegaan van het westerse
systeem en het westerse denken noemt Zeylstra als één van de belangrijkste
oorzaken van het uitblijven van werkelijk resultaat.
Bovendien ligt aan de huidige hulpverlening de veronderstelling ten grondslag dat alle landen in het internationale systeem op basis van gelijkwaardigheid
participeren. Dit stamt regelrecht uit de conventionele handelstheorie, die
beweert dat vrijhandel leidt tot internationale specialisatie en arbeidsverdeling
met op den duur gelijke prijzen van produktiefactoren en inkomens. Hooguit
voor de rijke landen kan men stellen dat dit in beperkte mate zo heeft uitgewerkt, maar in de relatie tussen arme en rijke landen bepaald niet. Alleen al
het gebrek aan valuta (Foreign Exchange Gap) maakt het de ontwikkelingslanden erg moeilijk op basis van gelijkwaardigheid te participeren. Wordt er
geld (ontwikkelingshulp) geleend aan ontwikkelingslanden met een gebrek
aan vreemde valuta, dan komt deze hulp vaak niet ten goede aan de besparingen
(nodig ten behoeve van de gewenste investeringen). Vanwege b.v. de vraag
naar westerse importgoederen werkt deze hulp vaak zodanig uit dat daarmee
het tekort aan vreemde valuta blijft. In dergelijke gevallen is van een bijdrage
aan het ontwikkelingsproces allang geen sprake meer.
Zeylsra noemt hier bovendien, in navolging van Raill Prebisch, het argument
van de verslechterde ruilvoet. De meeste ontwikkelingslanden zijn producent
van landbouwgoederen en grondstoffen. De prijsontwikkeling van deze
goederen zou internationaal achter zijn gebleven bij die van industriële
goederen. De ontwikkelingslanden die landbouwgoederen moeten exporteren
om industriële goederen te kunnen kopen ontvingen voor hun exportprodukten
in verhouding steeds minder geld, nodig om de relatief duurder wordende
industriële goederen te kopen. Met andere woorden ook door de verslechtering
van de ruilvoet verergerden de financiële problemen van de ontwikkelingslanden. Tegen dit argument van de verslechterde ruilvoet is inmiddels wel
van verschillende kanten bezwaar gemaakt. Prebisch kwam tot zijn opmerkingen
over de verslechterde ruilvoet op grond van een studie waarin hij indexcijfers
over de ruilvoet tussen primaire produkten (landbouw en visserij) en industriële
goederen in de periode 1876-1947 vergeleek.
Recente cijfers 3 laten zien dat de goederen-ruilvoet van de ontwikkelingslanden
als groep in de zestiger jaren iets is vetbeterd, met uitzondering van die van
de voornaamste olie-exporteurs. Verder blijkt dat de groep van de minst
ontwikkelde ontwikkelingslanden over de hele linie een slechter beeld vertoont,
3
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terwijl de ontwikkelde landen met een markt-economie het gemiddeld beter
doen dan de ontwikkelingslanden. Het is jammer dat Zeylstra deze recente
discussie en cijfers niet heeft besproken.
Uit statistisch onderzoek blijkt dat de tekorten van de ontwikkelingslanden
groter zijn dan de kapitaalhulp van de rijke landen. Zeylstra vraagt zich af
waar dit geld dat uit de derde wereld stroomt terecht komt. Als men het
import-surplus vergelijkt met de betalingsbalans-tekorten komt men er onmogelijk onderuit de conclusie te trekken dat er "ongecontroleerd" geld verdwijnt
vanuit de arme landen.
Overigens blijkt nergens uit de statistieken wat voor de kapitaalverschaffer
de opbrengst is van particuliere investeringen in ontwikkelingslanden. Enkele
onderzoekers zijn nader op dit probleem ingegaan. Zo berekent Ohlin 4 voor
1962 "De omvang van particuliere investeringen in ontwikkelingslanden is
minder dan de opbrengsten van eerder gedane investeringen in deze landen;
nieuwe particuliere investeringen: $ 1,9 miljard; inkomen uit investeringen:
$ 3,3 miljard." Drs. J. P. Pronkl) berekende voor 1964/67 gemiddelde cijfers;
particuliere investeringen $ 3,355 miljard en inkomen uit investeringen $ 5,3
miljard. Zimmerman (1965) berekende dat inwoners van de rijke landen uit
ontwikkelingslanden $ 6,5 miljard ontvingen of tenminste zoveel als de "officiële ontwikkelingshulp". Zeylstra merkt hierover tenslotte op: "Men huivert
van het idee dat de post "vergissingen en omissies" op de geaggregeerde
betalingsbalans van de ontwikkelingslanden in 1968 gelijk blijkt te zijn aan
het bedrag van nieuwe buitenlandse particuliere investeringen. In dit geval
is het niet belachelijk als het enig overtuigend aantoonbaar effect van ontwikkelingshulp te zien dat het uitwerkt als een middel tot herverdeling van
privé-inkomens in de donorlanden en waarschijnlijk ten gunste van hen die
al aan de goede kant zaten." 6
Internationale samenwerking
De slechte ervaringen die de ontwikkelingslanden met de hulp hadden, was
aanleiding steeds meer druk uit te oefenen op structurele maatregelen. O.a. in
UNCTAD-verband (United Nations Conference on Trade and Development)
worden pogingen in het werk gesteld om te komen tot deze structurele veranderingen. In 1964 (Genève), 1968 (New Delhi) en in 1972 (Santiago)
is in UNCTAD-verband vergaderd.
In een artikel in A.R.S. geeft G. van der Meer 7 een overzicht over deze
drie conferenties en het resultaat ervan.
Enkele problemen die op deze UNCTAD-conferenties besproken zijn:
- Internationale handel in grondstoffen;
Zeylstra, blz. 162.
Zeylstra, blz. 162.
6
Zeylstra, blz. 162.
7 G. van der Meer, Historische ontwikkeling van UNCTAD. In: A.R. Staatkunde,
nov. 1972.
4

I)

299

Hulp of ontwikkeling?

- De tariefmuren van de rijke landen (Algemeen Preferentieel Systeem);
- Financieringsproblemen van de arme landen;
- Onzichtbare handel (b.v. toerisme) en scheepvaart;
- Programma voor de minst ontwikkelde landen.
De houding van de Oostblok-landen en de rijke landen op deze conferenties
was ronduit teleurstellend. Alleen op de tweede UNCTAD-conferentie stelde
de E.E.G. zich enigszins welwillend op, maar helaas bleek dat als er al
afspraken zijn gemaakt deze veelal op volstrekt onvoldoende wijze werden
nagekomen. Ten aanzien van UNCTAD lIl, welke conferentie door Zeylstra
onbesproken blijft, schrijft Van der Meer over de houding van de rijke landen:
"In Santiago is n.l. gebleken dat er door overleg nauwelijks iets kan worden
bereikt en dat ook de rijke landen nauwelijks bereid zijn iets van hun machtsposities af te staan ten gunste van de arme landen."
Ook uit de houding van de rijke landen in het Internationaal Monetair Fonds
(b.v. het feit dat men de gecreëerde speciale trekkingsrechten, S.D.R., wil
verdelen volgens het huidige welvaartspatroon) en in de Wereld Bank, blijkt
dat men in feite niet wil accepteren dat de ontwikkelingslanden in het internationale systeem gelijkwaardig functioneren. Dit hoofdstuk van het proefschrift van Zeylstra is naar mijn mening een zeer wezenlijk deel van zijn studie.
Het is daarom jammer dat hij een aantal belangrijke vraagstukken onbesproken
heeft gelaten, zoals de rol van de multinationale onderneming, overdracht van
technologie, internationale arbeidsverdeling en de tarieven-politiek. Problemen
die stuk voor stuk van invloed zijn op de wijze waarop de ontwikkelingslanden
internationaal meedoen.
In dit verband even een sprong naar een actuele gebeurtenis: de recent
afgesloten zevende bijzondere zitting van de Algemene vergadering van de
Verenigde Naties in september j.l. Deze handelde over de "Nieuwe Internationale Economische Orde" die beginselen, nieuwe instrumenten en nieuwe
wijzen van besluitvorming moet omvatten. In de resolutie van de V.N. (1974)
waarin werd besloten tot bijeenroeping van de zevende bijzondere zitting,
werd gezegd dat men tijdens deze zitting "nieuwe denkbeelden en alternatieven
behoorde te overwegen teneinde de oplossing van de problemen der wereldeconomie doeltreffend te bevorderen, in het bijzonder de problemen van de
ontwikkelingslanden, en mede te werken aan de tot stand koming van een
systeem van betrekkingen in de wereldeconomie, gebaseerd op de gelijkheid
en de gemeenschappelijke belangen van alle landen." 8
In zijn openingstoespraak op het symposium over deze "Nieuwe Internationale Economische Orde" op 23 mei 1975 zei Minister President Den Uyl onder
meer: "De werkelijke keuze waarvoor we staan is: blijven we bij ons huidige
systeem dat voornamelijk wordt geleid en gemanipuleerd ten voordele van de
rijke landen, of gaan we over tot een systeem dat is gericht op het vinden van
oplossingen voor de vraagstukken van een rechtvaardige verdeling van inkomen
8
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en bezit, van schaarste aan natuurlijke rijkdommen en milieu-bederf?" 9
Het resultaat van de 7e bijzondere V.N.-zitting, die met name voor de
ontwikkelingslanden betere vooruitzichten moest geven, werd door minister
Pronk in een rede op de Vrije Universiteit getypeerd als: "Er zijn toezeggingen
gedaan tot het doen van toezeggingen."
Het gegeven bestaat dat de rijke landen steeds duidelijker gaan beseffen
dat ze niet langer afwijzend kunnen staan tegenover de nu al vele jaren
uitgesproken wensen van de ontwikkelingslanden. Het gaat hier om toezeggingen om te komen tot concrete afspraken over de prijzen van grondstoffen,
toezeggingen om de financiële hulpbeloften na te komen (0. 7% van het
bruto nationaal produkt), toezeggingen om te komen tot monetaire veranderingen die de ontwikkelingslanden een belangrijke steun geven in internationale
financiële organisaties door onder meer een "link" te leggen tussen nieuw te
creëren speciale trekkingsrechten en de te geven ontwikkelingshulp, extra
aandacht te besteden aan de allerarmsten onder de ontwikkelingslanden, oplossingen te zoeken voor het steeds klemmender wordende schuldenprobleem
van de ontwikkelingslanden.
Voorts: toezeggingen om ernst te maken met de plannen om tot voorraadvorming te komen voor belangrijke grondstoffen, teneinde stabielere prijzen
te krijgen en onverwachte tekorten te voorkomen. Toezeggingen om het
"International Fund for Agricultural Development" zowel letterlijk als figuurlijk inhoud te geven. Toezeggingen om de markten in de rijke landen wijder te
openen voor produkten van ontwikkelingslanden, en die landen waar de
landbouwproduktie tekort schiet te helpen. Er zorg voor te dragen dat ook
in de ontwikkelingslanden voldoende kunstmest beschikbaar komt. Toezeggingen om voor zover mogelijk meer voedselhulp te geven.
Wellicht dat deze recente ontwikkelingen de gebrekkige integratie van de
ontwikkelingslanden in het internationale systeem zullen verbeteren, en dat
de stem van de ontwikkelingslanden niet alleen wordt gehoord maar dat
deze ook recht wordt gedaan. Dat dwingt ons tot beter luisteren naar hun
wensen, en ons beter te verdiepen in de achtergronden en de culturen van
deze landen.

Latijns Amerika, Afrika en Azië
In zijn laatste hoofdstuk doet Zeylstra een poging om dit belang aan te
tonen. Hierin bespreekt hij de zgn. acculturatie-problemen. Afzonderlijk worden
Latijns Amerika, Afrika en Azië besproken. Ten aanzien van Latijns Amerika
is hij van mening dat tot aan de Industriële Revolutie de verschillen tussen
Europa en Latijns Amerika niet groot waren. Men kan de onderontwikkeling
in dit werelddeel dan ook niet toeschrijven aan het koloniaal verleden. Een
puur economische analyse kan ons de oorzaken dan ook niet verklaren. Binnenlandse oorzaken blijken te zijn de statische en individuele structuur van de
9
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Latijns Amerikaanse samenleving sinds de verschillende landen staatkundig
onafhankelijk zijn geworden. Daarbij waren ze niet in staat de zwakke sociale
samenhang te beschermen tegen buitenlandse invloeden. Zeylstra haalt hier
Griffin aan die dit "internal barriers to development" noemt. Aan de hand
van Argentinië wordt vervolgens verhaald hoe moeilijk het is om een beleid
te voeren dat recht doet aan de nationale identiteit en tegelijk een proces van
"westerse" modernisering nastreeft. Bij de bespreking van Afrika wijst Zeylstra
op de trieste gevolgen van de slavenhandel. Ook tijdens de kolonisatie van
Afrika bleef de houding van de Europeaan gekenmerkt door de neger inferieur
aan de blanke te beschouwen. De wijze waarop de koloniale mogendheden
Afrika verdeelden toont hoezeer Europa het zwarte werelddeel, haar bevolking
inkluis, als object, als ding beschouwde. De blanke suprematie werd door de
Afrikaan in het algemeen niet ter discussie gesteld, maar als vanzelfsprekend
geaccepteerd.
Staten die onafhankelijk werden geloofden heilig in de westerse methoden
en technieken, waardoor een economisch anachronisme ontstond. Sociale ontwikkelingen bleven uit. Dit leidde er toe dat de economieën meer achterbleven.
Ook de ontwikkelingshulp bracht daarin niet de verwachte verbetering. Inmiddels ontwaakt langzaam een afrikaans nationalisme, dat zich tot nu toe vnl.
bepaalt tot de politieke organisatie, " ... , de enige denkbeeldige benadering
naar een soort socialisme afgeleid van de afrikaanse traditie, nu geschikt om
"de mogelijkheden van de moderne technologie te omvatten" wordt ontworpen
door Julius Nyerere van Tanzanië. Veel zal afhangen van zijn succes." 10
Als titel voor zijn beschouwingen over Azië gebruikt Zeylstra de titel van
het beroemde boek van Gunnar Myrdal "Asian Drama". Het verschil tussen
de houding van de Afrikaan en de Aziaat kenmerkt zich vooral door het feit
dat de Aziaat de westerse beschaving nooit als superieur heeft gezien, aldus
Zeylstra. Wel heeft Japan gebruik weten te maken van de westerse kennis en
techniek om politieke onafhankelijkheid te verkrijgen, zonder dat dit ten koste
ging van de eigen cultuur.
Relatief veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van China. En in
vergelijking met andere ontwikkelingslanden is het inderdaad opvallend dat
het China is gelukt om via een politiek van "self reliance" en culturele onafhankelijkheid te komen tot een graad van goed gespreide ontwikkeling die
andere ontwikkelingslanden ondanks kapitaalhulp niet hebben gerealiseerd.
Zeylstra wijst er op dat in China economische doeleinden ondergeschikt zijn
aan de sociale en dat men toch een redelijke mate van economische groei kent.
Het systeem van Mao schijnt te bewijzen dat een sociaal systeem niet noodzakelijkerwijs drijft op materiële prikkels en dat deze materiële prikkels voor
een groot deel vervangen kunnen worden door morele en/of ideologische
prikkels.
Zeer veel ontwikkelingslanden hebben het westerse model als ontwikkelings10
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model gekozen. De landen in Azië die zich daardoor niet hebben laten leiden
zijn, volgens Zeylstra, naast China, India en Indonesië. Zeylstra tracht een
antwoord te vinden op de vraag hoe het komt dat India en Indonesië ondanks
de kapitaalhulp toch een relatief traag ontwikkelingsproces doormaken, terwijl
de economische ongelijkheid toeneemt. Ten aanzien van India wijst Zeylstra op
de maatschappelijke orde ten tijde van de kolonisatie. Een orde die na de
onafhankelijkheid door de machthebbers is gehandhaafd. In tegenstelling tot
de Chinezen heeft men in India niet gezien dat een grote bevolking alleen kan
worden aangezet tot samenwerken door deze in overeenstemming met hun
levensvisie te motiveren. In Indonesië moest men uit de koloniale erfenis een
staat trachten te scheppen. Men maakte daarbij gebruik van het verenigende
effect dat ontstond door de onafhankelijkheidsstrijd, ook nadat de Hollanders
Indonesië geheel hadden verlaten. Het is jammer dat Sukarno van die gelegenheid geen gebruik gemaakt heeft om een eigen onafhankelijke koers te gaan
varen. De politiek van Sukarno heeft er o.a. toe geleid dat Indonesië thans
een enorme buitenlandse schuld heeft.
KONKLUSIES

Het proefschrift van Zeylstra legt de kwalen waaraan de samenwerking
tussen arme en rijke landen lijdt bloot, op een manier die verhelderend, maar
tegelijk "verplichtend" is. Allereerst laat hij zien hoe de westerse politici
ontwikkelingshulp bedreven die niet op een deugdelijke theorie was gebaseerd.
Hij confronteert ons met de (neven)doelen die met de kapitaalhulp zijn
nagestreefd (handhaving eigen positie, handhaving huidige wereldorde).
Bovendien laat hij zien dat we ons eigenlijk nooit goed hebben verdiept in de
eigen cultuur en beschaving van deze landen en dat we daarop onze hulpprogramma's niet hebben afgestemd. Wie nu denkt dat het Zeylstra's bedoeling
is geweest om het fatalisme dat men soms m.b.t. de ontwikkelingsssamenwerking beluistert te stimuleren, heeft naar mijn mening zijn bedoelingen
misverstaan. Ik beschouw het boek als een appèl van Zeylstra op alle betrokkenen om eindelijk ernst te maken met de samenwerking tussen arm en rijk.
Vooral de politici die zich "belast" weten met beslissingsbevoegdheid inzake
de ontwikkelingshulp dienen zich meer dan vroeger te bezinnen op vorm,
richting en besteding van de hulp. In hoeverre is het toegekende bedrag een
reële bijdrage tot het ontwikkelingsproces van het ontvangende land, waarbij,
zoals uit het laatste hoofdstuk van "Aid or Development" blijkt, veel meer
rekening moet worden gehouden met de specifieke culturele en sociaal-politieke
achtergronden van de verschillende ontwikkelingslanden?
Ontwikkelingssamenwerking en de A.R.P.
De visie op de ontwikkelingssamenwerking zoals die bij de A.R.P. leeft kan
men o.a. terugvinden in de brochures "Gerede Twijfel" en "Olie en Ontwikkeling". In de eerste brochure gaat het vooral ook om de eindigheidsproblematiek, de uitputting van energie en grondstoffen, de zorg voor het milieu en
303

