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Een belangrij ke wet en een belangrij k
amendement
door mr. J. L. Matt;

niet lang meer duren of een aantal Algemene Maatregelen
H etvanzalBestuur
ter uitvoering van de Mijnwet continentaal plat (de zgn.
natte Mijnwet) zal in het Staatsblad worden gepubliceerd. Het bedrijfsleven ziet met spanning naar deze maatregelen uit omdat men zich
vanaf dat moment startklaar kan maken voor de rush op de Noordzee.
Aangenomen mag immers worden dat de procedure tot het verlenen
van de vergunningen voor de diverse blokken, waarin de Noordzee zal
worden verdeeld (telkens ± 400 km2 groot), spoedig na deze publicatie
op gang zal komen.
Het betreft hier een uitermate belangrijke materie. Vooreerst wordt
een regeling getroffen voor een gebied dat - wanneer men het op de
kaart beziet - nog groter is dan het vasteland van Nederland. De
grondslag voor deze grensafbakening in zee werd gelegd in het op
29 april 1958 te Génève gesloten Verdrag inzake het continentaal plateau,
waarbij de souvereine rechten van het Koninkrijk worden erkend over
het onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond
daarvan, voorzover volgens de bepalingen van dit Verdrag aan Nederland
toegewezen. Men kan zeggen dat het "grondgebied" van ons land door
dit Verdrag in zekere zin meer dan verdubbeld is! Vervolgens is de
komende regeling belangrijk omdat er nogal wat verwachtingen bestaan
omtrent de inhoud van die ondergrond. De ontwikkeling van de techniek
heeft het n.l. mogelijk gemaakt bepaalde delfstoffen, die zich in de
ondergrond van de zeebedding bevinden, op te sporen en te ontginnen.
Mochten die verwachtingen worden bewaarheid dan is duidelijk dat
daarmee enorme financiëel-economische belangen voor ons land zijn
gemoeid. Men behoeft slechts te denken aan de aardgasvondst in
Groningen om te weten hoe verstrekkend de consequenties van eventuele
vondsten zullen zijn.
Vanzelfsprekend is ook de politieke belangstelling voor deze materie
bijzonder groot. Vraagstukken als dat van de verhouding overheid particulier initiatief, deelneming van de Staat in de exploratie en
exploitatie, de grootte van het winstaandeel voor de staat, het toezicht
1

van het Parlement op de uitvoering enz. spelen hierbij een grote rol.
Daarbij mag eraan herinnerd worden dat algemeen, ook internationaal,
wordt aanvaard dat de in of op het continentaal plat aanwezige delfstoffen toebehoren aan de Staat. Artikel 22 van de wet bevestigt dit
nog eens uitdrukkelijk.
Aan de parlementaire goedkeuring van de Mijnwet continentaal plat
is vooral in de Tweede Kamer een nogal wisselvallige behandeling
voorafgegaan. Er loopt als het ware een caesuur door deze behandeling,
o.m. blijkende uit het feit dat het Voo1flopig Verslag, de Memorie van
Antwoord en het Mondeling Overleg werden gevolgd door een Nader
Voorlopig Verslag, een Nadere Memorie van Antwoord en een Nader
Mondeling Overleg. Dit wijst reeds op een bijzondere omstandigheid die
in dit geval dan ook moet worden gezocht in de in februari 1965 ontstane
Kabinetscrisis en het daarop gevolgde optreden van een nieuwe regeringscombinatie. Uit de Regeringsverklaring van 27 april 1965 bleek al aanstonds
een nieuwe benadering. De Minister-President verklaarde immers:
"Ten aanzien van de explO(ratie van aardolie en aardgas zal worden
onderzocht of het wenselijk is, dat de Staat zelf deelneemt aan de
exploratie van delfstoffen. Een wijziging van het ontwerp-mijnwet
continentaal plat zal worden voorgesteld, waardoor de mogelijkheid wordt
geopend, dat de Staat ook kan deelnemen in de winning van andere
delfstoffen dan aardgas. Bij de uitgifte van vergunningen voor het
Nederlandse deel van het continentaal plat in de Noordzee zal nauwkeurig
gelet worden op het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement
voor ons land. In het algemeen zal er bij de verlening van explotratieen exploitatierechten en bij het eventueel herzien van de reeds verleende
rechten naar worden gestreefd ons volk in zijn geheel optimaal te doen
delen in de uit de exploratie, exploitatie vooral uiteraard, van delfstoffen
te verkrijgen resultaten". (Handelingen Tweede Kamer, 27 april 1965,
blz. 1316).
Minister Den Uyl, opvolger van Minister Andriessen, liet er geen
gras over groeien. Op 24 mei 1965 diende hij een Nota van Wijzigingen ÎlL
welke, naast een aantal wetstechnische veranderingen, twee principiële
wijzigingen bevatte, t.W.:
a. de mogelijkheid, dat de Staat kan deelnemen niet alleen in de winning
van aardgas (hetgeen reeds eerder mogelijk was), maar ook in de
winning van alle andere delfstoffen;
b. de ontkoppeling van opsporings- en winningsvergunning voor aardolie,
en aardgas, hetgeen de Minister o.m. wenselijk oordeelde omdat naar
zijn mening door het in eerste aanleg verlenen van een opsporingsvergunning voor aardolie en aardgas de positie van de Staat in geval
van een eventuele deelneming in de winning van de door de houder
ontdekte aardolie en aardgasvoorkomens zal worden versterkt.
In feite begon de parlementaire behandeling toen opnieuw. Het is
politiek interessant om te lezen hoe "vele leden", die in het Voorlopig
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Verslag nog verklaarden: "Voor wat de olie betreft leek hun geen reden
aanwezig om een andere weg in te slaan dan die welke in ons land tot
op heden is gevolgd. Nederland kent de ondernemingsgewijze produktie
en afzet van olie op particuliere grondslag. Anders dan bij aardgas is
er geen reden om van dit patroon af te wijken", zich in het Nader
Voorlopig Verslag aan de nieuwe situatie hadden aangepast en de zienswijze van de Minister onderschreven "dat het onjuist moet worden geacht
bij voorbaat de mogelijkheid uit te sluiten om door deelneming in de
winning van alle delfstoffen door de Staat een groter resultaat voor de
gemeenschap te verwerven".
Zowel bij de schriftelijke voorbereiding van de openbare behandeling
als tijdens die behandeling zelf in de beide Kamers heeft de mogelijkheid
om het Parlement een zekere medezeggenschap te geven bij de uitvoering van de wet een belangrijke rol gespeeld. In feite kwam hier
aan de orde het vraagstuk van de delegatie van regelende bevoegdheid
aan uitvoerende organen. Hoe de theoriën hierover ook mogen luiden
- in de loop der jaren zijn de opvattingen steeds ruimer geworden _
in dit geval moest een oplossing worden gevonden voor moeilijkheden
die inderdaad niet gering waren. Enerzijds kan men immers begrip
hebben voor het standpunt van de Minister die bij het door hem te
voeren concessie beleid de nodige armslag wil hebben om de financiële
en andere voorwaarden aan te passen aan allerlei variabele factoren
die zich in de praktijk kunnen voordoen, zoals de verschillen in kwaliteit
van elk der uit te geven blokken, de voortgang van de techniek in de
mijnbouwkunde, het afstemmen van de voorwaarden op omstandigheden
die van delfstof tot delfstof verschillend kunnen zijn etc. Anderzijds is
het begrijpelijk dat het Parlement in een zo belangrijke materie als deze
niet zo maar carte blanche wil geven aan de Regering. Weliswaar kan
de Kamer door het aanvragen van een interpellatie of het indienen
van een motie een Minister ter verantwoording Toepen voor het door
hem gevoerde beleid doch deze verantwoording achteraf is natuurlijk
geheel iets anders dan de macht hebben om in te grijpen vóór een
beslissing van de Regering van kracht wordt.