Hulp of ontwikkeling?

hoe men binnen dit spanningsveld tot een beleid kan komen dat niet ten koste
gaat van de derde wereld. De brochure "Olie en Ontwikkeling" vertolkt meer
een duidelijk standpunt inzake onze houding ten opzichte van de ontwikkelingslanden.
In Nederland kunnen de activiteiten van politici naar mijn mening als volgt
worden gerubriceerd:
a. bepaling omvang hulp;
b. bepaling besteding hulp;
c. bepaling nederlandse houding in internationale organisaties (UNCTAD,
UNIDO, G.A.T.T., I.M.F., O.E.S.O., EG. Wereldbank, VN etc.);
d. aanpassing binnenlands beleid.
a. Bepaling omvang hulp
In het beleid zoals momenteel door minister Pronk gevoerd wordt, herkent
men duidelijk het streven om de internationale afspraak (DDZ) te realiseren,
nl. 0.7 % van het bruto nationaal produkt als officiële ontwikkelingshulp.
Het is verheugend dat de A.R.P. dit beleid steunt. Het probleem dat zich bij
het bepalen van de omvang van de hulp voordoet is dat men de behoeften
in de ontwikkelingslanden moet afwegen tegen de nationale verlangens. Bij
een dergelijke afweging zal snel blijken dat je praktisch nooit genoeg geeft.
Het is dan ook begrijpelijk dat men de omvang afstemt op internationale
afspraken. Afspraken die alleen werken als iedereen zich er aan houdt. Met
name nu bekend geworden is dat de oliecrisis de armste landen zo zwaar
getroffen heeft is het onbegrijpelijk dat zoveel rijke landen niet bereid blijken
hun internationale afspraken na te komen.
b. Bepaling besteding hulp
Bij de besteding van de hulp gaat het er om dat het ontwikkelingsproces
zo goed mogelijk wordt gediend. Het streven om een groter deel van de
hulp multi-Iateraal te geven impliceert dat de besteding wordt overgelaten
aan de desbetreffende internationale organisatie. Dit is de meest objectieve
waarborg dat met deze hulp geen nationale doeleinden worden nagestreefd
die de effectiviteit van de hulp kunnen aantasten (ervan uitgaande dat de
donorlanden in deze organisaties geen overheersende rol spelen). Ook deze
maatregelen genieten de steun van de A.R.P.
De door Nederland gegeven bilaterale hulp wordt vnl. verstrekt aan de
zgn. concentratie-landen, waarvoor minister Pronk als criteria hanteert:
- de mate van armoede (inkomen per hoofd);
- de werkelijke behoefte aan (kapitaal)hulp (mate van het betalingsbalans
tekort) ;
- de bereidheid van de betrokken regering een beleid te voeren waarin
alle lagen van de bevolking participeren.
Bij dit laatste punt speelt bovendien mee of de betrokken regering ernst
maakt met het waarborgen voor iedere ingezetene van de rechten van de mens.
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Hoewel de AR.P. zich in principe tegen dit beleid niet verzet, maakte zij
vorig jaar wel bezwaren tegen het toetreden van Cuba en Jamaica tot de groep
van concentratie-landen. Daarbij werden de bezwaren van de AR.P. beargumenteerd met een verwijzing naar het relatief hoge inkomen per hoofd van
de bevolking in deze landen.
c. Nederlandse houding in internationale organisaties
De nederlandse opstelling in internationale organisaties is vooral van belang
omdat deze van invloed is op de mogelijkheid de ontwikkelingslanden een
eerlijker plaats te geven in het internationale systeem. Ook hierop heeft Zeylstra
gewezen. Het standpunt van de AR.P. kan men in grote lijnen terugvinden
in de brochure "Olie en Ontwikkeling". Uit deze brochure blijkt dat er in de
AR.P. een grote mate van bereidheid bestaat om hieraan zo positief mogelijk
mee te doen.
De toezeggingen die gedaan zijn op de 7e speciale zitting van de VN zullen
tot resultaten moeten leiden op o.a. de UNCTAD-conferentie in 1976 en de
conferentie in Parijs die zal gaan over de grondstoffenprijzen. Hier zullen
onze poitici er vooral voor moeten zorgen dat Nederland niet sjoemelt met
principes; het zijn vooral deze bijeenkomsten waar men blijk kan geven van
de politieke wil om de toezeggingen en aanbevelingen om te zetten in concrete
besluiten. Ook zullen de nederlandse bewindslieden zich met kracht moeten
verzetten tegen de plannen van de EEG om in het kader van de bezuinigingen
de EEG-hulp aan de allerarmste landen sterk te verminderen. Een dergelijke
politiek maakt duidelijk dat ook in de ontwikkelingssamenwerking het hemd
nader is dan de rok. Het is gemakkelijk en goedkoop om op deze post te
bezuinigen. Het laat tegelijkertijd zien hoe weinig de EEG in feite is begaan
met de mensen uit de arme landen.
d. Aanpassing binnenlands beleid
Bij bepaalde produkten komt het voor dat deze zowel in arme als in rijke
landen geproduceerd worden. Door de veel hogere arbeidskosten in de geindustrialiseerde landen betekent dit met name voor goederen die worden
geproduceerd in een arbeidsintensief produktieproces een ongunstige concurrentie voor de rijke landen. Indien nu de overheid de eigen ondernemers in
het rijke land beschermt tegen concurrentie uit ontwikkelingslanden is dat een
belemmeren van de groei van die bedrijfstak in de ontwikkelingslanden (invoerrechten, prijsgaranties of inkomenssubsidie). De overheid kan zich echter ook
afvragen of deze produktie niet beter kan plaatsvinden in ontwikkelingslanden
die voor dat produkt gunstige produktiemogelijkheden hebben. De problemen
die dat binnenlands geeft kunnen vaak beter worden verwerkt in het rijke land
dan de problemen die in de ontwikkelingslanden blijven wanneer de produktiemogelijkheden daar niet gestimuleerd worden. Het is een vorm van solidair
zijn die voor ons heel ingrijpend kan zijn, maar die wel struktureel is.
In december 1974 publiceerde de regering een "Nota inzake de herstructu305
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rering van de nederlandse economie en de ontwikkelingssamenwerking."
Ten einde een begin te maken met deze herstructureringsmaatregelen kunnen
nederlandse bedrijven onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor
een premie bij het afstoten van produktie-activiteiten. Wel moeten deze
activiteiten in een duidelijke relatie staan tot de industriële mogelijkheden in
de derde wereld. Maar "De Regering wil gezien de moeilijke werkgelegenheidssituatie in eigen land op dit punt langzaam en voorzichtig opereren."
Momenteel wordt door het Nederlands Economisch Instituut (NEl) en de
International Labour Organization (ILO) nagegaan of de concurrentiepositie
ten aanzien van produkten in ontwikkelingslanden ernstig zal verslechteren in
de komende 5 à 10 jaar. Voor dit doel (de herstructurering van de binnenlandse economie ten gunste van ontwikkelingsmogelijkheden in de derde
wereld) staat evenals vorig jaar 35 miljoen op de begroting. Tegen deze
begrotingspost is begin dit jaar door de ARP een motie ingediend. Deze motie
kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer. De fractie van de ARP was van
mening dat deze post prematuur op de begroting was gekomen. De heer
Van Dam stelde dat men eerst zou moeten nagaan of er inderdaad bestedingsmogelijkheden voor dit bedrag waren. De minister was daarentegen van
mening dat men met de herstructurering in een experimentele fase is. Door
het bedrag niet op te nemen krijgt men in feite niet de nodige ervaring met
deze hulpmethode.
Het is te hopen dat het NEI-ILO-onderzoek vóór de behandeling van deze
begroting is afgerond, zodat in deze moeilijke en gevoelige materie meer
duidelijkheid komt.

306

DE WERELDGRONDSTOFFENPOSITIE
door
prof. W. Uytenbogaardt

Het wereldverbruik van minerale grondstoffen is na de tweede wereldoorlog
snel toegenomen. Dit geldt met name voor metalen als aluminium, ijzer,
mangaan, nikkel, chroom, vanadium, koper, lood en zink en voor diamant.
Deze toename is deels een gevolg van de sterk toegenomen en nog steeds
in versneld tempo toenemende wereldbevolking (de 4 miljard is begin 1974
gepasseerd), deels van het toegenomen verbruik per capita, waarbij de cijfers
voor de diverse landen sterk uiteenlopen. Het verbruik per capita is vooral
sterk toegenomen in de eerste (= westerse, geïndustrialiseerde) wereld, met
name in Japan; en in de tweede wereld (omvattende de landen met geleide
economie). Zodoende is een betrekkelijk kleine toename van de bevolking in
de eerste wereld van veel groter invloed op het totale verbruik van grondstoffen
dan een sterke bevolkingstoename in de derde wereld.
In 1952 verscheen in de V.S. een vijfdelig werk, "Resources for Freedom",
het zgn. Paley-report, waarin door vele specialisten en met behulp van alle
mogelijke bronnen een zeer gedetailleerd beeld gegeven wordt omtrent de
stand van zaken met betrekking tot verbruik, consumptie, voorraden enz. van
vrijwel alle grondstoffen, voor 1950. Ook werden voorspellingen gedaan ten
aanzien van het verbruik in 1975. Ofschoon de cijfers voor dit jaar uiteraard
nog niet beschikbaar zijn, is het interessant voor enkele grondstoffen de voorspellingen voor 1975 eens te vergelijken met de cijfers voor 1972 (Tabel I).
Hier valt allereerst op, dat men in de V.S. het eigen verbruik in 1975
nogal heeft overschat, maar het gebruik in de rest van de "vrije" wereld
zwaar heeft onderschat. Specificeert men de "vrije" wereld in bijvoorbeeld
Japan en West-Europa, dan vallen de verschillen voor deze gebieden bijzonder
duidelijk op.
In Tabel II zijn alleen de cijfers voor lood en zink gegeven, maar dit zijn
geen uitschieters. Nu is het zeker geen specifieke Amerikaanse eigenschap,
maar meer een algemeen menselijk trekje, om de eigen behoeften te stellen
boven die van anderen; er schuilt echter wel een gevaar in bij het maken van
prognoses als boven genoemd.
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TABEL I
VERBRUIK IN DE V.S. EN IN DE REST VAN DE 'VRIJE' WERELD VAN KOPER, LOOD, ZINK, ALUMINIUM EN NIKKEL
IN 1950 EN IN 1972, MET DE VOORSPELLING (IN 1952) VOOR 1975 (IN 1000 TON METAAL)

V.S.

rest
vrije wereld

rest
vrije wereld

V.S.

V.S.

zink

lood

koper

rest
V.S. vrije wereld
Aluminium

rest
vrije wereld

V.S.

rest
vrije wereld
nikkel
29

Verbruik in 1950

1.570

1.219

1.100

766

1.048

963

892

500

91

Verbruik in 1972

2.023

4.170

1.300

2.210

1.300

3.445

4.296

5.079

146

280

Voorspelling verbruik in '75

2.300

1.872

1.770

1.360

1.440

1.546

4.500

2.200

180

60

TABEL 11
VERBRUIK VAN LOOD EN ZINK IN JAPAN EN WEST-EUROPA IN 1950 EN 1972,
MET DE VOORSPELLING (IN 1952) VOOR 1975 (IN 1000 TON METAAL)

Japan
Verbruik 1950
Verbruik 1972
Voorspelling verbruik 1975
volgens Paley report

lood
W.Europa

Japan

zink
W.Europa

409

53

484

256

1.132

824

1.482

29

647

106

693
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Anders dan men misschien Zou veronderstellen is de grondstoffenvoorziening
door de derde wereld-landen sedert 1950 vrijwel niet veranderd en ongeveer
l/S van de totale wereldproduktie van grondstoffen gebleven. De bevolking in
deze gebieden is echter veel sterker toegenomen dan in de rest van de wereld,
waardoor de economische spanningen zijn toegenomen, vandaar de gerechtvaardigde wens naar betere grondstoffen-prijzen en een groter aandeel in de
verwerking van grondstoffen. Vanuit de tweede wereld is in dit opzicht niet
veel hulp te verwachten. Deze combinatie van landen (waaronder China dat
in feite een gesloten gebied apart vormt) is op grondstoffengebied vrijwel
zelfverzorgend en zelfs in toenemende mate een leverancier van grondstoffen.
Deze landen zullen zich overigens weinig verantwoordelijk voelen voor de
huidige situatie (de economische discrepantie tussen de eerste en derde wereld),
die ontstaan is door regelrechte uitbuiting, gedurende honderden jaren, van de
derde door vele landen uit de eerste wereld, mede als gevolg van een vrije
markt economie. Het lijkt ook niet erg waarschijnlijk, dat men veel resultaat
kan bereiken met een systeem dat er mede toe bijgedragen heeft om de
ongewenste situatie te veroorzaken. Daartoe zal in de eerste plaats het systeem
zelf grondig op de helling moeten of men dat leuk vindt of niet. Maar de
tijd dringt. Er zullen in de geschiedenis niet veel voorbeelden zijn aan te
wijzen waarbij macht, ook economische macht, zelfs ook maar gedeeltelijk,
vrijwillig uit handen is gegeven. Toch zal daar thans een begin mee gemaakt
moeten worden wil de toestand niet in versneld tempo verslechteren. Reeds
veel te lang hebben de belangrijkste landen van de eerste wereld op UNCTAD-,
grondstoffen- en zeerechtconferenties het been stijf willen houden om de
eigen belangen veilig te stellen.
Grondstoffenprijzen
Wie beweert dat de grondstoffen-prijzen niet omhoog kunnen of hoeven,
moge bedenken, dat deze gemiddeld slechts 4% van het bruto-produkt uitmaken
(voor verdere details zij hier verwezen naar "Annales des Mines", januari
1975, waarin de hoofdredacteur F. Callot en zijn medewerkers een serie
artikelen gewijd hebben aan de internationale aspecten van het grondstoffenvraagstuk ) .
Ondanks het feit dat de V.S. over vele en velerlei bodemschatten beschikken
moet 1/3 van hun behoeften aan grondstoffen worden ingevoerd. Voor WestEuropa is dit percentage 70%, voor Japan 90%. De derde wereld begint te
ontwaken, zich de situatie bewust te worden en daarmee ook zijn mogelijkheden
te beseffen. Door de nood gedwongen sluiten deze landen zich aaneen
nadat zij keer op keer op UNCTAD- e.a. conferenties het hoofd gestoten
hebben. Dat de OPEC daarbij het eerst uit de bus kwam 1 is min of meer
1
De International Tin Council (ITC) valt hiermede niet te vergelijken. Deze ontstond vele jaren eerder en bestaat uit 6 producerende en 19 consumerende landen waaronder 6 communistische landen, o.a. U.S.S.R. De V.S. zijn hier geen lid van. Het is dus
geen kartel van producerende landen.
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toevallig en had een zuiver politieke aanleiding. Maar de energieprijzen zijn
altijd veel te laag geweest. De prijsverhoging werkte alleen verstorend op de
wereldeconomie omdat ze te snel gerealiseerd werd. Een verhoging was zonder
meer noodzakelijk om iedereen het besef bij te brengen dat deze soort energie
niet onuitputtelijk is.
E. W. Edwards, gouverneur van de Amerikaanse staat Louisiana, iemand
die het weten kan, schreef onlangs (World Oil, april 1975): "Gedurende
40 jaar hebben de Amerikaanse oliemaatschappijen 6% van de wereldbevolking
(n.l. de bevolking van de V.S.) voorzien van 40% van de totale wereldenergie
tegen 1/3 van de wereld-marktprijs". Door hun goedkope-energie politiek
konden de Amerikanen hogere lonen betalen en een schijnbaar hogere welvaart
opbouwen en niettemin concurreren op de wereldmarkt. Maar daarbij werd
wèl roofbouw gepleegd op de eigen olie- en gasvelden hetgeen de V.S. thans
duurder komt te staan dan nodig was geweest. H. A. Merklein, econoom van
de Universiteit van Texas, heeft dit fenomeen aan een zeer gedetailleerde
studie onderworpen (in een serie artikelen in World Oil, vanaf januari 1974).
Eén van zijn conclusies komt hierop neer: hadden de V.S. vele jaren geleden
maar flinke belasting ingevoerd op benzine enz., dan had met dat geld research
naar alternatieve energie bekostigd kunnen worden en was men nu een stuk
verder geweest. Die kans is gemist.

Kartels
Om nog even op de OPEC terug te komen: de opeenvolgende devaluaties
van de dollar in 1971 en 1973 hadden de inkomsten van de olielanden met
20% achteruit doen gaan en alleen de Arabische landen al 1,3 miljard dollar
gekost. Ook dit heeft de olieproducenten de koppen bij elkaar doen steken
en ook hier waren de V.S. de aanwijsbare oorzaak, n.l. de bankroetierspolitiek 2
door opeenvolgende Amerikaanse regeringen gevoerd gedurende de afgelopen
tien jaar. In die tijd zijn de Amerikaanse regeringsuitgaven gestegen van
100 miljard dollar tot 300 miljard dollar hetgeen gefinancierd werd met het
drukken van dollarbiljetten, vanouds een probaat middel voor het veroorzaken
van inflatie, die dan ook niet uitbleef en zich verspreidde over de hele westelijke wereld; helaas ook over de 3e wereld, waarvan de valuta's gewoonlijk
aan de dollar gekoppeld zijn. Zij die de olielanden de schuld willen geven
van alle misère moeten hier maar eens over nadenken en vooral de artikelen
lezen van genoemde auteurs.
Na de OPEC kwam dan de CIPEC, een combinatie van koper-exporteurs.
Vaneen kartel van koperproducenten kan hier niet gesproken worden, want
de vier aangesloten landen (Chili, Peru, Zaïre en Zambia) produceren slechts
1;3 van de wereldproduktie en de grootste producent, de V.S., is er geen lid
van. Bedoeling is dan ook voornamelijk om de prijs te reguleren, geen luxe
2 De uitdrukking is overgenomen van de Amerikaanse econoom, prof. W. Philip
Gramm; zie World Oil, febr. 1975~
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voor landen die in hoofdzaak of in belangrijke mate zijn aangewezen op
inkomsten uit de koper-export. De manipulaties t.a.v. Chili - met alweer
Amerikaanse maatschappijen en regeringslichamen op de achtergrond - liggen
overigens nog vers in het geheugen.
Voorts kregen we de !BA, de International Bauxite Association (10 landen
waaronder, nota bene, Australië en Joegoeslavië), die 2/3 van de bauxietproduktie controleert. Hier was het Jamaica dat de kat de bel aanbond door de
royalties te verdubbelen en de export-belasting te verhogen tot meer dan het
viervoudige. Mag het soms, als men beseft hoe landen als Puorto Rico,
Dominicaanse Republiek, Jamaica, Guinea, Guyana en Suriname door de eeuwen
heen zijn uitgezogen? Overigens is de bauxietprijs niet eens zo beslissend voor
de aluminiumprijs. Voor de fabricage van 1 kg aluminium is een hoeveelheid
energie nodig van 20 KWh. Hier is de stijging van de energieprijs dus van
veel grotere invloed op de prijs van het produkt dan de stijging van de
belastingen op Jamaica, die nog geen dollarcent per kg bauxiet bedroeg. (Uit
4 kg bauxiet wordt 1 kg aluminium verkregen).
Verwerking grondstoffen

Dan is er nog de wens van de grondstoffen-producerende landen om wat
meer mee te mogen knutselen aan de verwerking van hun grondstoffen.
Begrijpelijk, als men weet, dat de waarde van het eindprodukt (b.v. metalen
uit de ertsen) het vier- à vijfvoudige bedraagt van de waarde van het uitgangsprodukt en ook de werkgelegenheid een woordje meespreekt. Dit zijn de
redenen waarom men b.v. in de V.S. dit soort werk niet graag uit handen
wil geven. Men kon dit vernemen uit de mond van Morgan, directeur van
het U.S. Bureau of Mines, tijdens het symposium "Polities, Minerals and
Survival", gehouden te Dallas, 26 februari 1974. Dit is ook het aambeeld
waarop tijdens het 8e World Mining Congress te Lima (3-8/11-74) bij herhaling werd gehamerd door vertegenwoordigers uit de derde wereld. Men is
zelfs bereid z.g. milieu-vijandige industrieën te accepteren. Anderzijds kon
men daar van de zijde van vertegenwoordigers uit "westelijke" landen in alle
toonaarden vernemen dat de produktie van grondstoffen moet worden opgevoerd o.a. door verbeterde technologie ten einde de behoeften voor het jaar
2000 in die landen te verzekeren. Zijn deze verschillende wensen zo onverenigbaar? Men zou denken van niet, mits de bereidheid tot overdracht van
een deel van de economische macht aanwezig is; mits men de wet van het
goud wat plaats laat maken voor de gouden wet van de naastenliefde.
Zij die vooraanstaande posities bekleden in het internationale bedrijfsleven,
en speciaal de economen onder hen, dienen te beseffen, dat het de ontwikkelingslanden thans ernst is. Dat men ginds niet meer tevreden zal zijn met
bezien te worden als goedkope werkkrachten; als leveranciers van goedkope
grondstoffen; als proefkonijnen voor nieuwe wapensystemen; als goedkope
bloeddonors enz. enz. En dat alles om de rijke landen te helpen hun positie
te consolideren of te verbeteren; om de kostprijzen te drukken en daarmee de
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winsten te verzekeren in landen die hun betalingsbalans slechts in evenwicht
weten te houden door het opvoeren van de wapen-export (waarvan de derde
wereld weer het slachtoffer wordt). Als voor het goed functioneren van een
rechtstaat democratie en welvaart onontbeerlijk zijn, dan zal de landen der
derde wereld moeilijk verweten kunnen worden geen rechtstaat te zijn of te
kunnen worden, indien systematisch verhinderd wordt, dat deze landen een
zekere mate van welvaart bereiken, zoals zo duidelijk het geval geweest is
met Chili, met Cuba, met Haïti en ga zo maar door. Wat de derde wereldlanden nodig hebben is niet een soort fooi in de vorm van subsidie op hun
produktiekosten, ten einde deze aan te passen aan onze normen en onze
economie. Is dat niet wat te egocentrisch, in elk geval te on-ethisch gedacht?
Dienen niet gerechtigheid en verantwoordelijkheid de pijlers te zijn voor een
samenleving die zich enigermate christelijk wenst te noemen?
Gelukkig is daar dan het manifest "Gerede Twijfel", waarvan men intussen
maar moet afwachten hoeveel ervan ooit werkelijkheid wordt. Voorlopig
moeten we dit zien als een intentie-verklaring van een aantal goedwillende
christenen. De redactie van A.R. Staatkunde verzocht mij om commentaar.
Ik doe dit, uit verschillende overwegingen, slechts met grote schroom. Met
veel kan ik mij zonder meer verenigen (men vergelijke mijn bijdrage in
"Kerkinformatie", febr. 1975). Met de volgende opmerkingen moge ik derhalve
volstaan.
1. Grondstoffen-reserves en voorraden

Deze gegevens zijn ten dele achterhaald door het Tweede Rapport aan de
Club van Rome. De waarde van deze cijfers blijft betrekkelijk: de reserves
voor vrijwel alle grondstoffen zijn groter dan 25 jaar geleden, ondanks het
verbruik in die tussentijd. De vraag is niet of er in het jaar 2000 nog wat
van één en ander over is, maar hoeveel men bereid is daarvoor te betalen;
hoeveel er nog is voor een bepaalde prijs; welke landen het nog kunnen
betalen enz. Het grondstoffen-probleem blijft in belangrijke mate een
energie-probleem en een financieel probleem. De bereidheid van de eerste
wereldlanden om hun welvaart te delen sla ik niet hoog aan. Daarvm
vrees ik het ergste voor de derde wereldlanden en dàt deel der derde
wereldlanden waar grondstoffen ontbreken; de vierde wereldlanden.
2. Besluitvorming door de Overheid

Het komt mij voor dat hier slechts een grote mate van centralisatie doeltreffend kan zijn; a. juist omdat de problemen zo complex zijn en slecht~
door een kleine groep geheel overzien kan worden. (Uiteraard zullen eventueel te nemen maatregelen grondig dienen te worden voorbereid door
goede informatie en het betrekken van brede lagen van de bevolking bij de
motiveringsdiscussies ); b. omdat de voornaamste problemen in het internationale vlak liggen en juist dáár een snelle besluitvorming vaak noodzakelijk zal zijn.
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3. Recycling
Ik meen, dat hier (Hfdst. IV, punt 5) enkele onjuiste cijfers staan. In de
V.S. wordt in de staalconsumptie voor 1/3 voorzien door schroot. Hier zal
dat zeker niet beter zijn.
Voorts: koper-consumptie - 24% uit schroot
5%
aluminium- "
"
zink"
4%
"
Alleen het cijfer voor lood is juist: 1/3.
Het is duidelijk dat recycling kan worden opgevoerd. Dit proces wordt
gestimuleerd door a. hogere grondstoffen-prijzen en daardoor: b. groter
aanbod van schroot, waardoor de verwerkingskosten omlaag gaan.

4. Afremming toename grondstoffen-gebruik
Ik mis hier een punt ten aanzien van het misbruik van grondstoffen. En
één van de ernstigste misbruiken is de van jaar tot jaar toenemende bewapening.
De gezamenlijke mensheid besteedt thans ongeveer voor één miljard dollar
per dag aan bewapening en zal vroeg of laat nog eens onder deze last
bezwijken als dit zo voortgaat. Bovendien geldt voor staten hetzelfde als
voor elke burger: dat men z'n geld maar één keer kan uitgeven.
5. Energie
Eén van de meest tragische en fatale beslissingen van de laatste jaren is
geweest de sluiting van de steenkoolmijnen. Het zal waar zijn dat men de
energiecrisis niet voorzien had; het zal ook waar zijn dat de NAM geen
belang had bij het voortbestaan van deze mijnen. In ieder geval had in
dèze nota onder de rubriek energie een opmerking gemaakt kunnen worden
over de wenselijkheid om ten spoedigste (zolang er nog een paar mijnwerkers over zijn) de Beatrix-mijn te ontsluiten en één of twee gesloten
mijnen weer te heropenen.
6. Derde wereld
Rijke landen zouden niet bereid zijn mee te werken aan het economisch
afhankelijk worden van potentiële tegenstanders. Dit meen ik te moeten
betwijfelen. Zou het niet veelmeer zo zijn, dat hoe méér men op elkaar
is aangewezen, hoe kleiner de kans is dat men over een meningsverschil
op de vuist gaat, met het risico dat er twee verliezers zijn? Het besef dat
de wereld één en ondeelbaar is en dat Ie, 2e, 3e èn 4e wereld elkaar nodig
hebben, dient gestimuleerd te worden.
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Dr. Kr. Strijd, Geweldloze weerbaarheid. Uitvlucht? Uitweg?
Uitdaging, uitgave J. H. Kok, Kampen 1974, 171 blz.
Prijs f 14,90.
Het kost moeite een duidelijke omschrijving te geven van wat men onder
geweldloze weerbaarheid, geweldloos verzet, burgerlijke verdediging of sociale
verdediging moet verstaan. De voorkeur voor een van deze termen zegt al iets
van het uitgangspunt van de auteur. En vanuit verschillende uitgangspunten
wordt aan deze doorgaans als synoniemen opgevatte begrippen telkens een iets
andere inhoud gegeven. Dr. Strijd heeft in dit boek getracht enige orde in de
chaos te scheppen. Hij houdt vast aan de in Nederland gangbare, sterk ethisch
geladen term geweldloze weerbaarheid, maar wil hierin verdisconteren dat de
structuren van de samenleving veranderd moeten worden. Hij wil in het
begrip geweldloze weerbaarheid omvat zien wat Theodoor Ebert sociale verdediging noemt.
Een goede greep heeft S. mijns inziens gedaan door geweldloze weerbaarheid
kortweg te typeren als een nieuw model van verzet tegen onrecht, naast de
oude modellen van oorlogs- en revolutionair geweld. Geweldloze weerbaarheid
is de manier van onrechtbestrijding voor hen die geen vertrouwen hebben in
geweld, "omdat de middelen die gebruikt worden en de gevolgen daarvan in
strijd zijn met het doel dat men wil bereiken" (14). Wie geweldvrij verzet
pleegt behoort echter niet alleen kritisch te zijn in het gebruik der middelen,
maar ook ten aanzien van het doel dat hij nastreeft. Tegen welk onrecht gaat
het? Tegen de derde vorm van geweld die S. in zijn boek signaleert: het
structurele. De plicht tot aantasting van maatschappij structuren die op uitbuiting en overheersing berusten weegt hem zo zwaar, dat afwijzing van
revolutionair geweld hem veel moeilijker valt dan veroordeling van oorlogsgeweld. In deze conceptie kan geweldloze verdediging in geen enkel opzicht
een alternatief vormen voor militaire verdediging; zij is het wèl voor gewapende
revolutie. "Geweldloze weerbaarheid is een wapen voor de verdrukten, niet
voor de verdrukkers" (95).
Het doet aangenaam aan wanneer men een zaak voor het eerst duidelijk in
kaart gebracht ziet. Maar perst S. het geweldloos verzet niet in een keurslijf
door te stellen dat het tegen het structurele geweld gericht behoort te zijn?
In de praktijk zal een min of meer massale manifestatie van geweldloze weerbaarheid gericht zijn tegen een onrecht dat van de daken schreeuwt. Dat de
verzetsleiders dit schreeuwende onrecht weten te plaatsen in het brede kader
van het structurele geweld - gesteld dat iemand hierin volledig zou slagen 314
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lijkt mij minder noodzakelijk dan dat zij hun aanhang bijeen kunnen houden.
Maatschappij-analyses leiden maar al te gemakkelijk tot politieke verdeeldheid,
ook binnen verzetsbewegingen. Niet toevallig is het meest aanvechtbare deel
van Strijds boek = de paragraaf in het laatste hoofdstuk waarin zijn eigen
visie op de westerse maatschappij het duidelijkst doorklinkt (Wat willen wij
verdedigen?, 129 e.v.).
Om aan het gevaar van abstrahering te ontkomen heeft S. zich onthouden
van een definitie van het begrip geweld. Zo ontkomt hij tevens aan de noodzaak het woord geweld af en toe in een minder ongunstige betekenis te gebruiken. Over politieel geweldgebruik wordt nl. in het gehele boek niet gerept.
Dat S. het zgn. sparende geweld van de politie kan aanvaarden, mits achter het
politie-optreden het recht staat, blijkt overigens uit zijn ,,52 vragen over oorlog
en vrede" (1965), p. 82 e.v., en indirect uit de voorbeelden van geweldgebruik
die hij in dit boek op p. 14 noemt: "haat tegenover de vijand, het toeleggen
op zijn vernietiging; folteringen over en weer; vermindering en al spoedig
verdwijning van zelfkritiek; verwoesting van steden, terreurdaden, een nietbegrensde of een alleen door mogelijke vernietiging begrensde escalatie van de
geweldmiddelen" . In feite wijst S., zeer terecht, het grof geweldgebruik af en
beveelt hij geweldloze weerbaarheid aan als een strijdmethode die de tegenstander niet opgeeft maar hem tot beter inzicht wil brengen.
Hierin behoren wij m.i. vlak naast hem te staan. Minder bevredigend is
echter dat S. de schijn wekt dat de overheid niets met het nieuwe model van
onrechtbestrijding zou kunnen aanvangen. Hij neigt er sterk toe de overheid
te identificeren met de gevestigde belangen die het structurele geweld in stand
houden. Daarom weet hij van het antirevolutionaire rapport "Geweldloze
defensie tegen vreemde mogendheden" (A.R. Staatkunde, febr.jmaart 1970,
p. 105-115) niets beters te zeggen dan dat ook hier geweldloze weerbaarheid
beschouwd wordt als een aanvulling van, een nuttige toevoeging aan het
militaire geweld (85).
De samenstellers van dit rapport hadden de opdracht een stuk feitelijke
informatie te verstrekken over de mogelijkheden en effecten van geweldloze
weerbaarheid in de moderne samenleving, zulks met het oog op de te voeren
buitenlandse politiek. Wat men ook voor kritiek op de achter deze formulering
liggende gedachtengang kan hebben, zij noodzaakte tot bezinning op een
mogelijke overheidstaak op dit terrein. Het blijkt nu dat een overheid tegelijkertijd een militaire defensie kan organiseren en maatregelen kan treffen ter
voorbereiding van geweldloze defensie voor het geval een vreemde mogendheid
het land zou bezetten. Op dit zeer beperkte terrein is "vreedzame coëxistentie"
van militaire en civiele defensie mogelijk. Moeten we deze mogelijkheid, zoals
S. doet, ignoreren omdat overheidsmaatregelen ter voorbereiding van geweldloos verzet tegen een eventuele bezetter niet in zijn conceptie van geweldloze
weerbaarheid passen? De belangrijkste suggestie van het antirevolutionaire
rapport, de erecode voor ambtenaren, is trouwens een wapen dat zich ook
tegen de eigen overheid zou kunnen keren. De literatuur over de geweldloze
315

Boekbespreking

weerbaarheid schenkt nog altijd te weinig aandacht aan de mogelijke rol van
het ambtenarenapparaat.
Deze kritische opmerkingen mogen echter niemand verleiden het werk van
dr. Strijd ongelezen te laten. Het is zonder meer de beste publicatie over
geweldloze weerbaarheid in het Nederlandse taalgebied, en bovendien, gezien
het uitgebreide voetnotenmateriaal, een uitstekende basis voor verdere studie.
Sterke kanten van het boek zijn dat ethische bewogenheid met nuchtere
zakelijkheid gepaard gaat en dat de mislukking van talrijke geweldloze acties
niet verzwegen wordt.
Last not least: de sterk door Martin Luther King geïnspireerde schrijver
doet met name op de christenen een beroep om de geweldloze weerbaarheid
als een uitdaging te beleven. "Wie zich christenen noemen, en dus vóór de
navolging van Christus hebben gekozen omdat ze vertrouwen hebben in de
Zaak van Christus, kunnen deze uitdaging zeker niet ontgaan" (125). Ik zou
hieraan willen toevoegen dat zij zich ook niet mogen onttrekken aan Strijds
uitdagende kritiek op de levenshouding van zeer veel christenen in het Westen.
B. J. Brouwer

C. H. Koetsier, Zending als dienst aan de samenleving. Over de

houding van zending en kerk t.o.v. sociaal-economische
vraagstukken in Indonesië, in het bijzonder op MiddenJava. Uitg. W. D. Meinema, Delft 1975, 166 blz. Prijs

f

14,90.