Op tweeërlei wijze - elk kenmerkend voor de huidige ontwikkeling
in de verhouding tussen Regering en Parlement - heeft men getracht
aan deze bezwaren tegemoet te komen.

•.

a. Vooreerst zegde de Minister toe dat hij met de bevoegde Commissies
uit de beide Kamers overleg zal plegen over de hoofdzaken van de
Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 12. Een dergelijk vooroverleg
over de inhoud van een A.M.v.B. met een kamercommissie is zeer
ongebruikelijk. De bewindslieden zorgen er in het algemeen wel voor
dat een eenmaal gedelegeerde bevoegdheid ook zoveel mogelijk binnen
de departementale muren wordt uitgeoefend. De steeds verdergaande
delegatiepraktijk - nodig geworden door de zo ingewikkeld geworden
structuur van onze samenleving - laat echter ook hier de wal op zeker
3
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moment het schip weer keren. Immers de beleidsbeslissingen, waarvoor
de bewindslieden worden geplaatst en waarvoor zij achteraf verantwoording
zijn verschuldigd aan het parlement, zijn veelal zó verstrekkend van aard
geworden dat de Ministers zich gaarne vooraf zullen vergewissen van
het gevoelen van het Parlement, althans van die leden daarvan, die als
deskundigen in een bepaalde commissie zitting hebben. Dit laatste houdt
overigens toch nog een risico in omdat de mogelijkheid natuurlijk blijft
bestaan dat de Kamer als geheel een ander oordeel heeft dan een van
haar commissies. Hoever dit kennen van de Kamer in beleidsbeslissingen
kan gaan moge blijken uit een voorbeeld, waarbij een Kamercommissie
als een onzichtbare partner aanwezig was bij onderhandelingen die door
de Minister werden gevoerd. Het betrof de hoogst belangrijke regeling
van de aardgasafzet en de structuur die daarvoor gekozen moest worden.
In een op 20 september 1962 vastgesteld verslag (men kan het vinden
als stuk 6767, nr. 2, zitting 1962 - 1963) valt te lezen:
"Reeds eerder - voordat hij n.l. zijn onderhandelingen met de bij de
aardgasregeling betrokken partijen afsloot - had de Minister een vertrouwelijke nota inzake het aardgas toegezonden aan de vaste Commissie
voor Economische Zaken, welke nota een onderwerp van beraadslaging
vormde tussen de Minister en de Commissie op 19 april j.l. Tijdens
de nadien afgesloten onderhandelingen kon de Minister met een aantal
wensen van de commissie, voornamelijk betrekking hebbend op de veiligstelling van "het algemeen belang", rekening houden".
Uit dit voorbeeld blijkt weer eens hoe eenmaal vastgestelde scheidslijnen tussen functies en bevoegdheden aan verandering onderhevig zijn
en hoe formele structuren door de ingewikkeldheid van de praktijk in
betekenis kunnen veranderen. De toezegging van de huidige Minister
van Economische Zaken om ook over de Algemene Maatregel van
Bestuur ex artikel 12 van de Mijnwet continentaal plat voorafgaand
overleg met de kamercommissie te plegen, vormt daar opnieuw een
symptoom van.
b. Vervolgens heeft de Tweede Kamer een extra-veiligheidsgrendel in
de wet zelf ingebouwd en wel door aanneming van het amendement
Blaisse, hetwelk o.m. een nieuw lid 4 aan artikel 12 toevoegde. Dit
artikel luidt thans als volgt:
1. Bij de algemene maatregel van bestuur wordt bepaald, dat opsporingsen winningsvergunningen voor of mede voor aardolie of aardgas slechts
kunnen worden verleend met bij deze maatregel van bestuur aan te wijzen
beperkingen of voorschriften. Zodanige regeling kan voor de onderscheidene delen van het continentaal plat verschillend zijn.
2. Bij deze maatregel kan worden bepaald, dat en in hoeverre van
daarin gestelde regelen kan worden afgeweken.
3. De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van deze maatregel wordt Ons gedaan door Onze Minister, de Mijnraad gehoord.
4. Een krachtens het eerste lid vastgestelde maatregel wordt aan de
4
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beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt in
werking met ingang van de dag na die, waarop dertig dagen na de
overlegging zijn verstreken, indien gedurende die termijn niet door of
namens een der Kamers of door tenminste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de wens wordt te kennen
gegeven, dat de inwerkingtreding van de maatregel bij de wet zal worden
geregeld, Indien zodanige wens te kennen is gegeven, dienen wij zo
spoedig mogelijk een desbetreffend wetsontwerp in.
5. Aanvragen om vergunningen als in het eerste lid bedoeld kunnen
niet worden ingediend vóórdat de maatregel voor het eerst in werking
treedt.
Uit de tekst blijkt dat lid 4 ontleend is aan artikel 61 van de Grondwet
waarin een soortgelijke regeling is opgenomen voor de goedkeuring van
volkenrechtelijke overeenkomsten, welke door de Regering zijn gesloten.
Het amendement Blaisse heeft zowel tijdens de behandeling van het
wetsontwerp in het Parlement (en vooral in de Eerste Kamer) alsook
daarna nogal de aandacht getrokken. De staatsrechtelijke aanvaardbaarheid is daarbij wel algemeen erkend (zo door Oud, Donner en De Gaay
Fortman) doch minder eensgezindheid bestaat over de wenselijkheid van
de gekozen oplossing en de wijze van toepassing daarvan. In de Memorie
van Antwoord aan de Eerste Kamer heeft de Minister zelf daaromtrent
gezegd dat hij "hoopt en vertrouwt dat de Kamers de geschapen mogelijkheid met omzichtigheid zuHen weten te hanteren, opdat staatsrechtelijk
ongewenste verhoudingen worden vermeden". Tijdens de openbare
beraadslaging in de Eerste Kamer heeft hij daaraan toegevoegd: "Dit
betekent dat ik meen, dat het tot de grote uitzonderingen moet behoren
dat de Tweede Kamer of de Eerste Kamer van de geschapen mogelijkheid van het vierde lid van artikel 12 gebruik zou maken". (Handelingen
Eerste Kamer, zitting 1964 - 1965, blz. 945). Prof. De Gaay Fortman
oordeelde tijdens ditzelfde debat dat de wetgever "moet delegeren of niet
delegeren, maar hij moet niet argwanend delegeren". Z.i. ware het
beter geweest indien de Tweede Kamer genoegen had genomen met de
normale middelen van repressie: de interpellatie en de motie. Prof. Oud
heeft in een artikel in Elseviers Weekblad van 9 oktober 1965 de gevolgde
methode "slecht doordacht" genoemd. Naar zijn oordeel zou het voorkeur
verdiend hebben indien men de methode had gevolgd die in de dertiger
jaren werd toegepast bij de crisiswetgeving, toen op basis van de Crisisinvoerwet 1931 "onverwijld" (achteraf) een wetsontwerp moest worden ingediend tot voorziening in het bij Koninklijk Besluit geregelde verbod van
invoer. De heer Blaisse heeft daarop weer gereageerd in Elseviers Weekblad
van 16 oktober j.l., waarin hij stelde dat de door Prof. Oud gesuggereerde
oplossing wel degelijk door hem was overwogen maar dat deze hem
ongewenst voorkwam omdat de vergelijking met de Crisisinvoerwet niet
opging. De uitvoeringsregelingen op basis van die wet golden n.l. telkens
voor een bepaald produkt terwijl de Algemene Maatregel van Bestuur
ex artikel 12 van de Mijnwet continentaal plat algemene regelen van
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bindende aard bevatten, toepasselijk op alle casus-posltIes die zich op
het Noordzeeplat kunnen voordoen. Bovendien zouden er in de door
Prof. Oud voorgestelde oplossing twee algemene Mijnwetten naast elkaar
gaan gelden hetgeen slechts tot onduidelijkheid en verwarring aanleiding
zou geven.
Hoe dan ook: het amendement Blaisse is in de wet gekomen en
betekent een novum in die zin dat voor het eerst een Algemene Maatregel van Bestuur aan de voorafgaande goedkeuring van het Parlement
kan worden onderworpen.
Het zal interessant zijn te volgen wat er straks gaat gebeuren als
eenmaal de A.M.v.B. (aanvankelijk dus nog zonder vermelding van de
datum van inwerkingtreding) in de Staatscourant is gepubliceerd. Maken
de Kamers gebruik van de in artikel 12, lid 4, neergelegde mogelijkheid
dan ontstaat n.l. een toch wel merkwaardige situatie. De Kroon moet dan
zo spoedig mogelijk een wetsontwerp indienen dat de inwerkingtreding
van de maatregel zal regelen. In feite komt dit neer op het voorstellen
van een datum. Nu is het duidelijk dat het verlangen van de Kamers
om betrokken te worden bij de uitvoering van de wet niet zozeer de
datum van inwerkingtreding van de A.M.v.B. geldt als wel de inhoud
van die Maatregel, met name de financiële voorwaarden en de mate
waarin de Staat eventueel gaat deelnemen in de exploitatie van aardolie
en aardgas. Het kenbaar maken van dergelijke verlangens is in dit geval
echter aan beperkingen onderworpen. Zo zal de Tweede Kamer deze
niet via een amendement in de wet tot uitdrukking kunnen brengen.
Immers zo'n amendement zou geheel buiten het kader van het ingediende
wetsontwerp vallen en mitsdien ontoelaatbaar zijn. Over de grenzen van
die toelaatbaarheid kan men nog wel eens van mening verschillen doch
in dit geval, nu het wetsontwerp alleen maar de inwerkingtreding van
de A.M.v.B. tot onderwerp heeft, zal elk amendement tot regeling van
een ander onderwerp zeker over de schreef gaan. Behalve door het
verwerpen van het wetsontwerp - waardoor overigens eveneens een
vreemde situatie zou ontstaan - zal de Tweede Kamer dan ook haar
wensen slechts kenbaar kunnen maken door een motie die, wanneer
zij wordt aangenomen, materiëel gezien zal neerkomen op het amenderen
van een (reeds gepubliceerde) Algemene Maatregel van Bestuur. Zou
de Eerste Kamer het initiatief nemen tot het doen indienen van een wetsontwerp en de behandeling daarvan harerzijds eveneens met een dergelijke
motie afsluiten dan zou dit toch wel bedenkelijk dicht aan een verkapt
hanteren van het amendementsrecht grenzen.
Om al deze complicaties te voorkomen zal er de Minister veel aan
gelegen zijn in het toegezegde vooroverleg met de commissies uit de
Eerste en Tweede Kamer tot overeenstemming te komen. Zo gezien heeft
het amendement Blaisse vooral een preventieve werking. Overigens is
de positie van de Eerste Kamer ook hier een merkwaardige. De Minister
heeft n.l. uitdrukkelijk toegezegd dat hij over de hoofdzaken van de
A.M.v.B. behalve met de commissie uit de Tweede Kamer ook met de
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bevoegde commISSIe uit de Eerste Kamer overleg zal voeren. Gelet op
de intense belangstelling die de Eerste Kamer voor dit wetsontwerp
aan de dag heeft gelegd lijkt het weinig waarschijnlijk dat de leden van
haar .. bevoegde commissie" zich niet ook met de diverse onderdelen
van de in de A.M.v.B. te regelen materie zullen inlaten. Trouwens,
deze zullen zodanig met elkaar samenhangen dat "de hoofdzaken" in
feite de gehele materiële inhoud van de A.M.v.B. omvatten. Het is
duidelijk dat op deze wijze de Eerste Kamer een invloed kan uitoefenen
die normaal buiten haar mogelijkheden ligt.
Uit het vorenstaande blijkt dat de grenzen tussen het moeten, het
mogen en het kunnen in deze materie héél dicht bij elkaar liggen. Bij
de verdere parlementaire behandeling zal dan ook met omzichtigheid
gemanoevreerd moeten worden, temeer omdat op weinig terreinen de
precedentwerking zo'n grote invloed heeft als op dat van het staatsrecht.
Voor de huidige verhouding tussen Regering en Parlement zijn de Mijnwet
continentaal plat en de verwikkelingen daaromheen intussen wel typerend.
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Fundamenteel Centrum-rapport inzake
ontwikkelingshulp
door mr. J. A. Mommersteeg

e "eten-voor-India"-actie en de weerklank welke deze actie heeft gevonden bij het Nederlandse volk hebben weer eens aangetoond, dat het
mogelijk is en niet eens zo héél moeilijk (al hadden de organisatoren het
natuurlijk niet gemakkelijk!), om de publieke opinie wakker te maken
voor een bepaalde duidelijk sprekende nood, waarin een "ver" volk verkeert; voor een bepaalde taak die tot de verbeelding spreekt en op
korte termijn vervuld lijkt te kunnen worden. De nadere berichten uit
India hebben misschien verwarring gesticht, zij hebben die nood niet
weg kunnen praten.
De goede lezers, die méér hebben gelezen dan de elkaar tegensprekende
uitspraken van premier Indira Gandhi en haar ministers, zullen intussen,
voorzover zij dit niet al wisten, ook ontdekt hebben, dat achter deze door
droogte verhevigde acute nood een fundamenteel probleem gelegen is:
het desastreuze achterblijven van de landbouw, van de voedselproduktie,
bij de snelle bevolkingsgroei; achterblijven door het slechts gedeeltelijk,
slecht, of niet uitvoeren van plannen tot verbetering van agrarische produktie, en dit weer als gevolg o.m. van onvoldoende middelen, onvoldoende aandacht en volharding, kortsluiting tussen de deelstaten van
India en de centrale regering van dit reusachtige land, de weerstand die
een traditionele statische maatschappij biedt aan vernieuwingen, enz.,
enz. Hiermede is geen oordeel uitgesproken over de regering van India,
slechts aangeduid, dat dit landbouwvraagstuk een (belangrijk) deel is
van een enorm structureel probleem, waarvoor deze regering gesteld is.
En dit geldt mutatis mutandis voor de problematiek van alle landen die
wij onderontwikkeld noemen. Een problematiek waarvan de oplossing
vele jaren zal vergen, zonder dat men op korte termijn spectaculaire
resultaten mag verwachten.
Het is dan ook goed, dat een commissie van het Centrum voor Staatkundige Vorming, waarvan het rapport*) dezer dagen van de pers is
gekomen, gezocht heeft naar een "hechtere basis een fundament van meer
algemene betekenis" voor de ontwikkelingshulp, voor de "plicht" tot
hulpverlening en voor de ontwikkelingssamenwerking. Het moge dan al
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waar zijn, dat men het in het Westen in het algemeen wel eens is met de
stelling, dat er geholpen moet worden, maar er zijn toch ook nog heel wat
mensen die ontwikkelingshulp beschouwden als "geld-wegsmijterij", als een
hobby van "idealisten", En in ieder geval is zulk een hechtere basis
nodig om, bij het uitblijven van spectaculaire resultaten, de belangstelling
van brede kringen van het volk en zijn bereidheid om offers te brengen
levendig te houden gedurende een lange reeks van jaren. Zonder die
schragende belangstelling en bereidheid kan het Nederlands beleid nooit
uitgroeien tot een kwantitatief èn kwalitatief optimale bijdrage op lange
termijn aan de oplossing van de ontwikkelingsproblematiek.