Ds. Koetsier, studie-secretaris van de Beleidsraad voor Zending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland, legde bij zijn promotie
bij prof. dr. J. Verkuyl aan de Vrije Universiteit, in april van dit jaar een fris
uitziend boekwerk ter discussie. Niet alleen is het met foto's verlucht, maar
ook boeit het door het onderwerp dat tot studieobject werd uitgekozen:
Zending als dienst aan de samenleving. Dr. Koetsier zelf schrijft in zijn
voorwoord daarover: "Ik heb deze studie vooral geschreven om de Gerejagereja Kristen Jawa (de Javaanse kerken, B.), in wier dienst ik enkele jaren
heb mogen werken, van dienst te zijn... Mijn wens is deze kerken en zo
mogelijk ook de Indonesische Raad van Kerken met dit boek van nut te kunnen
zijn bij het doordenken van hun verantwoordelijkheid in de maatschappelijke
situatie van hun land en volk". Ik acht het een gelukkige greep dat deze zaken
naar voren worden gehaald in een tijd dat men zovele negatieve geluiden over
Indonesië verneemt. Daar komt nog bij dat een vrij onbekend gebleven, maar
toch uiterst gewichtig stuk zendingsproblematiek door deze dissertatie ruime
aandacht kan verkrijgen.
De schrijver begint met een korte bespreking van de interesse van de
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internationale zendingsconferentie te Jerusalem in 1928 voor sociale problemen.
Jerusalem legde een sterke nadruk op de eenheid van het Evangelie in zijn
betekenis voor het totale persoonlijke en maatschappelijke leven. Wedergeboorte
("regeneration") is een begrip dat zowel betrekking heeft op de individu als
op de sociale verhoudingen. De evangelisatie van individu èn maatschappij
worden onscheidbare taken. De verzoening van de individu èn van de maatschappij worden 2 facetten van de éne en ondeelbare zending van de kerk.
In een tweede hoofdstuk over "Jerusalem" in Nederlands-Indië vertelt dr.
Koetsier over de beschouwingen van delegatieleden uit het toenmalige Nederlands-Indië over "Jeruzalem". Bij die delegatie was één Indonesiër, te weten
de heer T. S. G. Mulia, Volksraadslid, later hoogleraar en minister in zijn
land (de Vrije Universiteit verleende hem in 1966 een eredoctoraat). In een
referaat zegt Mulia, dat de inheemse christen "wenst te weten of de Zending
in dienst staat van de Westersche cultuur en van de Westersche economische
overheersing, of zij vijandig staat tegenover het nationale streven; wat de
Zending doet voor de sociale rechtvaardigheid, voor de oplossing van het
rassenprobleem, enz." Mulia veronderstelt dat de zendingsarbeiders deze zaken
wellicht vreemd in de oren klinken "omdat zij voor u immers geen vragen zijn,
maar voor vele inlandsche christenen zijn dat nu juist de brandende vragen, die
velen voor zichzelf helaas reeds beantwoord hebben door het Christendom en
de Zending de rug toe te keren." Mulia vleit zich niet met de hoop dat zijn
gehoor - leden van de Nederlandsch-Indische Zendingsbond - zich door
hem zal laten overtuigen, "omdat," zegt hij, "de continentale theologie waarin
u is grootgebracht, u niet gemakkelijk het verband tussen de roeping van de
Zending en de maatschappelijke problemen zal laten leggen en omdat bij u de
overtuiging zich reeds heeft gevestigd dat de Zending om vele gewichtige
redenen vooralsnog daarbuiten dient te blijven" (p. 27). De reacties op deze
woorden tonen aan dat er bij "de Zending" overeenstemming bestaat t.a.v. de
centrale vraagstelling: het Evangelie heeft wel degelijk een boodschap voor de
maatschappelijke vraagstukken. Het valt dan echter op, schrijft Koetsier terecht
(p. 43), dat bij de Gereformeerden wel grote aandacht is voor de noodzaak
van onderwijs en medische zorg (als taken van de kerkelijke zending), maar
dat dit niet van toepassing zou zijn op structurele vraagstukken van sociaaleconomische en politieke aard.
In hoofdstuk drie draagt Koetsier gegevens aan over de sociaal-economische
situatie van de bevolking in de crisisjaren. Het werd duidelijk dat het wel en
wee van de desa sterk was samengeweven met dat van de wereldhuishouding.
Koetsier draagt allerlei materiaal aan, waaruit ik twee citaten licht. Mr. Th. A.
Fruin: "Het falen van de vooroorlogse welvaartspolitiek ten aanzien van de
desa lag hieraan, dat zij zich tot techniek en organisatie bepaalde. Zonder
verandering van de mens valt echter niets te bereiken" (57). Dr. 1. de Jong
in het eerste deel van zijn "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog" zegt "Had Nederland de rietsuiker boven de bietsuiker geprefereerd, dan had de zwaargetroffen Java-suikerindustrie haar capaciteit met
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de helft kunnen uitbreiden" (62). Tegen deze trieste achtergrond stelt Koetsier
de volgende vragen: 1. Op welke wijze is de zending betrokken geweest bij
het maatschappelijk leven van de bevolking? en 2. Heeft zij blijk gegeven
oog te hebben voor de sociaal-economische problematiek? De Gereformeerde
zending heeft duidelijk met deze vragen geworsteld, hetgeen blijkt uit de
ontstane discussies over "hoofd- en nevendiensten", "comprehensive approach",
"instituut en organisme". Belangrijker was dat men in de concrete situatie
aan het werk ging. Ds. Merkelijn stichtte een armenkolonie in Blondo, mevrouw
Esser-Rutgers opende een Spaar- en Credietcoöperatie in Purbolinggo. Ook
mag niet vergeten worden de stichting van christen-desa's in onontgonnen
gebieden van Oost-Java. Bij dit alles mag men de waarde van het zendingsonderwijs tot ver in de desa's niet verwaarlozen, al werd het ernstig bemoeilijkt
door de bemoeienis en de subsidieregeling van het gouvernement.
Tegen het einde van de dertiger jaren groeit dan de behoefte aan een
nieuwe "sociaal-economische dienst", gericht op de opbouw van een zelfstandige
christelijke gemeente. De critische taak van de gemeente t.o.v. de samenleving
kwam daarbij nog niet in het vizier. In 1950 neemt de Synode van de Javaanse
kerken het besluit een stichting voor economische opbouw in het leven te
roepen en beroept ze de eerste "zendeling-econoom" met als opdracht "de
verkondiging van het Evangelie op het terrein van de economische opbouw
van alle leden van de gemeenten en de christen-maatschappij". Volgens Koetsier
is bij deze opzet te weinig aandacht besteed aan een grondige analyse van de
sociaal-economische structuur van de indonesische samenleving. De financiële
zelfstandigheid van de gemeente werd op zichzelf genomen en tot hoofddoel
gemaakt van de inzet van de "zendeling-econoom". Daarom vindt Koetsier:
"Teveel werd daarbij over het hoofd gezien enerzijds dat deze zelfstandigheid
niet los gezien kan worden zowel van de sociaal-economische context van de
samenleving in het proces van economische dekolonisatie en ontwikkeling als
van historische belasting door een van buitenaf ingeplante kerkstructuur en
organisatie, anderzijds dat de voornaamste sociaal-economische dienst van de
kerk bestaat uit de vorming van de christenen tot positief-critische deelname
aan de opbouwen herstructurering van de samenleving" (102).
Koetsier sluit vervolgens zijn boek af met korte beschrijvingen van enkele
van de voornaamste sociaal-economische activiteiten van de Javaanse kerken
en met beschouwingen en projecten uit de kring van de Indonesische Raad
van Kerken. Hoe interessant deze laatste uitwijdingen ook mogen zijn, ik vind
het jammer dat de schrijver zich niet bij Midden-Java gehouden heeft. Daar
is men immers toentertijd duchtig aan het worstelen geraakt met de vragen
waarover deze dissertatie handelt. Koetsier geeft wel summier weer wat bijv.
Bavinck en Kraemer dachten over de verhouding van woord en daad, maar
zou het ons en vooral ook de kerken in Indonesia niet verder geholpen hebben
als de Bijbelteksten zelf eens grondig onderzocht waren? Wat bedoelt de
Schrift werkelijk met dienst aan de samenleving? En is werkelijk het voornaamste bij dit alles de "vorming van de christenen tot positief-critische
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deename aan de opbouwen herstructurering van de samenleving"?
Hoe het ook zij, Koetsier heeft ons opnieuw aan het denken gezet over
geweldige vragen, welke ook vandaag en morgen springlevend zijn in kerken
die zich geroepen voelen om de samenleving te dienen.
dr. D. Bakker

Oegstgeest

BOEKAANKONDIGINGEN
Dr. C. A. de Leeuw, Kinderen van de rekening, uitg.
B.V., Kampen, 92 blz., prijs f 9,90.

J. H. Kok

De ondertitel van dit boekje luidt: Christelijk onderwijs: een taak voor
ouders en docenten. Het beoogt ouders en docenten te helpen bij de godsdienstige vorming van hun kinderen.
A. Polman, Waar gaan we heen?, uitg.
Kampen, 38 blz., prijs f 9,90.

J.

H. Kok B.V.,

De schrijver geeft een aantal kritische kanttekeningen bij de examenregeling
voor VWO en HAVO en doet enige voorstellen tot verbetering van deze
regeling.
Dr. Klaus Scholder, Grenzen aan de Toekomst, uitg.
B.V., 161 blz., prijs f 18,50.

J. H. Kok

De schrijver is hoogleraar aan de theologische faculteit van de Universiteit
van Tübbingen. Hij bespreekt de problematiek van de grenzen van onze
welvaart en spitst uiteindelijk zijn betoog toe op de relatie van kapitalisme en
socialisme t.O.V. het idee van de grenzen van de groei en op wat hij noemt
het dilemma van de vooruitgang.
Prof. dr. P. J. Roscam Abbing, Conflict en Harmonie, uitg.
Boom, Meppel, 152 blz., prijs f 18,50.
Een bundel opstellen die zijn uitgesproken in het kader van het Studium
Generale 1974 van de Rijksuniversiteit te Groningen. De schrijvers zijn J. F.
Glastra van Loon, W. Top, W. Gortzak, J. Pen, I. Lipschits, J. J. A. Mooij,
G. P. Hoefnagels en P. J. Roscam Abbing, de samensteller van deze bundel.
A. Kamsteeg, Koude oorlog en vreedzame coëxistentie, uitg.
De Vuurbaak, Groningen, 112 blz., prijs f 15,-.
De schrijver analiseert de doeleinden van de buitenlandse politiek van de
Sowjet-Unie op hun effect terzake het streven naar vreedzame coëxistentie.
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VAN DE REDACTIE

In dit nummer schrijft prof. mr. P. de Haan een commentaar op de op
4 december j.l. ingediende wetsontwerpen tot regeling van een voorkeursrecht
van gemeenten bij de verwerving van onroerend goed en tot wijziging van de
Onteigeningswet. Hij memoreert de smalle aanpak van het grondpolitieke
vraagstuk via deze wetsontwerpen, signaleert dat de wijze waarop het voorkeursrecht wordt geregeld (nl. in combinatie met de gebruikswaarde) precies
het tegengestelde effect zal opleveren van wat wordt beoogd en spitst zijn
beschouwing toe op het veronachtzamen van de negatieve ontwikkelingsschade
van bedrijven, hetgeen prof. De Haan zeer onrechtvaardig acht. Hierdoor zal
naar zijn mening al het aanbod van grond die een andere bestemming krijgt
zich niet op de gemeente richten maar juist op grote projectontwikkelaars, die
met deze wetsontwerpen gouden tijden tegemoet mogen zien. Hij bepleit
opnieuw een compromis tussen christen-democraten en socialisten op basis van
de zgn. exploitatiewaarde: een door de rechter te bepalen werkelijke waarde,
waarbij invloeden van speculatie en overheidsinvesteringen uitgeschakeld dienen
te worden. Prof. De Haan heeft hierover eerder geschreven in het augustusnummer 1975 van ons blad.
Zijn conclusie is dat het voorgestelde voorkeursrecht alleszins aanvaardbaar
is mits niet gekoppeld aan de gebruikswaarde. Gebeurt dat wel dan is het
voorstel naar zijn opvatting onaanvaardbaar, omdat het zich dan duidelijk richt
tegen de economisch zwakkere boeren en tuinders in urbane gebieden en de
economisch sterkere ontwikkelingsmaatschappijen te zeer in de kaart speelt.
In aansluiting op deze beschouwing zijn de conclusies opgenomen van de op
29 november j.l. gehouden CDA-studieconferentie Grondpolitiek, waar het
rapport 'Grondeigendom en grondbeheer' is besproken.
Vervolgens schrijft prof. Kallen over 'Interne en externe onderwijshervorming', n.a.v. een gelijknamige uitgave van de Foundation Européenne de la
Culture. Hij beschrijft hoe voortdurend twee visies op het onderwijs om de
voorrang strijden: één, waarbij de mens en de menselijke ontplooiing centraal
staat (en waarbij aard en omvang van de onderwijsvernieuwingen primair
worden bepaald door de behoefte van de bevolking) en een andere visie
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waarin een optimaal gebruik van menselijke en materiële hulpbronnen ten
dienste van economische groei overheerst. Prof. Kallen spreekt zijn voorkeur
uit voor de eerste benadering,- wel merkt hij op dat deze benadering moeilijker
onverkort uitvoerbaar wordt, naarmate het onderwijsniveau hoger wordt. Vaak
blijkt dan uit hei concrete beleid niet zoveel meer van deze benadering. Hij
confronteert de denkbeelden uit dit boek uitvoerig met de zgn. 'Contourennota', waarin minister Van Kemenade basisgedachten heeft uiteengezet over
de toekomstige vormgeving van ons onderwijsbestel.
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DE WETSONTWERPEN INZAKE DE GRONDPOLITIEK
door
Prof. mr. P. de Haan

Bij Koninklijke boodschap van 4 december 1975 zijn - vlak voor Sinterklaas, maar niet als surprise - aan de Tweede Kamer aangeboden de reeds
lang aangekondigde wetsontwerpen tot regeling van een voorkeursrecht
van gemeenten bij de verwerving van onroerend goed en tot wijziging van
de Onteigeningswet (op het stuk van de waardebepaling), zitting 1975-1976,
nrs. 13713 en 13714. Deze wetsontwerpen hebben reeds een lange voorgeschiedenis, wat de waardebepaling betreft zelfs teruggaande tot de vorige
eeuw, doch ik zal hierop thans niet ingaan om zoveel mogelijk ruimte voor
de actualiteit te behouden.
Na een korte verantwoording vooraf wil ik achtereenvolgens stilstaan
bij de smalle aanpak van het grondpolitieke vraagstuk via deze ontwerpen,
bij het gevaar dat zij mede daardoor een averechtse werking krijgen, bij het
hete hangijzer van de voorgestelde gebruikswaarde in relatie tot de negatieve
ontwikkelingsschade van bedrijven, bij de door mij voorgestelde benadering
vanuit het begrip werkelijke waarde in relatie tot overheidsinvestering en
- tenslotte - bij de meer technische uitwerking van voorkeursrecht en gebruikswaarderegeling in de ontwerpen, waarna nog conclusies volgen.
1. Verantwoording vooraf
Deze verantwoording is nodig, omdat mijn betrokkenheid bij dit onderwerp niet alleen een juridische, doch tevens een politieke 1 is. Tezamen levert
dat op een rechtspolitieke benadering die aan een beoefenaar van het bestuursrecht niet vreemd mag zijn, omdat dit recht het juridische beleidsinstrumentarium van de overheid is en dus bij uitstek het recht van de politiek.
Wel dwingt mij deze benadering de standpunten van bepaalde partijen, met
name PvdA en CDA, tegenover en naast elkaar te stellen, omdat het juist
deze partijen zijn, die over dit belangrijke onderwerp sinds jaar en dag in
discussie zijn. Dit artikel verschijnt dan ook ongeveer gelijktijdig in 'Nederlands Juristenblad' en 'Antirevolutionaire Staatkunde', kaderblad van de Dr.