Ontwikkelingshulp en Volkerengemeenschap in wording
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Blijkens haar oorspronkelijke opdracht moest de commissie zich vrijwel
uitsluitend bezighouden met de politieke aspecten van de ontwikkelingshulp. Ongetwijfeld een interessante, maar tevens een eenzijdige opdracht.
De commissie is veel verder gegaan en geeft in het eerste hoofdstuk
van haar rapport een analyse van het hele complex van motieven voor
ontwikkelingshulp en -samenwerking en van de samenhang van deze
motieven. Dit is van groot belang, want deze motieven zijn duidelijk van
invloed op de omvang, de vormen, de richting en de organisatie van
deze hulp en samenwerking.
De plaatsruimte laat niet toe in te gaan op de beschouwingen over de
politieke, economische en juridische motieven, wij willen hier wel in het
bijzonder de aandacht vestigen op de wijze waarop in dit motievencomplex het ethische element onder de loep wordt genomen. De commissie
kwam hierbij tot de conclusie, dat in een feitelijk steeds meer één wordende wereld de traditionele leer van de socialegerechtigheid niet meer
beperkt kan worden tot de nationale grenzen. Hoewel men zeker niet
kan stellen, dat de mensheid als geheel - de "gemeenschap der volken" - evenals de staat in de traditionele leer, reeds een echte gemeenschap is, kan wél gezegd worden, dat een internationale gemeenschap
met bijbehorende verbondenheid en rechtsorde in wording is. Groeiende
onderlinge afhankelijkheid en feitelijke verbondenheid, maar ook het denken
over sociale verhoudingen leiden tot deze conclusie. M.a.W.: ook afgezien
van de huidige politieke en economische verhoudingen en desiderata,
kan men op grond van de "internationale sociale gerechtigheid" de grote
verschillen in welstand tussen de volken niet permanent dulden. In de
groeiende, in wording zijnde, gemeenschap van de volken is een soortgelijk proces gaande als zich in het verleden binnen de grenzen van vele
staten afzonderlijk heeft voorgedaan (en voor een deel nog in verdere
ontwikkeling is). Deze in wording zijnde "internationale gemeenschap"
legt al haar "leden" - hoe ook de uiteindelijke vormgeving en institutionalisering van deze gemeenschap moge uitvallen - groeiende verplichtingen op tot wederzijdse samenwerking en aan de rijkere leden tevens
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de plicht om vanuit hun "overvloed" aan de armere leden hulp te verlenen.
In het voorgaande vindt men inderdaad een fundament van meer algemene betekenis voor de ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent niet
dat politieke, economische en andere motieven en overwegingen hun betekenis verliezen. Bij het concipiëren en uitvoeren van een politiek van
hulpverlening en samenwerking, bij het bepalen van het hoe en hoeveel
gaat het integendeel om een afweging en convergentie van vele motieven
en factoren, waarbij in het bijzonder ook de economische rationaliteit het gaat om het gebruik van schaarse middelen - zijn rol heeft te spelen.
Ratiollaliteit

De commissie heeft zich niet beperkt tot een analyse van het motievencomplex. Zij heeft vervolgens getracht een antwoord te geven op de vragen: ten bate van wie hulp wordt verleend dient te worden en wie de lasten
dienen te dragen (hoofdstukII). Daarbij wordt o.m. gesteld "Ongeacht
de motieven ... waarop men van weerszijden tot internationale ontwikkelingssamenwerking besluit, mag men als eis stellen, dat deze samenwerking met de realiteit rekening houdt en zo efficient mogelijk verloopt.
Voor de hulpverlenende landen betekent dit, dat redelijke zekerheid moet
bestaan omtrent het bereiken van de ethische, economische of politieke
doeleinden. Eerst bij de nodige garanties wordt de samenwerking zinvol".
En voorts - met het oog op de ontwikkeling van een internationale
rechtsorde: "Een internationaal vastgestelde code van rechten en plichten
met betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking doet misschien enige
afbreuk aan de zozeer gekoesterde soevereiniteitsidee, doch betekent geenszins het prijsgeven van de onafhankelijkheid. Zij is een onmisbare voorwaarde voor een werkelijk doelmatige hulp."
Hoofdstuk In bevat een grote hoeveelheid feitelijke informatie met betrekking tot de behoeften van de ontwikkelingslanden en de vormen,
kanalen en terreinen van hulpverlening die zich in de praktijk hebben
ontwikkeld. Hierbij komen o.m. ter sprake: de kwestie van de stabilisatie
en vergroting van de exportopbrengsten, die van de noodzakelijke kapitaalstroom, de overdracht van kennis, kunde en gedragspatroon, de grote
betekenis van de landbouw en voedselvoorziening, de gezondheidszorg
(waarbij het bevolkingsprobleem), de industrialisatie, de bestuursorganisatie enz.
Kapitaalbehoefte

Dit hoofdstuk is niet alleen feitelijk beschrijvend, maar bevat ook kritische opmerkingen en aanbevelingen van maatregelen die bijzondere
aandacht verdienen. Bij de beschrijving van de kanalen voor hulpverlening
wordt uitvoerig stilgestaan bij de relatieve voor- en nadelen van de
multilaterale en bilaterale hulp vanwege de overheid en aandacht ge10
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schonken aan de omvangrijke en zich nog steeds uitbreidende particuliere
hulpverlening. Interessant zijn de in dit hoofdstuk opgenomen alternatieve
berekeningen van het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken van de
Katholieke Hogeschool te Tilburg met betrekking tot de kapitaalbehoeften
van de ontwikkelingslanden in de jaren 1961 t.m. 1975. Deze behoefte
aan kapitaal (uit publieke en particuliere bron) beloopt thans ongeveer
10 miljard dollar per jaar. Uit de opgenomen tabel blijkt een grote mate
van onzekerheid ten aanzien van de noodzakelijke of gewenste omvang
van de kapitaalhulp in de komende 10 jaar. Slechts in de voor de ontwikkelingslanden ongunstige veronderstelling van lage groei bij hoge besparingen zou de kapitaalhulp in de huidige orde van grootte blijven.
Al naar gelang de variatie in de vooronderstellingen die men wenst te
kiezen met betrekking tot het beoogde groeitempo, de spaarmogelijkheden en de kapitaalcoëfficient komt men voor het jaar 1975 op een
kapitaalbehoefte van resp. 21,5, 24,2 of 34,1 miljard dollar. Op dit laatste
bedrag komt men, als men als uitgangspunt neemt een vooronderstelde
hoge groei, bij lage eigen besparingen van de ontwikkelingslanden.

De Nederlandse bijdrage
Zijn de eerste drie hoofdstukken gewijd aan de ontwikkelingshulp en
-samenwerking als wereldprobleem, het vierde en laatste hoofdstuk handelt
over de Nederlandse bijdrage aan de internationale ontwikkelingsinspanning. Een in geldbedrag gekwantificeerd antwoord te geven op de vraag,
hoe groot de Nederlandse bijdrage dient te zijn, acht de commissie praktisch
onmogelijk. We memoreert zij de bekende "evenredigheidsberekeningen"
(o.a. van P. N. Rosenstein-Rodam), volgens welke Nederland een percentage van 1,1 resp. 0,9% van zijn nationaal inkomen zou moeten opbrengen. De hierbedoelde berekeningen vormen echter niet meer dan
een grove en dan nog slechts voorlopige maatstaf. De commissie voelt
kennelijk weinig voor een magisch percentage (dat ook een begrenzing
kan betekenen, waar meer gedaan zou kunnen worden). Zij wijst erop,
dat ook andere factoren dan in de bedoelde berekeningen verwerkte en ook
andere motieven van belang kunnen zijn bij de bepaling van de voor een
bepaald land redelijk te achten bijdrage. In de voorafgaande hoofdstukken
zijn die factoren en motieven trouwens uitvoerig behandeld.