1
Dit laatste vooral door het lidmaatschap van de CDA-werkgroep die het rapport
'Grondeigendom en grondbeheer' heeft uitgebracht, door mij verdedigd op de CDAstudieconferentie Grondpolitiek van 29 november j.l. en in discussies met PvdA-kamer.
leden.
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Abraham Kuyperstichting; in laatstgenoemd blad min of meer als vervolg
op een eerder in dat orgaan verschenen bijdrage 'Grondpolitiek in een christendemocratisch perspectief', augustusnummer 1975. Deze benadering brengt
tevens mee, dat ik nadrukkelijk de beginselen van de beide wetsontwerpen
voorop stel en niet de uitwerking daarvan, teneinde niet de aandacht van de
politieke hoofdzaken af te leiden.
2. Smalle aanpak - kleine waarheid
Deze wetsontwerpen, hoe luidruchtig ook in de politieke actualiteit beklemtoond, vormen slechts wat in CDA-kring inmiddels is gaan heten een smalle
aanpak en in PvdA-kring de kleine waarheid van de grondpolitiek. Het is
vooral het PvdA-kamerlid ir. A. J. Voortman geweest, die na mijn pleidooi
voor een brede aanpak in "Grondpolitiek in juridisch perspectief", tijdschrift
'De Pacht' juni 1974, zich veel moeite heeft getroost om zijn partij op een
breder grondpolitiek spoor te brengen dan dat van voorkeursrecht en gebruikswaarde alleen 2. Ook hij stelt daarbij niet langer de verwerving, maar het
beheer van de grond door de gemeenschap centraal, zij het dat het door mij
afgewezen socialistische uitgangspunt, dat de grond als gemeenschapsgoed
ook zoveel mogelijk in gemeenschapshanden moet komen, bij hem op de
achtergrond een belangrijke rol blijft spelen. De door het CDA bepleite
optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid van de gemeenschap over de
grond, inhoudende dat de overheid steeds uit een groot arsenaal van juridische
middelen datgene kan kiezen wat met zo weinig mogelijk beperking van
eigendom en gebruik het beoogde doel zo optimaal mogelijk bereikt, blijkt
bij hem toch soms een maximale te zijn, zeker wanneer het over de verwerving gaat 3. De uitdrukking 'kleine waarheid' is van hem afkomstig en
slaat op het feit, dat de PvdA 1975 tot jaar van de waarheid heeft uitgeroepen
op het stuk van grondpolitiek, bedrijfsdemocratisering en inkomenspolitiek.
Inmiddels heeft de CDA-studieconferentie zich op 29 november j.l. duidelijk uitgesproken 4 voor een brede aanpak van de grondpolitiek, afgezien van
het omstreden punt van de waardebepaling. Ten aanzien van de stedelijke
grondpolitiek betekent dat naast het voorkeursrecht o.a. invoering van onteigeningsbevoegdheid door rechtstreekse aanwijzing van percelen bij (globaal)
bestemmingsplan; publiekrechtelijke regeling van erfpachts- en andere uit,
giftevoorwaarden via verordening, plan en algemene beginselen van behoorlijk
bestuur; invoering van allerlei uitvoeringsplichten bij overeenkomst en krachtens
de wet; en vooral ook stedelijke herverkaveling als allesomvattend uitvoeringskader voor stadsuitbreiding en -vernieuwing.
2
Zie o.m. het aan de grondpolitiek gewijde juni.nummer van het PvdA-kaderblad
'Roos in de vuist'.
3
Zie zijn reactie op het CDA-rapport in 'Grondjournaal' nr. 15 van 27 oktober 1975,
met name op het stuk van het voorkeursrecht, blz. 19.
4
Zie de samenvatting in het a.r. weekblad 'Nederlandse Gedachten' van 6 december
1975, blz. 9.
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Ten aanzien van de agrarische grondpolitiek 5 werd gekozen voor een zodanige uitbreiding van het grondbank-instituut dat de individuele boer in
beginsel vrij kan kiezen tussen eigendom, erfpacht of pacht als exploitatievorm, steeds onder redelijke voorwaarden, waarbij de mogelijkheid van een
voorkeursrecht voor de grondbank uit dat oogpunt nader zal worden bestudeerd. Uiterst belangrijk voor de financiering van het agrarische gronden gebouwenkapitaal is voorts het pleidooi voor invoering van een voorkeursrecht in de vorm van een recht op overname in eigendom tegen verpachte
waarde of in pacht voor de erfgenaam-bedrijfsopvolger van een eigenaarexploitant van een landbouwbedrijf. Dit scheelt bijna de helft van de kapitaalbehoefte van een dergelijk bedrijf, die nu al naar een miljoen gulden per
arbeidskracht tendeert, meer dan in welke andere bedrij fstak ook.
Voor mij persoonlijk is deze brede aanpak nog slechts de kleine waarheid
van de grondpolitiek, omdat het in feite gaat om de gehele wetgeving inzake
bestemming, inrichting en beheer van onroerend goed. Hierbij zal het in de
komende decennia de opgave van de wetgever zijn de ruimtelijke ordeningswetgeving als facetwetgeving te integreren met de sectorale ruimtelijke wetgeving inzake volkshuisvesting, landbouw, recreatie, natuurbescherming, milieuhygiëne, waterstaat, verkeer en energie en uiteindelijk ook met de economische,
sociale en culturele wetgeving waar nodig. Met deze integratie staat en valt
op den duur het hele overheidsbeleid inzake de ruimte en dit wordt ook in
toenemende mate ingezien, blijkens recente pogingen van de overheid om tot
meer integrale inrichtings- en beheersvormen te komen o.a. bij landinrichting,
landschapsbeheer, stadsvernieuwing, milieuhygiëne en regionaal ontwikkelingsbeleid.
Ik kan hier nu uiteraard niet verder op ingaan, maar moest dit kwijt om
opnieuw een poging te doen eventuele grondpolitieke oogkleppen te verwijderen. Bij dit alles vergeleken is het voorkeursrecht een detail en de gebruikswaardeproblematiek een politiek gezwel dat het beste operatief kan
worden verwijderd, temeer nu het het leven van het kabinet Den Uyl bedreigt.
Welnu, daarvoor zal ik dan andermaal mijn best doen, echter niet dan na
er nogmaals op te hebben gewezen dat tegenover de herverkaveling met
haar volledige beschikkingsbevoegdheid van de overheid over een heel
gebied het voorkeursrecht met zijn bevoegdheid ten aanzien van percelen die
toevallig op de markt komen, slechts een aanvullende rol kan spelen.
3. Gevaar van averechtse werking
Intussen bergt de fixatie op de twee thans aan de orde zijnde onderwerpen,
vooral in onderlinge combinatie, wel het gevaar in zich van averechtse werking.
Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat de wetsontwerpen, zoals zij thans
op tafel liggen, precies het tegengestelde zullen uitwerken van wat de
5
Zie hierover nader het verslag van de CBTB-conferentie over grondpolitiek op
4 december 1975 in 'Nederlandse Gedachten' van 13 en 20 december.
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Regering voor ogen staat. Met het voorkeursrecht beoogt men de gemeenten
een gemakkelijke toegang te verschaffen tot de grondmarkt door haar daarbij
een voorrangspositie te verschaffen in de zin dat de verkoper volgens art.
7 e.v. van het ontwerp eerst tot vervreemding kan overgaan, nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld het desbetreffende onroerend goed of
zakelijk recht te kopen. De rechtvaardiging van een dergelijke voorrangspositie kan tegenover de verkoper slechts worden gevonden in het algemeen
belang in combinatie met het feit dat hij daardoor geen schade lijdt; men
vergelijke de rechtspraak inzake hinder in het algemeen belang en het dienaangaande voorgestelde artikel 5.1.2. Ontwerp B.W.
Hier wordt daarentegen een voorkeursrecht voorgesteld, waarbij wèl en
zelfs ernstige schade wordt toegebracht aan de verkoper. Dit door de combinatie met de gebruikswaarderegeling, die in de artt. 13, 16 en 19 van het
voorkeursrechtsontwerp zodanig is uitgewerkt dat wel de deskundigen en de
rechtbank bij de prijsvaststelling aan die regeling gebonden zijn, maar niet
de gemeente en G.S., laat staan derden-kopers die, als de gemeente van koop
afziet, mogen betalen wat zij willen. Het voorkeursrecht verliest hiermee op
voorhand zijn rechtvaardigingsgrond en zal als onrecht worden ervaren.
Wat zal hiervan het gevolg zijn? Dat praktisch iedere verkoper zal
trachten een dergelijk voorkeursrecht te ontgaan, wanneer hij daartoe in de
gelegenheid is. Welnu, die gelegenheid wordt hem in het wetsontwerp in
ruime mate geboden. Terecht wordt het voorkeursrecht alleen toegekend voor
gronden die blijkens structuur- of bestemmingsplan een niet-agrarische bestemming zullen krijgen. Echter, die bestemming komt niet zomaar uit de
lucht vallen. Er moet voor de aanwijzing van gronden vallend onder het
voorkeursrecht zijn hetzij een gemeenteraadsbesluit op basis van een vastgesteld structuur- of bestemmingsplan, het eerste zelfs onder goedkeuring van
G.S., hetzij een voorstel van B. en W. tot het nemen van een dergelijk besluit op basis van een ter inzage gelegd ontwerp-plan. Aldus de artt. 2 tjm 6,
terwijl art. 7 vervolgens bij het vermelden van de uitzonderingen op het
voorkeursrecht ruimte genoeg laat voor overeenkomsten die aan de inwerkingtreding van dit recht voorafgaan.
Men kan hierbij zelfs twee wegen volgen, n.l. hetzij een voorovereenkomst
sluiten, waarbij de eigenaar zich tot verkoop aan de derde verplicht voor het
geval een ontwerp-plan ter visie wordt gelegd, waarin het goed een nietagrarische bestemming krijgt (uitzondering d), hetzij een koopovereenkomst
sluiten en bij notariële of geregistreerde onderhandse akte laten vastleggen
vóór de inwerkingtreding van het voorkeursrecht (uitzondering e). Ook
andere constructies zijn denkbaar, zoals verkoop onder opschortende voorwaarde.
Het gevolg van dit alles zal zijn dat praktisch het hele aanbod van grond
die een andere bestemming krijgt, zich inplaats van op de gemeente, zal
richten op projectontwikkelaars e.d. Ook een vooraanstaande grondspecialist
in de PvdA, zoals de directeur van de Nationale Woningraad, mr. C. M. van
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den Hoff, voorspelt een gouden tijd voor projectontwikkelaars, wanneer de
plannen van de progressieven omtrent de gebruikswaarde doorgang vinden 6.
In feite zijn zij het, die een voorrangspositie krijgen en er is bij de huidige
schaarste aan werkgelegenheid in de bouw geen twijfel mogelijk, dat zij
deze zullen benutten.
Er gaan geruchten dat sommigen in de PvdA nu zouden overwegen een
wetsvoorstel te doen, krachtens hetwelk onteigening van een projectontwikkelaar onbeperkt mogelijk zou worden. Daarmee schiet men over zijn doel
heen. Wij zullen hier in dit land moeten leren met solide ontwikkelingsmaatschappijen niet alleen te leven, maar ook samen te werken. Aan de
krampachtigheid van bepaalde gemeenten moet wat dit betreft nodig een einde
komen. Maar dan dienen deze gemeenten wel de juiste juridische instrumenten
te hebben om een machtspositie van zulke maatschappijen op grond van
eigendom van een deel van het bestemmingsplangebied te kunnen uitsluiten.
Daartoe bieden de huidige voorstellen onvoldoende mogelijkheden, anders
dan de eerder genoemde voorstellen omtrent onteigening bij (globaal) bestemmingsplan, bouw- en aanlegplichten en vooral stedelijke herverkaveling.
Het voorstel inzake de gebruikswaarde heeft ook in ander opzicht een
averechtse werking. Het richt zich in hoofdzaak tegen boeren en tuinders
in urbane gebieden, waarvan vooral de eersten - als regel veehouders vanwege de geleidelijke achteruitgang van hun bedrijf door de opkomende
verstedelijking als economisch zwakkeren zijn te beschouwen. Het is apert
onrecht wat deze mensen wordt aangedaan en daar steekt werkelijk niets
progressiefs in.
Nu kan men niet zeggen dat de Regering er niets aan heeft gedaan om
dit onrecht te verzachten. Al bij de kabinetsformatie was uitgesproken dat bij
invoering van het stelsel van de gebruikswaarde onbillijkheden zouden worden tegengegaan. De vraag is echter of de Regering daarin wel is geslaagd
en of zij het probleem waar het om gaat eigenlijk wel voldoende heeft onderkend. De lezing van tekst en toelichting van het ontwerp nr. 13714 heeft mij
helaas in de overtuiging gesterkt, dat beide vragen ontkennend beantwoord
moeten worden. Trouwens ik had redelijkerwijs niet anders kunnen verwachten, omdat onderkenning van het probleem onvermijdelijk het loslaten
van de gebruikswaarde als uitgangspunt zou hebben meegebracht.
Ik zou dit probleem willen noemen de negatieve ontwikkelingsscliade van
bedrijven als gevolg van de stedelijke ontwikkeling. Ik doe bij dezen een
dringend beroep op Regering en PvdA daar nu eindelijk oog voor te krijgen,
want daar gaat het grootste deel van het conflict over. Er zijn vele andere
bezwaren aangevoerd, die ten dele ook door de PvdA worden erkend, zoals
rechtsongelijkheid door het ontstaan van twee grondmarkten. Ik voeg daar
thans nog het bezwaar van het Landbouwschap aan toe, dat invoering van
de gebruikswaarde betekent dat de landbouw schade moet lijden niet alleen
6

'De Woningraad' 1975, nr. 5, blz. 186 e.v.
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wanneer zij voor sociale woningbouw, maar ook wanneer zij bijv. voor multinationals moet wijken. Maar het hoofdbezwaar ligt in wat nu volgt.
4. Gebruikswaarde en negatieve ontwikkelingsschade
Onder "negatieve ontwikkelingsschade" is hier te verstaan de schade die
een bedrijf op het moment van de onteigening reeds geleden heeft als gevolg van het feit dat het zich in de laatste jaren onder druk van de verstedelijking en in afwachting van de onteigening niet meer heeft kunnen
ontwikkelen. Feitelijk niet, omdat in urbane gebieden praktisch geen grond
meer te koop is voor bedrijfsvergroting, terwijl ook investeringen in bedrijfsgebouwen als zinloos worden ervaren. En juridisch niet, omdat de bestemmingsplannen veelal voor deze gebieden de bestemming 'agrarische grond zonder
bebouwing' inhouden, hetgeen betekent dat men geen kastuinbouw of intensieve veehouderij en zelfs geen ligboxenstal kan hebben. Kortom, deze bedrijven zitten vaak letterlijk en figuurlijk aan de grond en hebben hun schade
al geleden zowel naar vermogen als inkomen, als het eindelijk aan onteigening toe is. De schade kan zich wel over tien of meer jaren uitstrekken
en enorme bedragen belopen: het inkomensverschil tussen een veehouderijbedrijf van 30 koeien zonder een ligboxenstal en één van 80 koeien mèt een
dergelijke stal is namelijk enorm.
Tot dusver wordt de negatieve ontwikkelingsschade bij onteigening niet
als zodanig vergoed. Dat hoeft ook niet, omdat zij haar compensatie vindt
in de niet-agrarische meerwaarde, ook wel verwachtingswaarde of ruwe bouwgrondwaarde genoemd. Of deze meerwaarde boven de bestaande agrarische
gebruikswaarde werkelijk de negatieve ontwikkelingsschade volledig dekt,
weet ik niet, maar in ieder geval zijn de betrokken boeren er blijkbaar mee
tevreden. Nu bestaat die meerwaarde uit drie componenten, t.w. meerwaarde
als gevolg van a) overheidsinvesteringen; b) overheidsbeslissingen en c) autonome factoren. Hiervan kan ik alleen uitschakeling van de eerste component
bij onteigening redelijk vinden, omdat het onredelijk lijkt de gemeenschap
eerst voor de investeringen (openbare werken) en vervolgens nog eens voor
de meerwaarde als gevolg daarvan te laten betalen. Uitschakeling van de invloed van overheidsbeslissingen, bijv. een bestemmingsplan, zou alleen redelijk
zijn als de gemeenschap ook bereid was de schade als gevolg van zulke beslissingen volledig te voldoen. Dat is zij echter niet, getuige het nauwelijks
van betekenis zijnde art. 49 W.R.O. En uitschakeling van autonome waardefactoren is onder geen beding redelijk, tenzij tegen volledige vergoeding van
de negatieve bedrijfsontwikkelingsschade door de gemeenschap.
Hoe zien nu de voorstellen van de Regering er in dit licht beschouwd uit?
Zij gaan uit van de waarde op grondslag van het gebruik ten tijde van de
onteigening. Ik beperk mij hier tot agrarische grond, omdat voor stedelijke
grond helemaal niet valt te voorzien, hoe het uitvalt. Daar kan de gebruikswaarde zelfs hoger zijn dan de ruwe bouwgrondwaarde, omdat krotten voor
het bestaande gebruik soms meer opbrengen dan de ondergrond voor de
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nieuwe bestemming in verband met de enorme kosten van bouwrijp maken.
Verder kan zich ook in de binnensteden negatieve ontwikkelingsschade voor
bedrijven voordoen en dan zijn de problemen soortgelijk als bij de landbouw.
De Regering heeft via een zeer lang ontwerp-artikel 40 getracht de bittere
pil van de gebruikswaarde, althans voor de landbouw, enigszins te vergulden.
Echter niet door bovengenoemde reële meerwaardecomponenten geheel of
gedeeltelijk in ere te herstellen, maar door zich op irreële paden te begeven.
De voornaamste correctiefactor betreft namelijk het eveneens in aanmerking
komende gebruik dat van het goed kan worden gemaakt, mits dit gelet op
de omstandigheden ter plaatse aannemelijk is (dat is nog reëel) en daardoor
de hoedanigheid van ongebouwd onroerend goed niet verloren zou gaan.
Dit laatste is niet meer reëel, ten eerste omdat de landbouw het voor zijn
ontwikkeling niet zonder bedrijfsgebouwen kan stellen en ten tweede omdat
hier van het bestemmingsplan met zijn bebouwingsmogelijkheden wordt geabstraheerd. De Regering heeft dat blijkens het derde lid begrepen en bepaalt
nu, dat de omstandigheid dat voor het potentiële agrarische gebruik schuren,
kassen of daarmee gelijk te stellen bedrijfsgebouwen van eenvoudige constructie geplaatst zouden moeten worden in aanmerking wordt genomen.
Hiermee vallen kennelijk ligboxenstallen e.d. buiten het schip. Maar zelfs
al zou dat anders zijn, dan schiet men er nog niets mee op, omdat het
hierbij niet om een agrarische bestemmingsverandering gaat, de vereiste grond
voor bedrijfsvergroting niet voorhanden is en bovendien de reeds geleden
negatieve ontwikkelingsschade op deze wijze niet vergoed wordt. Hetzelfde
geldt voor de uitsluiting van de waardebeperking die voor de landbouw uit
het bestemmingsplan voortvloeit. Vooreerst zijn hiermee alleen bedrijven
enigszins geholpen, die in de buurt van kassencentra liggen, omdat zij de
kastuinbouwwaarde zouden kunnen krijgen uitgekeerd. Daar komt echter
onmiddellijk bij, dat die waarde niet is vast te stellen, als het aanbod groter
zou zijn dan de vraag.
De Regering stelt zich met dit soort normen - er worden nog een aantal
andere, al even irreële aan toegevoegd - zo ver buiten de realiteit, dat het
maar goed is dat het woord 'werkelijke' niet meer als adjectief bij de waarde
in het nieuwe art. 40 is opgenomen. Want de ene fictie wordt hier aan de
andere geregen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld zou zijn. Nou, dat
is het niet: het is niet alleen onrecht, doch bovendien nog onzin ook (die
twee gaan trouwens goed samen). Ten eerste is de agrarische gebruikswaarde
op zichzelf in urbane gebieden reeds een fictie. Dit wordt het duidelijkst
geïllustreerd door de passage in de Memorie van Toelichting, die ik hier
letterlijk aanhaal, omdat zij voor het hele stelsel in feite dodelijk is:
"Wanneer het b.v. om landbouwgrond gaat, zal men moeten zien wat
vergelijkbare landbouwgrond, gelegen in een gebied dat niet door de
schaduw der bebouwing is geraakt, zou kosten."
Immers, had het bedrij f daar gelegen, dan had het zich qua omvang en
bebouwing normaal kunnen ontwikkelen en dus geen negatieve ontwikkelings329
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schade geleden. Kortom, deze fictie zou er toe moeten leiden dat de overheid deze hele schade zou moeten vergoeden, uitgaande van de denkbeeldige
toestand waarin het bedrijf zou hebben verkeerd, wanneer het in het landelijk
gebied gelegen was en zich daar vrij had kunnen ontwikkelen. Echter niet
alzo het wetsontwerp. Dat vlucht letterlijk in allerlei andere ficties die helemáál nergens op gebaseerd zijn. Waarom wèl een agrarische bestemmingsverandering als waardebepalende factor gehonoreerd, die volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan, en waarom niét een niet-agrarische bestemmingsverandering die volgens dat plan wel is toegestaan? Alleen al
deze laatste zin bewijst de onzin.
Er zit niets anders op: als men in het gebruikswaardestelsel wil volharden,
dan zal daar een volledige vergoeding van de negatieve ontwikkelingsschade
bij moeten komen. Want langs de weg van de tuinbouwgeschiktheid komt
men er niet. Trouwens, als men die in voorkomende gevallen tot uitgangspunt neemt, moet men die geschiktheid ook terug rekenen naar het verleden, of - als men dat niet wil - in ieder geval ook de bijpassende bedrijfsschadevergoeding voor een tuinder in aanmerking nemen. Als wij toch
eenmaal in een denkbeeldige wereld verkeren, kan dat er ook nog wel bij.
Maar beter dan in een denkbeeldige waarde kunnen wij - zoals het huidige
art. 40 ons ook voorhoudt - ons uitgangspunt kiezen in de werkelijke waarde.
5. Werkelijke waarde en overheidsinvesteringen
Boven zei ik reeds, dat de enige meerwaardecomponent die men redelijkerwijs kan elimineren, die van de overheidsinvesteringen is. Natuurlijk geldt
dat ook voor speculatie, maar speculatie is geen reële waardecomponent, en
moet dus sowieso al bij de rechter buiten beschouwing blijven. Het moet
mogelijk zijn langs deze weg tot een compromis tussen PvdA en CDA te
komen. Ik heb daar eerder met de introductie van het begrip 'exploitatiewaarde' een poging toe gedaan. Dat begrip heeft direct al weer misverstand
gewekt, omdat men dacht, dat de onteigeningswaarde op die manier zou
worden tot een sluitpost van een exploitatieberekening door de gemeente.
Natuurlijk kan dat niet: de gemeente is tegenpartij. Met exploitatiewaarde heb
ik op het oog de door de rechter naar redelijkheid te bepalen werkelijke
waarde, waarbij hij speculatie buiten beschouwing moet laten en verder
zodanig acht slaan op de waardeverhogende invloed en kosten van overheidsinvesteringen als hij voor zulk een redelijke waardebepaling zal vermenen te behoren.
Voor dit laatste zijn reeds aanknoPingspunten in de jurisprudentie van de
Hoge Raad te vinden, zowel wat de eliminatie van de waardeverhogende invloed als wat het in rekening brengen van de kosten van overheidsinvesteringen
betreft. Men denke voor het eerste aan de invloed van het werk waarvoor
onteigend wordt, die stelselmatig wordt geëlimineerd, en voor het laatste
aan de redelijke koper die met het oog op particuliere grondexploitatie
koopt, rekening houdende met zijn aandeel in de kosten van overheidsin330
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vesteringen. Waar in CDA-kring nog verschil van mening over bestaat, dat
is niet over de juistheid van de bovengenoemde beginselen, maar over de
vraag of het nodig is daarvoor art. 40 Onteigeningswet te wijzigen.
Zelf meen ik dat dit wel nodig is, maar ik moet toegeven dat dit meer
zijn grond vindt in de huidige politieke constellatie dan in art. 40 en de
daarbij behorende jurisprudentie. D.w.z. ook ik heb aarzelingen of het wel
verantwoord is in een zo verfijnd en uitgebalanceerd stelsel als dat van de
onteigeningsjurisprudentie, waar de Hoge Raad meer dan een eeuw aan heeft
gebouwd, in te grijpen. Toch geloof ik dat het juist is art. 40 te herzien
op de boven aangegeven wijze. De Hoge Raad kan dan enerzijds de lijn
van eliminatie van invloeden van overheidsinvesteringen doortrekken tot ook
andere werken dan het onteigeningswerk en anderzijds de zaak van de kostenkant benaderen met toepassing van de exploitatieverordening. Beide wegen
mOeten voor een redelijke waardebepaling gelijkelijk open staan, als het ware
ter keuze of ter combinatie.
Ik acht het een goed teken dat geen van de in het conflict betrokken
partijen tot nu toe zich in goed- of afkeurende zin over dit naar mijn mening
reële alternatief voor de gebruikswaarde heeft uitgelaten. Elke voortijdige
stellingname zou opnieuw tot verstarring van het politieke front kunnen
leiden. Wel is duidelijk dat aan weerskanten op dit alternatief wordt gestudeerd. De moeilijkheid is echter dat het niet door een simpele amendering
van het wetsontwerp lijkt te kunnen worden gerealiseerd. Zou men de weg
van amendering willen inslaan, dan zie ik een mogelijk compromis alleen op
de basis van een vergoeding van de negatieve ontwikkelingsschade tot stand
komen. Een dergelijk compromis lijkt politiek wellicht iets meer, maar
juridisch duidelijk minder reëel, omdat deze schade uiterst moeilijk te begroten valt, zodat in plaats van de koper de rechter zich in speculaties zou
moeten begeven. Dat moet hij echter op de grondslag van het huidige wetsontwerp ook reeds, doordat hij moet werken met een serie ficties die de
nodige realiteitswaarde missen.
Ik eindig hier met een citaat uit 'Het Parool' van 6 december 1975, de dag
na Sinterklaas dus: "Uit het voorstel-De Haan blijkt in elk geval dat de
standpunten in beide kampen niet meer zo ver uiteenliggen dat over de grondpolitiek een in de huidige situatie uiterst onwelkom politiek conflict zou
moeten worden geriskeerd. Het is te hopen dat het parlement de gebruikswaarde van deze constatering zal weten te exploiteren."
6. Uitwerking van het voorkeursrecht
De wijze waarop het gemeentelijk voorkeursrecht in het wetsontwerp nr.
13713 is uitgewerkt, is - afgezien van de koppeling aan de gebruikswaardem.i. in het algemeen bevredigend. Grondslag is, zoals het in mijn terminologie
heet, de operationele gebiedsaanwijzing op grond van een structuur- of bestemmingsplan dan wel het ontwerp van een dergelijk plan. In het laatste
geval geldt een soort voorlopig voorkeursrecht waartoe B. en W. kunnen be-
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sluiten ingevolge art. 5 en dat volgens art. 6 ofwel overgaat in een meer
definitief, aan het vastgestelde plan zelf gekoppeld voorkeursrecht Of eindigt
na verloop van zeven maanden of eerder als aan de materiële voorwaarden
niet langer is voldaan. Die voorwaarden vindt men in art. 2 lid 2, ook
voor het definitieve voorkeursrecht: voor een aanwijzing komen alleen in
aanmerking de gronden, waaraan bij het structuurplan, onderscheidenlijk het
bestemmingsplan een niet-agrarische bestemming is toegedacht, onderscheidenlijk gegeven en waarvan het gebruik afwijkt van die bestemming.
Uit het feit dat hier over een niet-agrarische bestemming wordt gesproken
kan men impliciet afleiden dat vooral aan stadsllitbreidingsgebieden is gedacht.
De Memorie van Toelichting deelt op blz. 17 nog mee, dat de Wet op de
Stadsvernieuwing de figuur zal kennen dat in aangewezen stadsverniellwingsgebieden zonder dat een nader besluit van de gemeenteraad nodig zal zijn een
voorkeursrecht voor de gemeente zal gelden. Ook voorkeursrechten voor andere
openbare lichamen, bijv. Rijk en provincie i.v.m. landinrichting en landschapsbeheer, zullen zo nodig op den duur in de desbetreffende wetgeving geregeld kunnen worden.
De koppeling aan het plan is overigens verschillend uitgewerkt, naar gelang het om een structuur- of een bestemmingsplan gaat. Het eerstgenoemde
plan is uit zijn aard minder operationeel. Vandaar, dat voor het aanwijzingsbesluit in dit geval waarborgen worden vereist: bijv. in het structuurplan
moeten voor de bestemming van de betrokken gronden aanwijzingen zijn
gegeven (art. 2 lid 1), het aanwijzingsbesluit behoeft de goedkeuring van
G.S. en het geldt slechts voor twee jaar met mogelijkheid van verlenging
onder dezelfde goedkeuring met ten hoogste één jaar (art. 2 lid 4). Eigenlijk
moet men dus onderscheiden tussen het voorlopige voorkeursrecht op basis
van een ontwerp-plan, het tijdelijke voorkeursrecht op basis van een structuurplan en het meer definitieve voorkeursrecht op basis van een bestemmingsplan. Echter ook dit laatste is betrekkelijk, omdat bij koppeling van het
recht aan de vaststelling van dit plan door de gemeenteraad de daarop
volgende goedkeurings- en beroepsprocedures meteen al weer de noodzaak van
wijziging van het aanwijzingsbesluit kunnen meebrengen. Steeds hebben B. en
W. de plicht de aanwijzing te doen vervallen, als zij niet meer voldoet aan
de materiële voorwaarden van art. 2 lid 2: niet -agrarische bestemming volgens
plan en een gebruik afwijkend van die bestemming. Ook de realisatie van de
niet-agrarische bestemming doet dus het voorkeursrecht vervallen.
Dit alles gevoegd bij het zakelijk karakter van het voorkeursrecht is voldoende om het belang aan te tonen van volledige openbaarheid van de
rechtstoestand m.b.t. dit recht. Als iemand ook na het artikel van J. M. Polak
en mij in W.P.N.R. nr. 5302 nog niet overtuigd zou zijn van het belang
van het kadaster voor zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke
rechtstoestand betreffende onroerend goed, dan wordt hij het misschien na lezing
van dit wetsontwerp. Want het is een en al kadaster wat de klok slaat. Bij
het aanwijzingsbesluit wordt een kadastrale kaart gevoegd waarop de onder
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het voorkeursrecht vallende kadastrale percelen worden aangeduid, terwijl het
besluit zelf de verdere gegevens omtrent de kadastrale rechtstoestand inhoudt
( art. 2 lid 3) . Besluit en kaart worden ter inzage gelegd ter gemeentesecretarie met bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en de dagbladen (art. 3 lid 1). Verder krijgen de kadastrale rechthebbenden een persoonlijke kennisgeving, bevattende een zakelijke beschrijving van de betekenis
van de aanwijzing (art. 3 lid 2). Tenslotte worden besluit en kaart overgeschreven in de openbare registers en wordt de aanwijzing vermeld in de
registers van het kadaster bij de daarbij betrokken percelen ( art. 3 lid 3).
Ook bij het doen vervallen van de aanwijzing - waarvoor art. 4 een procedure aangeeft met beroep op G. S. - vindt de laatstgenoemde bepaling toepassing, terwijl een desbetreffende aantekening ook wordt geplaatst bij de
ter inzage liggende stukken.
De artt. 7-22 geven vervolgens de werking en de procedure van het voorkeursrecht aan. Art. 7 regelt allereerst een aantal uitzonderingen, namelijk verkoop binnen de naaste familie, boedelscheidingsovereenkomsten, uiterste wilsbeschikkingen, anterieure overeenkomsten, overeenkomsten met openbare
lichamen en executoriale verkopingen.
De voorkeursrecht-procedure wordt ingeleid door een schriftelijke opgave
door de verkoper aan B. en W. van het onroerend goed of zakelijk recht
dat hij wenst te vervreemden. Hij kan daarbij tevens eisen dat percelen die
niet onder het voorkeursrecht vallen, maar wel een samenhangend geheel
vormen met voorkeursrecht-percelen in de mogelijke aankoop door de gemeente worden betrokken (art. 8 lid 2). Hetzelfde geldt voor het bedrijf
waarin de percelen als onderdeel worden geëxploiteerd (lid 3). Voor het
overige kent het ontwerp, anders dan van CDA-zijde is voorgesteld, nog
geen koopplicht als tegenhanger van het voorkeursrecht. Ingevolge art. 9
moeten B. en W. binnen twee maanden na ontvangst van de opgave besluiten of de gemeente in beginsel wenst aan te kopen tegen een nader overeengekomen prijs. Zo niet, dan is de verkoper gedurende twee jaar vrij om
te vervreemden aan derden. Zo ja, dan behoeft dit beginselbesluit goedkeuring
van G.S. behalve in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (art. 10) en
kan de verkoper G.S. verzoeken om ontheffing om gewichtige redenen en
voor de duur van ten hoogste twee jaren, waarbij G.S. voorwaarden kunnen
stellen. Over goedkeuring en ontheffing wordt gelijktijdig beslist. Weigering
van goedkeuring impliceert ook een tweejarige vrijheid tot vervreemding aan
derden. Goedkeuring betekent dat vervreemding aan de gemeente kan plaatsvinden tegen taxatieprijs, zonder dat de vervreemding alsdan zelf nog opnieuw goedkeuring behoeft. Zie over dit alles de artt. 11, 12, 19 en 20.
Nadat overeenkomstig de artt. 9-12 is gehandeld, kan de verkoper, indien
hij het met de gemeente niet eens kan worden over de prijs, de in de artt.
13-17 geregelde taxatieprocedure inleiden met een schriftelijk verzoek om een
deskundigenadvies aan B. en W. De rechtbank benoemt vervolgens op ver333
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zoek van B. en W. deskundigen die zo spoedig mogelijk schriftelijk advies
uitbrengen op grondslag van art. 40 Onteig. w. Beide partijen kunnen vervolgens nog een nader oordeel over de prijs aan de rechtbank vragen, die
een rechter-commissaris benoemt, onder wiens leiding plaatsopneming en hernieuwde taxatie plaats vindt, waarna de rechtbank na gehouden pleidooien
bij beschikking uitspraak doet over de verkoopprijs. Van deze beschikking
staat geen hoger beroep of beroep in cassatie open. De kosten van de
taxatieprocedure zijn in principe ten laste van de gemeente. Zowel na het
deskundigenadvies als na de beschikking moeten achtereenvolgens gemeente
en verkoper elkaar laten weten of zij zich met de taxatieprijs kunnen verenigen of van de aankoop resp. verkoop afzien. In het eerste geval ontstaat
dan weer de vervreemdingsvrijheid voor twee jaar. Voor de termijnen en
verdere bijzonderheden van de procedure verwijs ik naar het ontwerp.
De controle op de naleving van het voorkeursrecht is opmerkelijkerwijs
hoofdzakelijk in handen gesteld niet van de Dienst van het Kadaster en de
Openbare Registers, doch van het notariaat. Volgens art. 21 vindt de overschrijving van een vervreemdingsakte betreffende een onder het voorkeursrecht vallend goed alleen plaats, indien onder de akte een notariële verklaring
is opgenomen dat de vervreemding geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de art. 7-22. Dit veronderstelt overigens wel een zeer nauwe samenwerking tussen notariaat en kadaster, die ook thans ten aanzien van het rechtsverkeer in het algemeen wel bestaat, maar hier bijzonder vergaande consequenties heeft. Met deze taakverdeling ben ik het overigens volkomen eens,
omdat de notarissen beter dan het kadaster het tijdrovende en gecompliceerde
onderzoek naar de naleving kunnen doen.
Tenslotte wijs ik er nog op, dat het voorkeursrecht van de pachter voor
dat van de gemeente moet wijken (art. 23). Die citeertitel van de onderhavige
wet zal luiden 'Wet voorkeursrecht gemeenten'.