De richting
Gezien de relatief beperkte middelen van Nederland lijkt een bezinning
op de vraag, of de Nederlandse bijdrage niet op één of een beperkt
aantal gebieden dient te worden gericht gewenst. Dit geldt dan in het bijzonder de bilaterale hulp. Bij de multilaterale hulp heeft Nederland op
die richting weinig invloed. Uit de door de commissie gegeven opsomming van criteria blijkt intussen wel, dat het bepalen van deze richting
geen eenvoudige zaak is. Bij de toepassing van het nood-criterium komt
een lange reeks van landen in aanmerking. Het criterium van de verbon-
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denheid wijst vooral naar Suriname en de Nederlandse Antillen (die ook
inderdaad een zeer belangrijke aandeel hebben in de Nederlandse ontwikkelingshulp, hoewel zij niet op de lijst van de "nood-landen" voorkomen. Het doelmatigheidscriterium vergt, dat onze regering een zekere
waarborg voor doelmatig gebruik moet hebben, maar zowel de controle
mogelijkheid als het oordeel over de doelmatigheid is een moeilijke zaak.
Het is van belang, dat de Nederlandse regering intussen fondsen beschikbaar heeft gesteld voor evaluatie-onderzoek. Het politiek aspect bevat
ook criteria en in dit verband bepleit de commissie bijzondere aandacht
voor Latijns-Amerika en Zuid Oost-Azië. In laatstgenoemde regio zou Nederland positief dienen te staan tegenover ontwikkelingssamenwerking
met Indonesië, indien zulks door Indonesië wordt gewenst en indien het
hiervoor ook de concrete voorwaarden schept. Dat hiervoor in Djakarta
meer aandacht is dan voorheen zou kunnen blijken uit de missie-Tinbergen. Maar vooralsnog overheerst de onzekerheid.
Wij hebben hierboven slechts enkele punten uit het Centrum-rapport
gememoreerd. Het is breed opgezet. En al geeft het - uiteraard - geen
antwoord op alle vragen (het werpt zelf verscheidene vragen op), het is
lectuur die niet alleen oriënteert en bouwstenen voor het beleid aandraagt,
maar ongetwijfeld ook stimuleert tot verdere studie en discussie. Als
oud-voorzitter van de commissie hoop ik, dat velen hiertoe inderdaad
gestimuleerd zullen worden. Het onderwerp raakt de existentie van de
gehele menselijke samenleving en houdt een levensopdracht in voor ons
allen.
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Nederland en de Internationale Ontwikkelingssamenwerking. Geschrift no.
136 van het Centrum voor Staatkundige Vorming. De leden van de commissie,
die dit rapport samenstelden waren: prof. dr. L. H. Janssen S. J. te Tilburg,
mr. J. A. Mommersteeg (tevens voorzitter) te Amsterdam, J. R. G. Verreydt te
's-Gravenhage, prof. dr. P. H. Winkelman te Nijmegen: Adviserende leden:
Mejuffrouw dr. J. C. H. H. de Vink te Utrecht en prof. dr. J. M. Pieters te
Tilburg. Als rapporteur trad op dr. C. J. L. Bertholet te Tilburg.
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Volksgezondheidsnota 1966
door Mr. J. Th. M. De Vreeze
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Metmenhet verschijnen
van de Volksgezondheidsnota 1966 is tegemoet gekoaan een verlangen, dat in de K.V.P. jaren lang heeft geleefd.
Natuurlijk lag dat niet zó, dat men in onze kring de overtuiging toegedaan
was, dat het desideratum van een voortvarende gezondheidspolitiek, zoals
dat in opeenvolgende partij- en verkiezingsprogramma's in een lange rij van
punten werd uitgewerkt, wel geschrapt zou kunnen worden, als er nu
maar eenmaal een volksgezondheidsnota op tafel lag. Men kon eerder
zeggen, dat dan het werk pas zou beginnen. Maar wèl leefde sterk de
overtuiging, dat een coherente volksgezondheidspolitiek, die niet onvermijdelijk op de ontwikkeling achter loopt en die in het geheel van opgaven, waarvoor de moderne overheid zich geplaatst ziet, van de grond kan
komen, alleen maar mogelijk is, als de regering van tijd tot tijd een
inventans opmaakt, de problematiek zoveel mogelijk in haar geheel presenteert en een visie geeft op hetgeen zij voor zich zelf en voor anderen
te doen ziet. Daarvoor is een nota dan een meer aangewezen middel dan
een toelichting op de jaarlijkse begrotingsvoorstellen of op andere wetsontwerpen. Hoewel gezegd moet worden, dat de laatste jaren de begrotingstoelichting zich dikwijls stevig in de grote beleidsvraagstukken waagde,
valt toch moeilijk te betwisten, dat het lang zó geweest is, dat van departementswege vrijwel uitsluitend werd aangesneden wat accuut aan de orde
was. Men sprong, om zo te zeggen, van de schoolartsendiensten op de vivisectie over en van de anticonceptionalia op de fluoridering van het drinkwater, dermate in beslag genomen door de dingen van de dag, dat men
aan de grote lijn niet toekwam. Als de Kamer dan klaagde, dat door de
bomen het bos niet meer te zien was en dat het beleid er wel erg fragmentarisch uitzag, dan was het verweer, dat men toch goed moest bedenken dat juist op een gebied als dit, de overheid het beslist niet alleen
voor het zeggen had. Men moest niet vergeten, dat particuliere organisaties van allerlei soort en gewicht, zo goed als gemeentebesturen en niet
te vergeten vrij gevestigde beoefenaars van tientallen beroepen de dienst
in tenminste even sterke mate bepaalden als het departement, dat op
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regeringsniveau voor de volksgezondheid moet opkomen. Nu viel het zeker
de K.V.P.-fractie niet moeilijk ermee in te stemmen, dat de overheid in
zaken van volksgezondheid niet het alleenvertoningsrecht heeft. De fractie
is voortdurend met klem opgekomen voor de plaats van de maatschappelijke organisaties in ons gezondheidsbestel, maar in onze dagen is
daarmee helemaal niet in strijd, dat de overheid met de middelen, waar
zij alleen over beschikt, leiding geeft aan de ontwikkeling. Men kan zelfs
stellen, dat er binnen afzienbare tijd weinig ruimte meer zal zijn voor de
maatschappelijke bedrijvigheid, die wij zien als wezenselement van ons
stelsel, als die bedrijvigheid niet kan steunen op een goed doordacht overheidsbeleid, berustend op een samenhangend geheel van maatregelen, dat
aan de ontwikkeling richting kan geven en dat het aandurft de altijd beperkte middelen en krachten daarheen te sturen, waar zij met het oog op de
toekomst het meest nodig zijn. Dat is in onze kring echt niet een geluid van
vandaag of gisteren. Als ik me zelf een keer mag citeren, ~ met als verontschuldiging, dat ik mijn eigen publikatie het gemakkelijkst kan vinden
en dat ik bovendien destijds zeker niet alleen eigen wijsheid ten beste gaf,
~ dan wil ik iets aanhalen uit een commentaar op de nota over het
regeringsbeleid van december 1945. Daarin gaf de toenmalige regering een
overzicht van de problemen, waarvoor naoorlogs Nederland zich gesteld
zag onder toevoeging van een aantal beleidsvoornemens. Over het stuk
volksgezondheid, ~ deze was, zoals bekend, zwaar gehavend uit de oorlogsjaren te voorschijn gekomen, ~ schreef ik in januari 1946: "Wat de
nota biedt is mager en schraal, er zit geen perspectief in, van een aan de
omvang van de hangende problemen beantwoordend gezondheidsplan, zoals
de Nederlandse artsen op hun eerste landdag in juni j.l. reeds hebben
bepleit, blijkt niets". En na een bespreking van diverse onderdelen van
de gezondheidszorg volgde hierop: "Het vervult ons echter met grote
bezorgdheid, dat iedere poging achterwege blijft om van al die onderdelen een geheel te maken. Waarom kan men voor iedere sector van de
economische bedrijvigheid planmatig te werk gaan en dat dit op een
gebied als de gezondheidszorg klaarblijkelijk niet? Van verschillende zijden
is in de afgelopen maanden gewezen op de urgentie van een afgerond
gezondheidsplan, dat alle bemoeiingen met elkaar in verband brengt,
de mate van urgentie vaststelt en garandeert dat, wat absoluut noodzakelijk is, inderdaad ook gebeurt." Natuurlijk, we leefden in ]945 en 1946
in een bijzondere noodsituatie en de dingen leken toen wel eens eenvoudiger, dan ze later bleken te zijn. Naarmate het beter ging in ons land,
óók met de volksgezondheid, ging het dikwijls slechter met de mogelijkheden om de zaken op een nieuwe manier aan te pakken. Maar vast staat
wel, dat hetgeen de volksgezondheidsnota-1966 dan eindelijk brengt, al
heel lang op het KV.P.-verlanglijstje staat. Er was kennelijk tijd nodig,
om het idee te laten rijpen. En dan moet gezegd worden, dat Minister
Veldkamp en sinds 1963 Staatssecretaris Bartels er geen gras over hebben
laten groeien, toen het eenmaal rijp was.