7. Uitwerking van de gebruikswaarde
Het spreekt vanzelf, dat ik na alle voorafgaande kritiek op het gebruikswaardestelsel over deze uitwerking kort zal zijn. Het belangrijkste is trouwens
al ter sprake gekomen: waardering op grondslag van het gebruik dat van het
goed ten tijde van de onteigening wordt gemaakt of kan worden gemaakt,
het laatste echter met de beperking dat het karaker van ongebouwd onroerend
goed daarbij niet verloren zou gaan en dat bij gebouwd onroerend goed het
gebouw niet zou moeten worden afgebroken (art. 40 leden 2 en 4). Ook
over het derde lid met zijn concessies aan de landbouw (waardering op basis
van toelaatbaarheid van gebouwen van eenvoudige constructie en op basis van
uitsluiting van bestemmingsplanbeperkingen) spraken wij reeds. Deze concessies zijn, als gezegd, volstrekt onvoldoende om de negatieve ontwikkelingsschade van landbouwbedrijven te compenseren.
Het vijfde lid van het nieuwe art. 40 is waarschijnlijk mede bedoeld om
bij onteigening van een projectontwikkelaar deze alsnog aan de oorspronkelijke
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(bijv. agrarische) gebruikswaarde te binden. De bepaling spreekt namelijk
van "geen of nagenoeg geen gebruik dan wel een gebruik kennelijk van
tijdelijke aard". Waarschijnlijk zal het bouwrijp maken, waartoe de ontwikkelingsmaatschappij overigens medewerking van de gemeente behoeft,
wel als een gebruik van tijdelijke aard moeten worden aangemerkt, terwijl de
bebouwingsmogelijkheid zelf als waardebepalende factor door lid 2 is uitgesloten. In dezelfde richting wijst het tiende lid, volgens hewelk kosten van
bouwrijp worden vergoed. De projectontwikkelaar behoeft zich door deze
bepalingen overigens niet te laten afschrikken van aankoop, omdat hij bij een
redelijke opstelling tegenover de gemeente wat betreft zijn medewerking
aan de realisatie van het plan moeilijk onteigend kan worden 7, terwijl een
relatief kleine verlieskans best een redelijke bouwkans waard is.
De leden 8 en 9 hebben resp. betrekking op de meerwaardecomponenten
die ik eerder aanduidde als invloed van overheidsinvesteringen en van autonome factoren. De eerste invloed wordt slechts uitgesloten voor werken die
in de laatste drie jaren zijn uitgevoerd, en de laatste slechts in aanmerking
genomen, voor wat betreft geschiktheid, gesteldheid of ligging van het goed.
Bij beide moet men bovendien bedenken dat het alleen gaat om invloeden
op het bestaande of door het ontwerp erkende potentiële gebruik.
Vermeld zij ten slotte nog dat in het stelsel van de gebruikswaarde het
huidige art. 40a over de ruwe bouwgrondwaarde komt te vervallen en dat bij
wijze van overgangsbepaling is geregeld, dat de waarde in ieder geval niet
lager zal worden bepaald dan die bij inwerkingtreding van de wet. Redelijkerwijs zou dit bedrag waardevast dienen te zijn, maar te vrezen valt dat het
effect van de wet dan goeddeels ongedaan zou worden gemaakt, omdat de
ruwe bouwgrondprijzen in de loop der jaren weinig meer zijn gestegen dan
de kosten van levensonderhoud.
Wie weet, misschien ligt hier ook nog de basis voor een compromis: welvaartsvaste onteigeningsvergoedingen, het klinkt in elk geval aardig.
8. Conclusies
Kort samengevat komen mijn conclusies erop neer, dat de wetsontwerpen
slechts een zeer smalle aanpak van de grondpolitiek behelzen, dat het voorkeursrecht zoals het is uitgewerkt aanvaardbaar is mits niet gekoppeld aan
de gebruikswaarde, en dat de laatste zowel qua strekking als qua uitwerking
onaanvaardbaar is. Tezamen genomen richten de ontwerpen zich heel duidelijk
tegen de economisch zwakkere boeren en tuinders in urbane gebieden en spelen
zij de economisch sterkere ontwikkelingsmaatschappijen al even duidelijk in
de kaart. Met de voorgestelde brede aanpak van de grondpolitiek en de beoogde uitschakeling van invloeden van speculatie en overheidsinvesteringen
bij de waardebepaling meen ik reële alternatieven te hebben geboden.
7
Zie hieromtrent recentelijk de vragen van de Kamerleden Giebels en Salomons en
het antwoord van de Minister in Aanhangsel Hand. Tweede Kamer 1974-1975, nr. 1330
en n.a.v. jurisprudentie van de Kroon mr. N. S. J. Koeman in T.v.O. 1975, blz. 207 e.v.
en mr. C. M. van den Hoff in 'De Woningraad' 1975, blz. 186 e.v.
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SAMENVATTING CDA-STUDIECONFERENTIE GRONDPOLITIEK
29 NOVEMBER 1975 1
naar aanleiding van de bestudering van het CDA-rapport
"Grondeigendom en grondbeheer"

De CDA-conferentie, in vergadering bijeen op zaterdag 29 november 1975 te
Arnhem, gehoord de discussie die heden is gevoerd over de vraag welke
grondpolitiek de overheid dient te voeren teneinde ons gebruik van en het
beheer over de grond een bijdrage te doen leveren aan het leef- en bewoonbaar houden van ons land, spreekt het volgende uit.
1. Beheersopdracht
In een christen-democratische visie dienen zowel de gemeenschapseigendom
als de individuele eigendom overeenkomstig de schriftuurlijke gedachte te
worden gezien als een rentmeesterschap, een zorgvuldig beheer over de gegeven schepping; daaruit vloeit voort een centraal stellen van het beheer over
de grond. Deze visie verdient in principiële zin nadere uitwerking. De beheersopdracht geldt zowel voor een ieder persoonlijk als voor de overheid.
Omdat ons land ruimtelijk zeer beperkt is en daardoor steeds meer elkaar
beconcurrerende en vaak uitsluitende aanspraken op de aanwezige grond voorkomen, dient de overheid, die tot taak heeft het welzijn van allen te bevorderen, een actieve grondpolitiek te voeren.

Een dergelijke politiek is slechts mogelijk als de overheid beschikt over
een optimale (dus niet maximale, maar bij elke situatie aangepaste) beschikkings- en beheersbevoegdheid over de grond.
2. Beheersinstrumenten
Een optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid wil zeggen dat de overheid uit een arsenaal van juridische middelen steeds dat middel kiest, dat
met zo weinig mogelijk beperkingen van eigendom en gebruik, het beoogde
doel zo optimaal mogelijk bereikt. Daarbij moet de overheid niet naar de
zwaarste privaatrechtelijke middelen grijpen, als met minder zware publiekrechtelijke kan worden volstaan. Toegespitst op het begrip eigendom betekent
1
Deze door de conferentie vastgestelde samenvatting bevat de concrete toespitsing
van het rapport "Grondeigendom en grondbeheer" met een rangschikking van de belangrijkste voorgestelde beleidsinstrumenten. Congresleiding, forum en sectieleiding werden
door de conferentie gemachtigd de definitieve tekst vast te stellen. Unaniem werd deze
tekst vastgesteld.
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dit dat eigendomsverwerving door de gemeenschap alleen noodzakelijk is,
als inrichting en beheer niet op een andere doelmatige wijze overeenkomstig
de door de overheid vastgestelde bestemming kunnen worden bereikt. De
kracht van het overheidsoptreden moet primair liggen in het bereiken van overeenstemming met de burgers.
Moet echter tot eigendomsverwerving door de gemeenschap worden overgegaan, dan dient de grond in voldoende mate, tijdig en tegen redelijke voorwaarden ter beschikking te komen. In het rapport "Grondeigendom en grondbeheer" wordt duidelijk aangetoond dat een optimale beschikkings- en beheersbevoegdheid er thans niet is; de huidige wetgeving bezit namelijk onvoldoende
mogelijkheden tot het voeren van een adequate grondpolitiek. Om uit de
impasse te geraken zijn nieuwe hanteerbare instrumenten nodig.
Naast een uitbreiding van de onteigeningsmogelijkheid bij een globaal bestemmingsplan en een publiekrechtelijke regeling van de erfpacht, zijn dringend
gewenst invoering van het voorkeursrecht bij verkoop van onroerend goed dat
een andere bestemming krijgt en herverkaveling 2 voor niet-agrarische doeleinden.
Aan het voorkeursrecht dient een koopplicht voor de overheid te worden
verbonden in geval voortzetting van de eigendom niet van de eigenaar
kan worden gevergd.
3. Waardebepaling
Indien de overheid grond verwerft, dient daarvoor een prijs betaald te
worden die zowel voor de verkopende of onteigende eigenaar als voor de
gemeenschap gerechtvaardigd is. Ten opzichte van de gemeenschap betekent
dit dat de overheid niet meer moet betalen dan strikt nodig is, ten opzichte
van de verkoper of onteigende betekent dit een vergoeding van de naar redelijkheid te bepalen werkelijke waarde van zijn grond. Dit laatste houdt in dat
hem geen voordelen mogen toevallen die hem redelijkerwijs niet toekomen;
waardeverhogende invloeden van overheidsinvesteringen en speculatie bij de
prijsvaststelling moeten worden uitgeschakeld. De werkelijke waarde kan
worden vastgesteld conform art. 40 Onteigeningswet, zoals dit begrip door
de Hoge Raad wordt gehanteerd, waarbij de rechter investeringen van overheidswege gedaan, in acht neemt. Dat houdt in: de prijs die een redelijk
koper met het oog op toekomstige grondexploitatie bereid is te betalen,
rekening houdend met de kosten van overheidsinvesteringen. Hierbij moet de
2
Onder herverkaveling wordt verstaan het in één samenhangend verband uitvoeren
van een land- of stadsinrichtingsplan en wel zodanig dat eigenaren, bewoners en andere
gebruikers van het betrokken gebied voorrang krijgen bij het opnieuw uitgeven (toedelen)
van grond en opstallen, zodat zij in de uitvoering kunnen participeren in plaats van door
onteigening op voorhand te worden uitgeschakeld.
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waarde overeenkomstig het agrarisch gebruik met bijbehorende bedrijfsschade
als minimum gelden_
De waardebepaling bij toepassing van het voorkeursrecht dient met zodanige
wettelijke waarborgen te worden omkleed dat enerzijds de verkoper zich tot
de rechter kan wenden en anderzijds de rechter tot een redelijke prijsbepaling
kan komen, conform het voorgaande.
Teneinde eventuele machtsposities van grondexploitanten tegen te gaan,
bevelen we vier middelen aan, die de positie van de gemeente te dezen versterken:
a) mogelijkheid tot onteigening door aanwijzing van percelen (met name voor
sociale woningbouw en openbare voorzieningen) reeds in het (globale)
bestemmingsplan, zodat direct daarna tot dagvaarding kan worden overgegaan;
b) mogelijkheid tot oplegging van bouw- of aanlegplichten conform dit plan,
met eveneens versnelde onteigening als stok achter de deur;
c) voorkeursrecht gekoppeld aan een operationele gebiedsaanwijzing; en vooral
d) stedelijke herverkaveling, waarbij de projectontwikkelaar zich in dit uitvoeringskader heeft te voegen en de bouwgrond krijgt toegedeeld waar
het de gemeente past.
4. Agrarische grondpolitiek
Het systeem van de gebruikswaarde bij onteigening en bij toepassing van
het voorkeursrecht draagt niet bij tot de oplossing van de agrarische grondproblematiek. De conferentie doet met betrekking tot de agrarische grondpoliiek
de volgende aanbevelingen:
a) De grondbank moet de mogelijkheid bieden om onder redelijke voorwaarden de eigendom van een bedrijf tegen verpachte waarde over te
nemen van iedere boer die vrijwillig deze eigendom in erfpacht of pacht
wil omzetten. Tot die redelijke voorwaarden behoort in ieder geval een
recht op terugkoop.
b) De opvolger van de overleden eigenaar-exploitant van een landbouwbedrij f
moet een voorkeursrecht bezitten in de vorm van een recht op overname
in eigendom tegen verpachte waarde of in pacht, mits de opvolger duidelijk
aanwijsbaar is en een regeling omtrent verrekening met de overige erfgenamen wordt getroffen in geval van verkoop binnen een bepaalde
termijn.
c) De bestaande mogelijkheid van planschadevergoeding dient in belangrijke
mate te worden verruimd.
d) Het hele vraagstuk van de financiering van landbouwgronden dient nader
te worden bestudeerd, waarbij de mogelijkheid van een voorkeursrecht van
de SBLjgrondbank ten behoeve van gegadigden voor bedrijfsvergroting
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in ogenschouw moet worden genomen. Daarbij kan men er niet omheen
dat er een grote financiële ongelijkheid in rechtspositie bestaat tussen
eigenaren-gebruikers en pachters, temeer nu in vrijwel géén bedrijfstak
de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer zo groot is als in
de landbouw.
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INTERNE EN EXTERNE ONDERWIJSHERVORMING*
door
Prof. drs. D. B. P. Kallen

In één boek een samenvatting publiceren van een reeks rapporten die elk
op zich weer het eindprodukt zijn van het jarenlange werk van een groep
deskundigen, is een waagstuk. Men stelt zich daarmee bloot aan verwijten
van oppervlakkigheid en van onvoldoende gedocumenteerde visies.
'Interne en externe onderwijshervorming' ontkomt niet geheel aan die
verwijten. Toch is het een alleszins lezenswaardig en behartigenswaardig boek
voor wie de moeite wil nemen, de reeks sterk gecondenseerde essays over
alle niveaus van het onderwijs door te worstelen.
Door het project 'Educating Man for the 21st Century' waarvan dit werk
de summiere overwegingen en conclusies bevat 1, loopt een rode draad: steeds
wéér wordt de educatieve toekomst geplaatst in de maatschappelijke contekst,
of, beter gezegd, in twee alternatieve maatschappelijke toekomstbeelden. In
het ene staat de mens centraal: de prioriteit verleend aan de optimale ontplooiing van de talenten wordt er zorgvuldig afgewogen tegen de andere
grote prioriteit: die van de maatschappelijke gelijkwaardigheid en het algemeen-maatschappelijk belang. In het tweede staat de rationaliteit centraal, d.w.z.
het optimale gebruik van alle menselijke en materiële hulpbronnen in dienst
van de economische groei. De eisen van de technologische ontwikkeling die
de motor van deze groei is volgen er zwaarder dan de optimale en zelfgekozen menselijke ontwikkeling.
In de recente economische literatuur komt men deze twee modellen overal
tegen, met name onder de termen 'person-centered' versus 'second-phase industrial' maatschappij 2. In hun educatieve consequenties zijn beide sterk verschillend: in de eerste worden omvang en aard van de educatieve voorzieningen bepaald door de behoefte van de bevolking. Dat behoeft toelichting:
het gaat hier niet om de 'sociale vraag' van de klassieke onderwijsplanning.

* Naar aanleiding van: Opvoeding en onderwijs voor de 20e eeuw. Interne en externe
onderwijshervorming. Kluwer, Deventer 1976; 230 blz.
1
Het project is gefinancierd en uitgevoerd door de te Amsterdam gevestigde Foundation
Européenne de la Culture.
2
Bv. in 'Alternative Educational Futures in the United States and in Europe', OECD,
Paris, 1972. Zie ook: Daniel BeU, The Coming of Post-Industrial Society', Basic Books,
1973. Voorts het werk van de Noorse socioloog Johan Galtung.
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Die wordt immers sterk bepaald enerzijds door de maatschappelijke om·
standigheden waarin de diverse bevolkingsgroepen verkeren, anderzijds door
de verwachtingen en percepties t.a.v. de arbeidsmarkt 3 • Hier gaat het om de
vanbinnenuit gegroeide en vanbuitenaf gestimuleerde behoefte, om vraag
naar educatie die door de persoon zelf wordt geformuleerd. Dat veronderstelt
een actief beleid, dat ruime mogelijkheden biedt, zijn eigen interessen, capaci.
teiten en aspiraties te ontdekken en te ontwikkelen om ze alsdan in gerichte
vraag naar educatie te kunnen vertalen.
In de tweede staat de behoefte aan geschoolde mankracht van een hoogontwikkelde technologische maatschappij voorop. Voor optimale ontwikkeling
van alle talenten is daarin geen plaats, daar er waarschijnlijk slechts behoefte
is aan een beperkt aantal zeer specifieke bekwaamheden. Daarnaast kunnen
omwille van de sociale vrede en mits de materiële middelen vrij gemaakt
kunnen worden aan de brede massa algemeen-educatieve programma's worden
aangeboden. Overproduktie van academici kán in dit model een marktregulerende en m.n. prijsdrukkende functie vervullen en om die reden worden
getolereerd 4.
De voorkeur van de auteurs gaat onverdeeld uit naar het 'persoongerichte' ,
humanistische, ook wel emancipatorisch genoemde maatschappij-model. Hun
verdienste is dat ze aanzetten en ideeën geven voor een educatief stelsel dat
deze maatschappij kan (helpen) verwezenlijken. Hun zwakte is, dat ze naar
gelang ze zich méér met voortgezet en hoger dan met kleuter- en lager onderwijs bezighouden, hun suggesties minder realiseerbaar lijken. Het betoog is in
die secties van het boek niet vrij van tegenspraken en moeilijk te verenigen
uitspraken. Een zwak punt is ook, dat een systematische op onderzoek of tenminste op empirische gegevens berustende analyse van de interactie onderwijsmaatschappij en m.n. onderwijs-arbeidsmarkt ontbreekt en dat ook verwijzingen
naar dergelijke analyses schaars zijn. Dat ontneemt aan het betoog - onnodig het soliede karakter dat het bij niet-ingewijden en in het bijzonder bij economen
en politici gemakkelijker ingang zou kunnen doen vinden.
De 'Contourennota' van Minister Van Kemenade staat voor wat haar visie
op mens en maatschappij betreft zeer dicht bij de visie van het 'Plan Europe
2000'. Ze vertoont echter ook de zwakte en tegenstrijdigheden van deze visie
als het er om gaat een concreet beleid (waarbij het wenselijke en het mogelijke
verzoend moeten worden) aan te geven. Het is een zeer nuttige bezigheid,
dit boek daarnaast te leggen: terwijl de Contourennota deze tegenstrijdigheden
in het algemeen slechts en passant signaleert, zijn ze hier uitgediept. Ander3
Het ambigue karakter van de 'social demand' wordt goed geanalyseerd door J. P.
Jallade, 'Educational Planning Method', in: The Development of Educational Planning,
Vol. IV, Conf. on Policies for Educational Growth, OECD, 1971.
4
Het gaat hier niet om de door Tinbergen in zijn meest recente boek (rncome
Distributions, Analysis and Policies, Elsevier 1975) voorgestane 'overproduktie' van
academici als beleidsmaatregel in dienst van de inkomensverdeling.
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zijds preciseert de Contourennota de institutionele hervormingen die nodig
zijn om de educatieve toekomst te scheppen waarop de gewenste maatschappij
moet steunen. De Contourennota is echter minder expliciet in het aangeven
van de algemeen-maatschappelijke voorwaarden en consequenties van een
progressief educatief beleid. Ze benadrukt sterker dan dit boek de noodzaak
optimale individuele ontwikkelingskansen te bieden.
Ze erkent het bestaan van sub-culturen (sociale en regionale) maar geeft
weinig inhoud aan een aan de eigenheid van die subculturen aansluitend
onderwijsbeleid. Ze heeft een veel groter vertrouwen in het nut van toetsing
van bekwaamheden en leerresultaten als basis voor differentiatie, selectie en
regulering. Ze hecht méér vertrouwen aan een geleid en gericht, voor scholen
en leerkrachten uitgewerkt en door hen slechts in de praktijk te brengen
vernieuwingsbeleid en minder aan de creatieve capaciteit van school, leerkracht
en de gemeenschap waarin de school gebed is.
In het volgende hoop ik deze algemene confrontatie van dit boek met de
Contourennota aan de hand van de afzonderlijke thema's van het boek duidelijk
te maken.
Het lager onderwijs onder de loupe
De twee Italiaanse bijdragen over lager onderwijs (van de Florentijnse professoren Borghi en Santoni Rugio) zijn compact en met verve geschreven.
Met name Borghi's bijdrage gaat ook uitvoerig in op de problemen van het
kleuteronderwijs. Ze zitten vol ideeën en verwerken een massa van veld- en
beleidsgegevens, resultaten van onderzoek en de (deels persoonlijke) opvattingen van de schrijvers over doelstellingen van onderwijs en maatschappij tot
een boeiend geheel.
De internationale literatuur over het lager onderwijs is schaars. Het Engelse
Plowden Report 6, nu al acht jaar oud, geldt nog steeds als een schoolvoorbeeld
van een gedegen beleidsrapport over het l.o. Men kan er evenals van de
onderhavige bijdragen van zeggen dat het 'regularly leaps from value to fact
in respect of all its central themes', maar terwijl het Plowden Report 'can be
shown to be committed to a particular horitcular view of child nature and
development'6, gaan onze twee Italianen evenals de schrijvers van deze
bijtende woorden, Basil Bernstein en Brian Danes, uit van een sociologisch
en tezelfdertijd politiek concept: de sociale context waarin het kind opgroeit
is een méér beslissend gegeven voor het opvoedings- en onderwijsproces dan
de biologische en ontwikkelingspsychologische uitgangsgegevens, maar die
context is 'man-made' en dus voor verandering en verbetering vatbaar. Borghi
en Santoni Rugio zijn progressieve humanisten van de beste Italiaanse soort.
5
Children and their Primary Schools, HMSO, 1967. Zie ook het recente OESO
rapport 'Developments in Early Childhood Education'.
6
'Perspectives on Plowden', ed. by R. S. Peeters. Open University Set Book, London
1969, p. 56,
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Die 'sociale context' omvat méér dan de ouders en een optimaal kleuter- en
basisonderwijs moet dus de gemeenschap waarin het kind opgroeit mede in
dat proces betrekken. In Nederland is de neiging daar niet te veel werk van
te maken zeer sterk. De levensbeschouwelijke organisatie van ons onderwijs
stelt nauwe grenzen aan het mobiliseren van de 'community'. De school is
een gemeenschap, dat stelt ook de Contourennota, maar dat is niet de hier
bedoelde 'community'. In de Contourennota wordt de open relatie tot de samenleving bepleit en wordt ze (op p. 91 e.v.) geëxpliciteerd. Desondanks ligt het
accent toch wel zeer sterk op de school als een tamelijk besloten gemeenschap
waarin slechts ouders en besturen een stem hebben, maar niet de omringende
gemeenschap als geheel. De door Borghi kort beschreven 'Scuola e Quartieri'
beweging in en rond Florence wil een veel ingrijpender interaktie tussen
buurt en school. Een echte gemeenschapsschool, en niet een school die de
relaties tot de gemeenschap in zorgvuldig omschreven geïnstitutionaliseerde
banen leidt.
Opleiding en bijscholing van de leerkrachten spelen in dit concept een
kardinale rol. Borghi pleit voor een overbrengen van alle opleidingen naar het
tertiaire niveau en voor een afschaffen van het duale systeem (Pedagogische
academies enerzijds, lerarenopleidingen aan de universiteiten anderzijds) zoals
wij dat kennen (en naar het zich laat aanzien zullen blijven behouden) '1.
Aangevuld met de door Borghi zeer positief beoordeelde Teachers Centres Engelse stijl moeten aldus de scholen en de leerkrachten tot de dragers en
initiatiefnemers van de onderwijsvernieuwing worden. Daartoe is echter eerst
grondig onderzoek nodig naar de eisen die de vernieuwing aan de leerkrachten
stelt.
Het vernieuwingsconcept dat hier doorklinkt is een ander dan dat van de
Contourennota en van de Struktuurnota 8. Het is geen vanbuitenaf geleide en
in zijn grote lijnen bepaalde vernieuwing, maar een vernieuwing die vanuit
de betrokkenen zelf, van onderop komt. Daarin kan wel een beroep gedaan
worden op de diensten die de overheid ter beschikking stelt, maar is de relatie
vrijblijvend.
Het is opvallend dat in zoveel landen (ook in de USSR) waar de vrouwen
veel méér aan het arbeidsproces deelnemen dan in Nederland 9, wantrouwen
en verzet optreedt tegen plannen, de leerplicht tot de kleuterperiode uit te