Minister van Rooy zette de eerste stappen. Hij vroeg en kreeg op korte
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termijn advies van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid over de programmering voor de gezondheidszorg en toen het begin eenmaal gemaakt
was. hebben de huidige bewindslieden er met man en macht aan gewerkt,
om dit moeilijke karwei te klaren. Dat deze nota zulk een omvang heeft
gekregen, - -+- 300.000 woorden bevatten de 344 bladzijden van het boekwerk. is mij gezegd, - bevestigt m.i. niet alleen, dat de problematiek
veelomvattend is, maar het duidt er ook op, dat de samenstellers er zwaar
aan getild hebben. En als het zó lag, dan kan dat alleen maar onderstrepen, hoe nodig het was, dat dit werd ondernomen.
Natuurlijk is men er niet met een stuk als dit in het land en in de Kamer
ter discussie te stellen, hoe belangrijk en tevens noodzakelijk dat ook
mag zijn. Nu de bewindslieden behalve een berg aan feitenmateriaal hun
visie op de gezondheidspolitiek en hun beleidsvoornemens hebben gepresenteerd, zal het maatschappelijk leven zich moeten uitspreken, waarna
de Kamer haar stem bij de bepaling van de grote beleidslijnen kan laten
horen. Maar dan komt de fase, waarin hetgeen hier allemaal beschreven
wordt. operationeel gemaakt moet worden, al is dat proces voor een deel
ook ai in werking gezet. Het is namelijk interessant op verschillende
plaatsen te lezen, dat dît in studie gegeven is en dàt om advies voorgelegd, waaruit dan blijkt, dat er van een opgaaf als deze al aanstonds
een stimulans uitgaat. Dat er echter in de komende jaren zwaar werk te
dc~n blijft, om zoveel woorden in daden om te zetten, moet ieder, die ook
maar een paar uur aan dit document wil besteden, duidelijk zijn. Het is,
om maar een enkel voorbeeld te noemen, grote winst, dat de bewindslieden bij hun beleidsvoornemens op een rijtje zetten hoe zij de wetgevende arbeid denken te programmeren: 13 wetten en wetswijzigingen voor
1966, 11 voor de periode 1967-1970 en 3 voor de periode na 1970, een indrukwekkend geheel van aanpassing van oude. door de ontwikkeling achterhaalde wetten, van nieuwe wetten, nodig geworden met name door de
dreiging, die vanuit het hedendaagse levensmilieu op ons afkomt, van
wetswijziging ook met het oog op harmonisatie in Europees- of Beneluxkader. Zo'n program geeft houvast aan ambtelijke instanties, adviescolleges en maatschappelijke organisaties. Maar de uitvoering ervan stelt
hoge eisen aan het ambtelijk apparaat, aan de structuur en integratie
van de verschillende diensten, die nog voor zoveel méér komen te staan.
De nota spreekt wel over het overheidsapparaat, maar gaat er niet diep
op in. Dat doet ze wél met betrekking tot de organen, die het maatschappelijk leven kunnen representeren in het samenspel met de regering,
voor de wetgeving zo goed als voor het hele gezondheidsbeleid. Voor die
organen worden duidelijke lijnen getrokken. Het komt, eenvoudig gezegd,
hierop neer, dat gestreefd wordt naar één centraal openbaar lichaam,
- 2/3 vertegenwoordigers van instellingen en 1/3 zogenaamde kroonleden,
- dat in het contact met de overheid namens de gezondheidszorg kan
optreden en dat de samenwerking van alle betrokkenen zal moeten verwezenlijken. Geen deelorganen dus naar analogie van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, geen ambtenaren meer als leden en óók,
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al kondigt de nota er toch wel enkele aan! - zo welllIg mogelijk aparte
raden, staatscommissies of ministeriële commissies voor speciale belangen.
Ik stel me zo voor, als ik me herinner wat onzerzijds in het verleden
over de structuur van deze lichamen gezegd is, dat de bewindslieden met
ons niet veel moeilijkheden zullen hebben bij hun pogen om het radenstelsel te vereenvoudigen en te versterken, daarbij hun ambtenaren een
positie gevend, die zuiverder is dan de huidige, zowel tegenover de raad
als tegenover de regering. Nog één kanttekening hierbij. Naarmate de
regering haar verantwoordelijkheid voor het tot ontwikkeling brengen
van een nationaal beleid, waarbij het recht van de burger op een behoorlijke gezondheidszorg werkelijk tot gelding komt, ruimer opvalt, naar die
mate zullen ook hogere eisen gesteld moeten worden aan de uitspraak
van het maatschappelijk leven. Anders krijgen we een topzware overheidsgezondheidsdienst. Daarom is het verheugend, dat de representatie van
het maatschappelijk leven in dit stuk zo concreet aan de orde gesteld is.
Het zou verleidelijk zijn in te gaan op tal van beschouwingen van de
nota met haar twee grote hoofdmoten, t.W. gezondheidszorg, - het bevorderen, dat de individuele burger aan adequate gezondheidsvoorzieningen
deel kan hebben, - en gezondheidsbescherming; - het bevorderen dat
de collectiviteit der burgers enerzijds wordt beschermd tegen gevaren
voor hun persoonlijke en sociale gezondheidstoestand en anderzijds in een
uit gezondheidsoogpunt zo leefbaar mogelijk milieu kan leven, in welk
tweede stuk met name de milieuhygiëne voor het eerst in ons land op
dit niveau de plaats krijgt die zij verdient. Allerlei beschouwingen over
opleiding en toevoer van voldoende krachten, algemene gezondheidszorgvoorzieningen en complementaire voorzieningen niet te vergeten de rol
van de sociale verzekering, die sterk naar voren treedt, de plaats van
particuliere activiteiten, de wetenschappelijke steun voor het beleid en
vooral ook financiering en subsidiëring vragen om bezinning en commentaar. Dat zou echter dit artikel een omvang geven, die ik de redactie
niet mag aandoen. Wellicht is er later nog eens gelegenheid om op een
aantal punten in te gaan. Voor het ogenblik moge deze beschouwing
voldoende zijn om de lezers van dit blad, voorzover nog nodig, de overtuiging te geven, dat het uitbrengen van de volksgezondheidsnota-1966
door Dr Veldkamp en Dr Bartels een gebeuren is van groot belang en
tevens een bijzondere prestatie. Niet alleen zij zelf, maar ook hun ambtenaren, de Kamer en de maatschappelijke organisaties zullen hun handen
voorlopig vol hebben aan de geesten, die hier werden opgeroepen.
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n 1960 werd in Montevideo het verdrag getekend dat de Latijns-Amerikaanse Vrijhandelsassociatie inleidde. Het verdrag werd geratificeerd
door Argentinië, Brazilië, Chili, Columbia. Ecuador, Mexico, Paraguay,
Peru en Uruguay.
Tot oktober van het vorig jaar heeft de associatie zich bezig gehouden
met de jaarlijkse lijst van produkten die volgens de leden voor tariefsverlagingen binnen de associatie in aanmerking dienden te komen. In
1964 werd te Bogota terzake van de tariefsverlagingen de uiterste grens
bereikt: immers door tariefsverlagingen en traditionele ruilhandel zal men
nooit tot een economische integratie kunnen geraken en evenmin iets
nieuws en dynamisch op het gebied van de produktie kunnen verwezenlijken.
Het enige dynamische initiatief - de industriële ontwikkeling per landensector van de associatie werd verhinderd door de verplichting
dat alle leden van de associatie moeten kunnen profiteren van de economische voordelen die in een bepaalde sector van de associatie door twee,
of meer, landen worden behaald. Begin 1965 werd echter een nieuwe
étappe ingeluid. President Eduardo Frei van Chili zond aan vier prominente Latijnsamerikaanse economen een brief waarin hij openhartig en
duidelijk de gebreken van de associatie opsomde en tevens wees op de
urgentie van de integratie.
Het antwoord van de vier economen: Felipe Herrera, Raul Prebisch,
Carlos Sanz de Santa Maria en lose Antonio Mayobre, bevatte een
volledig programma van maatregelen die zouden kunnen leiden tot de
oplossing van het integratie-probleem. De bijval van de Latijnsamerikaanse
regeringsleiders voor het wederwoord van de vier economen markeerde
het begin van een hoogst belangrijke ontwikkeling. Het politieke besluit
werd genomen zo spoedig mogelijk te komen tot integratie die zou leiden
tot een gemeenschappelijke markt. Het was voor het eerst dat daarmede het onderwerp buiten de invloedssfeer van economen en deskundigen en direct binnen de gezichtskring van regeringen kwam.
Het presidentiële initiatief in het integratieproces gaf een nieuwe wending aan de bijeenkomst van president Frei van Chili en Illia van Argentinië in Mendoza op 18 oktober van het vorig jaar. Tijdens deze ontmoe-
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ting kwamen beide presidenten namelijk tot een volledige overeenstemming inzake de grondbeginselen en de werkwijze van de integratie en
tezelfdertijd beloofden zij in het openbaar ontmoetingen op presidentiëel
niveau, in dezelfde geest, zoveel mogelijk te herhalen.
Een andere belangrijke stap op weg naar de integratie was de conferentie van ministers van buitenlandse zaken van de ALALC (Latijnsamerikaanse Vrijhandelsassociatie), gehouden in Montevideo in oktober
van het vorige jaar. Hier maakte Venezuela zijn deelname aan het integratieproces bekend en de Boliviaanse waarnemer deelde mede dat zijn
land gaarne een aantal bepalingen wilde bestuderen die Bolivia zouden
kunnen toestaan tot de associatie toe te treden zonder zijn eigen ontwikkeling te schaden. Zodoende waren alle Latijnsamerikaanse landen op het
hoogste niveau vertegenwoordigd. De bijeenkomst te Montevideo was daarom de belangrijkste politieke bijeenkomst die in jaren in Latijnsamerika
werd gehouden en waarschijnlijk de eerste waarin de regeringen van
Latijnsamerika elkaar ontmoetten om problemen. die zich in de respektieve landen voordoen, te bespreken.
Van de akkoorden, die tijdens deze bijeenkomst werden bereikt, en die
reeds maanden van tevoren door het permanente uitvoerend comité werden
bestudeerd, moet het Braziliaanse voorstel worden genoemd, dat een
automatische rechtlijnige tariefsverlaging inhield en dat in de loop van
dit jaar als een van de voornaamste instrumenten voor de vorming van
een gemeenschappelijke markt zal worden bestudeerd.
Aandacht daarnaast verdient het voorstel van Argentinië om een ministerraad samen te stellen die jaarlijks bijeen moet komen als het hoogste
politieke orgaan van de organisatie. En verder het voorstel van Chili en
Columbia voor de vorming van een comité, bestaande uit vier personen,
dat tot taak zal hebben formules te zoeken en te bestuderen ter bevordering van het integratieproces. Dit initiatief gaf aanleiding tot een
lang debat, dat zoals alle gedurende deze drukke werkweek, in een sfeer
van volledig begrip, samenwerking en hartelijkheid werd gevoerd.
In het Chileense voorstel wil men komen tot de vorming van een orgaan
met een bepaalde mate van supranationale bevoegdheden; een orgaan
dat de belangen van de gemeenschap zou moeten vertegenwoordigen en
dat tot een dialoog met de regeringen zou moeten komen teneinde een
intern systeem van tariefsverlagingen te bereiken alsmede uniformiteit
voor wat de buitenlandse tolmuren betreft. Bovendien zou daarbij gestreefd
moeten worden naar een evenwichtige verhouding in de monetaire systemen, en evenzeer in de betalingssystemen, en die van industriële en agrarische uitbreiding teneinde een rationale investeringspolitiek te kunnen
voeren en alle lidstaten gelijktijdig te laten profiteren van de voordelen
van de integratie.
Dit communautaire orgaan, dat geen enkele regering zou mogen vertegenwoordigen, zou nodig zijn ter formulering van een politiek die moet
verhinderen dat een eenvoudige doorvoering van tariefsverlagingen onontbeerlijk om het voorgenomen doel te bereiken - de meer ontwik18
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kelde landen van Latijnsamerika zou begunstigen zonder voordelen op
te leveren voor de middelmatige ontwikkelde landen. Bovendien zou deze
begunstiging beslist schade berokkenen aan de minder ontwikkelde landen.
Want, gezien uit een economisch oogpunt, is dit het grootste probleem
van de Latijnsamerikaanse integratie. Brazilië, Mexico en Argentinië hebben,
meer door de grote bevolking dan door het inkomen per hoofd van de
bevolking, een industrieel systeem ontwikkeld, dat men in andere landen
niet kent of dat daar slechts in een beginfase verkeert. In Europa daarentegen hebben bij het begin van de Gemeenschappelijke Markt de techniek
en de produktiviteit zich op gelijkwaardige wijze verdeeld. Maar aan de
andere kant vereist de industrialisatie van Latijnsamerika zoveel nieuwe
investeringen dat de integratie en de Gemeenschappelijke Markt waarschijnlijk meer het resultaat van deze nieuwe investeringen zullen zijn
dan van reeds gedane investeringen.
Het gaat niet om slechting van de grenzen om produkten van bepaalde
landen te kunnen uitvoeren: deze produkten zijn immers gewoonlijk niet
eens voldoende om in de binnenlandse behoefte te voorzien, behalve dan
in het geval van grondstoffen en basisprodukten van de landbouw die
men altijd heeft verhandeld. Het is evenmin de bedoeling af te breken
teneinde te bereiken dat de Latijnsamerikanen meer koffie uit Brazilië
drinken, meer ijzererts uit Chili gebruiken of meer graan uit Argentinië
C0nsumeren.