7
In Frankrijk is in de herfst 1975 een conflict ontstaan omtrent de rol van de
universiteiten voor de leraren-opleidingen. De Minister van Onderwijs heeft kenbaar
gemaakt, ze aan de invloed van de universiteiten te willen onttrekken, dit in afwijking
van de Loi d·Orientation van 1968, die ze juist onder de verantwoordelijkheid van de
universiteiten wilde brengen. Teleurstelling over het onvermogen van de universiteiten,
een goede opleiding te waarborgen is één van de motieven voor dit voorstel.
8 Naar een Struktuur voor de Vernieuwing van het Primair en Secundair Onderwijs.
9
In 1960 was het percentage in Nederland 26, vergeleken met 36 in België, 47 in
Frankrijk, 49 in Engeland.
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strekken. In de Bondsrepubliek is zelfs de stichting van 'Ganztagsschulen' 10
sinds jaar en dag een heet hangijzer en wordt dit als een bedreiging van het
gezin en de macht van de ouders door de staat gezien. Voor buitenstaanders
is het onverklaarbaar dat juist in ons land met zijn sterke gezinsbanden het
vrijwillige deelnamepercentage aan het kleuteronderwijs zo hoog ligt en dat
plannen om de leerplicht naar beneden uit te breiden er zo weinig weerstand
ontmoeten. Dat demonstreert nog eens, hoe weinig we weten over de dieperliggende opvattingen omtrent de rolpercepties in het opvoedingsproces. Toch
zou op dat inzicht een beleid voor het basisonderwijs gefundeerd moeten zijn.

Over het voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs - inclusief het onderwijs aan 12-16 jarigen _
is zoals bekend een complex en bont geheel. Wie het in kort bestek wil behandelen, blijft vaak in algemene uitspraken steken of doet recht aan sommige
vormen van voortgezet onderwijs maar onrecht aan andere.
Zo gaat bv. de stelling dat de recente wijzigingen in het secundair onderwijs sterk of zelfs overwegend vanuit de eisen van het produktie-systeem
bepaald zijn (B. Hake suggereert dat op p. 95 e.v.) op voor bepaalde soorten
van voortgezet onderwijs, maar m.i. zeker niet voor het geheel 11. Het lijkt
me moeilijk te verdedigen, dat de sterke groei van het algemeen vormend
onderwijs vooral aan de 'groei van het produktiesysteem' (p. 97) dienstbaar
is geweest, méér dan aan de vorming van de persoonlijkheid.
B. Hake's analyse van de ontwikkeling van het middelbaar onderwijs is
interessant, maar controversieel en aanvechtbaar. Zo lijkt het me feitelijk
onjuist te stellen dat de strukturele veranderingen 'pogingen waren om een
hogere graad van deelneming aan het onderwijs te bereiken', (p. 104) en dat
weer terwille van de economische dienstbaarheid van het onderwijs. Alle
analyses die mij bekend zijn wijzen op het tegendeel: de strukturele veranderingen zijn reacties op de grotere deelname geweest - en dat successievelijk op alle niveaus: eerste cyclus van het secundaire onderwijs, vervolgens de
tweede cyclus, en tenslotte het tertiaire onderwijs.
Het lijkt me voorts hoogst twijfelachtig of 'de leerplicht rond 1980 of 1985
tot en met het 17e of 18e levensjaar zal duren' (p. 105 - geen bronvermelding). Rond 1970 lagen de deelname-percentages voor de 16-jarigen in
de helft van de OESO-landen nog onder de 60 procent, en voor de 17-jarigen
lagen ze in slechts vier van 21 landen boven dit percentage. In Nederland
nam in 1972 48.9% procent van de 15-19 jarigen deel aan volledig dagonderwijs. Ook als de groei van de voorafgaande 10 jaar (van 32.6 tot 48.9%)
zich zou voortzetten, zou in 1982 toch nog 28% van deze groep niet in het
10 De school vindt in de regel slechts plaats in de voormiddag, hoogstens tot
ongeveer 2 uur in de namiddag.
11 Het door A. Little en schrijver dezes geredigeerde OECD rapport 'Development
of Secondary Education' (Parijs 1969) kwam tot de conclusie dat de gerichtheid op
economische doelstellingen en mankrachtbehoeften juist afnam.
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dagonderwijs zitten. Belangrijker is dat de algemene trend tegen een verlenging
van de leerplicht is. Op tal van gronden wordt door velen een dergelijke
verlenging ongewenst geacht ~2.
De relatie tussen onderwijs enerzijds, inkomen en beroepspositie anderzijds,
staat in alle ontwikkelde landen in de volle belangstelling. De overvloedige
literatuur over het onderwerp zit vol contradicties. Enerzijds wil men een loskoppeling van die relatie (dat wil ook de Contourennota), anderzijds zijn de
maatregelen ten gunste van achtergestelde groepen en, in het algemeen, ter
bevordering van de gelijkheid van kansen, er op gericht de groepen die tot
nu toe geen tot betere inkomens- en beroepskansen leidend onderwijs genoten
hebben, die kansen nu wél te geven. De contradictie is moeilijker op te lossen
dan te signaleren. Ze vertoont analogieën met het beleid t.a.v. ontwikkelingslanden geplaatst tegenover ons eigen landelijk beleid: onze hulp leidt er tot
juist die toename in bevolking, welvaart, milieubedreiging en verspilling van
schaarse goederen die we in eigen land trachten te stoppen. De moeilijkheid
ligt daarin, dat we de ontwikkelingslanden gelijktijdig twee zeer uiteenlopende,
elkaar moeilijk verdragende, attitudes willen bijbrengen die bij ons in de tijd
gezien zich ná elkaar ontwikkeld hebben: nastreven van hogere produktie,
economische groei, competitie, etc. etc. enerzijds, afstandelijkheid t.a.v. deze
doelstellingen, zoeken naar alternatieven, terugschroeven van onze consumptieve aspiraties anderzijds.
Dit boek draagt met de artikelen van de Romeinse hoogleraar Visalberghi
stimulerende en radicale alternatieve oplossingen aan voor de maatschappelijke impasses waartoe ons veelsporig, contradictorisch onderwijsbeleid zal
leiden. Hake signaleert de problemen, Visalberghi de wellicht nog utopische,
maar wél stimulerende alternatieven.
Hoger en wederkerend onderwijs
Van de alternatieven voor een onbeperkt verdere groei van het formele
onderwijs - met alle nadelen, frustraties en kosten van dien - komt wederkerend onderwijs t13 meer en meer als het enige acceptabele en realistische
uit de bus. Oók in deze publikatie. B. Hake zet het af tegen Ivan Illich's
ontscholingstheorie en construeert een m.i. oneigenlijke tegenstelling tussen
een op grotere efficiency gericht, utilitaristische permanente educatie ~4, en een
op nieuwe doelstellingen gerichte ontscholing. Dat is een grove miskenning
~

Zie hierover met name 'Education and Working Life in Modern Society', OECD,

1975.
13 De Nederlandse vertaling van de OESO term 'recurrent education'. Het door schr.
dezes en J. Bengtsson geschreven beleidsrapport 'Recurrent Education: a Strategy for
Lifelong Learning' (Parijs 1973) verschijnt binnenkort in een Nederlandse vertaling bij
W olters-NoordhoH.
14 Wederkerend onderwijs kan het best betiteld worden als een beleidsconcept waarin
aan het culturele 'éducation permanente' concept concrete vorm wordt gegeven. Zie
schr.'s inleiding tot de onder noot 13 genoemde Nederlandse vertaling van het betr. OESOrapport.
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van de gedachten die aan permanent en wederkerend onderwijs ten grondslag
liggen 1.5. De radicale kritiek van Gintas uit Harvard komt voor wat 'ontscholing' betreft tot een heel andere conclusie: 'Ontscholing' is een naïeve
propositie die de mogelijkheden van het aan zichzelf overgelaten, 'benijde'
individu grotelijks overschat en die van een gecoördineerd educatief sociaaleconomisch beleid even grotelijks onderschat 16. Later in hetzelfde artikel volgt
desondanks een goede samenvatting van de voornaamste stellingen van het
'wederkerend onderwijs' voorstel.
Mét de schrijvers van het OESO-rapport meent Hake dat het voor de verwezenlijking van een stelsel van wederkerend onderwijs wenselijk, zo niet
noodzakelijk is, het full-time onderwijs en dus de leerplicht niet te verlengen
en voorts dat ook een verdere uitbreiding van full-time hoger onderwijs dat
direct aansluit bij het middelbaar onderwijs tegengegaan moet worden.
Het betreffende artikel, van de hand van B. Hake, leidt door zijn controversiële en veelal niet uitgewerkte en weinig gedocumenteerde uitspraken
gemakkelijk tot misverstand. Het lijkt me onjuist, te stellen dat 'emancipatie
door middel van onderwijs pas na ingrijpende veranderingen in de sociale
en politieke systemen tot stand kon komen' (pag. 126).
Wederkerend onderwijs bepleit een intersectoraal beleid dat beide terreinen
gelijktijdig en niet ná elkaar bestrijkt. Het lijkt me onjuist, een dergelijke
tegenstelling te construeren tussen de 'economische en politieke strukturen
van de West- en Oost-Europese landen' en een op verwerving van kennis,
inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid en wil om op die werkelijkheid
in te werken, als B. Hake dat doet. Polarisatie als deze is een door velen
bepleite en in de praktijk gebrachte tactiek. Het is, lijkt me, meer een kwestie
van wijsheid en realiteitszin dan van smaak en tactiek of men via het construeren van tegenover elkaar staande belangen en doelstellingen de gewenste
maatschappij tracht tot stand te brengen dan wel via het zoeken naar gezamenlijke uitgangspunten en het gezamenlijk werken aan een nieuwe, betere toekomst.
Over de toekomst van het hoger onderwijs vindt men in dit boek belangrijke
en in ons land zelden bestudeerde ideeën. Met name het relativeren van de
financierings- en beheersstrukturen aan de besluitvorming en dus aan de
doelstellingen is een bij ons weinig geëxploreerd thema. Financieringsmodi
zijn zeer nauw met beleidsalternatieven verbonden en kunnen gebruikt worden
om bepaalde doeleinden te bereiken. Een nieuw hoger onderwijs vereist nieuwe
beheers- en financierings- en nieuwe besluitvormingsprocedures.
Een goed beleid vereist inzicht in de doelmatigheid waarmee de gelden
besteed worden en uiteraard hoort hierbij een kosten-baten berekening. Het
15 Eenzelfde geluid is te beluisteren in een speciaal aan 'Recurrent Education' gewijd
nummer van het Duitse linkse onderwijstijdschrift: 'Betrifft: Erziehung' (1974).
16 Herbert Gintas, 'Towards a Political Economy of Education: A Radical Critique
of Ivan Illich's: 'Deschooling Society', in: Harvard Educational Review, Vol. 42, 1,
Febr. 1972.
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verhalen van de kosten op degenen die de baten van het hoger onderwijs
genieten is een gezond principe, maar moeilijk te hanteren naargelang de
relatie onderwijs-inkomen losser wordt. Anderzijds lijkt het normaal dat de
groepen die de kosten dragen ook invloed hebben op de doelstellingen en de
besluitvorming. Ook dat is minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht
lijkt. Met dit boek kan men zich echter afvragen of een grondig onderzoek
naar en eventueel herziening van de financierings- en besluitvormingsprocedures in ons hoger onderwijs niet aan de Oorde is.
Leningen aan studenten zijn sociaal billijker dan beurzen, maar als men
er toe overgaat, alle kosten van het hoger onderwijs door de overheid te laten
betalen, is het billijk dat de academicus uit zijn opleiding geen financieel
of ander voordeel trekt. Dat zal voorlopig wel onhaalbaar zijn en in afwachting van een dergelijke radicale wijziging in de inkomens- en beroepsstrukturen zou het aanbeveling verdienen, het systeem van leningen te· generaliseren. Pasklare oplossingen worden ook in de artikelen over het hoger
onderwijs niet geboden, maar wel veel stimulerende en intrigerende suggesties.
Educatie, arbeid en de economie
Méér nog geldt dit voor de reeds vermelde bijdragen van A. Visalberghi
die in een hoofdstuk met een misleidende titel 'Technisch Onderwijs' zijn
ondergebracht.
Visalberghi pleit voor een polyvalente beroepsopleiding, maar dan een
'verticale', d.w.z. een geleidelijk, in de loop van het leven verworvene, naar
gelang behoeften en aspiraties (van het individu) en vraag (op de arbeidsmarkt) zich wijzigen. Permanent of wederkerend onderwijs is in zijn visie
- en terecht - geen compensatie- of tweede-kans beleid, maar moet nieuwe
ontwikkelings- en bekwamingsmogelijkheden bieden.
Zijn ideeën betreffende een nieuwe ordening van de arbeid zijn inmiddels
goed bekend. Hij biedt een concreet maar radicaal alternatief aan voor de
meritocratie waartoe ons educatief beleid onherroepelijk leidt: een verticale
werkverdeling, waarin iedereen in zijn jeugd het weinig geschoolde, weinig
stimulerende en laag betaalde werk verricht - op basis van een 'arbeidsdienst' waartoe anders niemand bereid zou zijn.
Een dergelijk beleid vereist echter een zeer hoge begin-investering, wil
men bereiken dat iedereen wél zich kwalificeert, maar gedurende een aantal
jaren ongekwalificeerd werk verricht. We benutten echter allang ons reservoir
aan gekwalificeerde mankracht niet optimaal: een gedeelte is werkloos, een
ander gedeelte werkt onder zijn opleidingsniveau. Vóór men Visalberghi's
ideeën als onhaalbaar en te kostbaar afwijst dient eerst eens bekeken te
worden, of ze wel zoveel verkwistender zijn dan de huidige en toekomstige
praktijk.
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