In tegenstelling tot Europa moet men hier een proces van "zonale
industrialisatie" invoeren, met het doel de behoeften van de Latijnsamerikaanse mens zoveel mogelijk te bevredigen en dient men niet te streven
naar de ontwikkeling van bepaalde landen zonder dat er voordelen voor
andere landen tegenover staan. Anders begaat men de absurde fout van
sommige landen, welke hun aankopen die ze normaal in Europa of de
Verenigde Staten doen, aan enkele Latijnsamerikaanse landen zouden
kunnen gunnen terwijl dit geen enkel voordeel oplevert. Weliswaar zijn er
beschermende clausules, maar deze kunnen alleen in buitengewone omstandigheden worden toegepast en niet als permanente bescherming omdat
zulks het integratieproces zou remmen. Deze en andere overwegingen
leidden tot de Chileense suggestie een comité te vormen, dat maatregelen
zou bestuderen voor het bereiken van een voor alle Latijnsamerikaanse
landen bevredigende integratie.
Maar er waren, en zijn, andere bezwaren die een versnelling van het
integratieproces in de weg staan en welke ook ter sprake zijn gekomen
tijdens de diskussie over het communautaire orgaan. In Latijnsamerika
waart nog altijd de geest van absolute soevereiniteit. De leegte ontstaan
door de politieke onafhankelijkheid werd gevuld door een overmate van
nationale soevereiniteit gebaseerd op een historische synthese, plaatselijk
politiek leven, militarisme en autarkie waardoor de ogen werden gesloten
voor de realiteit waaronder de bevolking leefde en waardoor men blind
bleef voor het enorme belang van grote markten als basis voor moderne
industriële systemen en het proces van de "internationalisatie van ideeën"
19

en de solidariteit in de strijd voor vrede en het rechtvaardig gebruik
van wetenschap en kapitaal.
De politieke moeilijkheden - tendele voortvloeiend uit de hispanistische
kern van deze landen - zijn op regeringsniveau besproken. In de vergadering van Montevideo werden deze onderwerpen openhartig ter sprake
gebracht. Immers alle integratieprocessen zijn tot nu toe beperkt gebleven tot het economische vlak, wel essentieel voor het succes van dit
proces, maar toch onvoldoende gezien de grote invloed van de verschillend landen op de economie van de Latijnsamerikaanse natie's.
Het resultaat van deze bespreking was bevredigend. De "zuiver juridische" gelijkheid van de deelnemende staten - het enige zowat waarop
de gedelegeerden steeds weer terugkwamen - werd aangevuld met een
effectieve kennis van de economische problemen die in Latijnsamerika
bestaan. Hierbij werd toegegeven dat deze problemen zijn ontstaan door de
sociale eisen van de Latijnsamerikaanse mens, die in opstand komt
tegen een levensorde die hem geen bestaansmogelijkheden biedt, geen
werk verschaft, noch vrijheid, noch cultuur, gelijk anderen die dat wel
genieten in andere delen van de wereld.
De beslissing van de regeringen om de leiding van het integratieproces
op zich te nemen en niet alleen maar over te laten aan initiatieven van
economische aard, is een zeer belangrijke stap, die ons hoop geeft voor
de toekomst. In Latijnsamerika wordt bewezen wat Hallstein heeft gezegd
ten aanzien van Europa: "Niet het volk moet een offer brengen ter verwezenlijking van de integratie, maar de regeringen moeten dit doen".
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nder de objecten van bezitsvorming neemt de eigen woning een bijzon-

dere plaats in. Velen denken - ten onrechte - dat de eigen woning
O
een typisch naoorlogs verschijnsel is als uitvloeisel van de woningnood. Ook
vóór de oorlog was het eigen-woningbezit populair, zij het meer op het
platteland en in de kleine steden dan in de grote steden. Het eigen-woningbezit moet men niet verwarren met het woningbezit door particulieren
bij wijze van geldbelegging. Deze vorm van woningbezit verliest hoe
langer hoe meer aan betekenis. Daartegenover staat een beperkte groei
van het woningbezit van institutionele beleggers. Het bezit bij wijze van
belegging blijft hierna buiten beschouwing.

De na-oorlogse ontwikkeling
De woningschaarste welke door de oorlog is opgetreden heeft het eigenwoningbezit wel gestimuleerd, omdat het een zekere voorrang gaf bij het
verkrijgen van woonruimte. Deze factor moet men niet overschatten.
Onbeperkte voorrang was er slechts in de vrije sector, waarvan in de
eerste na-oorlogse jaren slechts een minimaal gebruik is gemaakt. Dit
is ook niet zo verwonderlijk omdat de woonkosten in de vrije sector op
een niveau kwamen te liggen, dat meer dan het dubbele was van de
gefixeerde huren van vooroorlogse woningen. De zeer hoge woningsubsidies volgens de Financieringsregelingen 1947 en 1948 vingen het nadelig
verschil tussen de woonkosten van nieuwe woningen en het gefixeerde
huurpeil grotendeels op. Aangezien volgens deze regelingen woningen gebouwd konden worden tot 500 m 3 , was de behoefte aan ongesubsidieerde
woningen nauwelijks merkbaar. Aangezien voorts voor de gegadigden
van een eigen woning voldoende vreemd geld te krijgen was tegen een
rentevoet gelijk aan of weinig hoger dan de rentevoet voor woningwetvoorschotten (4%), vereiste het eigenwoningbezit geen offers van betekenis.
Wie het benodigde eigen geld bezat kon een nieuwe woning in eigendom
verwerven tegen lasten die weinig hoger waren dan bij huur van een soortgelijke nieuwe woning.
Toen na enige tijd het inzicht rijpte, dat de financiële consequenties
21

van deze subsidieregelingen tot voor de toekomst ondraaglijke lasten zou
leiden, terwijl bovendien de uitvoering bijzonder arbeidsintensief was, werd
de premieregeling geboren waarbij: a. het stelsel van jaarlijkse bijdragen
+ een uitgestelde eenmalige uitkering van de overblijvende onrendabele
top, werd vervangen door een bijdrage ineens;
b. het subsidieniveau enigszins werd verlaagd vooruitlopende op het groeien
naar een normale toestand, waarbij geen subsidie meer zou worden verleend;
c. - in een later stadium - de subsidieverlening in de praktijk slechts
mogelijk was bij kleine woningen en woningen, waarbij op het uitvoeringsniveau bezuinigingen waren toegepast.
Onder deze omstandigheden ontstond de sluimerende belangstelling voor
de woning zonder subsidie. In de praktijk bleek dat de bouwondernemers,
indien zij niet door ambtelijke voorschriften werden gehinderd, in staat
waren op korte termijn woningen tot stand te brengen die ongeveer
evenveel kosten als een premiewoning na aftrek van de premie. Aan de
andere kant bleek ook het publiek bereid desnoods iets meer te betalen
mits de wachttijd op een woning daardoor kon worden bekort.
Aan deze gezonde ontwikkeling is, helaas, een einde gemaakt. Onder
het mom van beperking van de bouw van luxe woningen zoals bungalows
van f 100.000 en meer, werd de vrije sector afgeschaft en vervangen door
een krap gehouden ongesubsidieerde sector. Een betere stimulans voor een
stijging van de bouwkosten en indirect daardoor voor een stijging van de
prijzen van bestaande woningen was nauwelijks denkbaar. Tegenover de
door de toenemende welvaart steeds groeiende vraag plaatste de overheid
een geringer aanbod, hetgeen tot een windhandel in huizen heeft geleid,
welke op dit moment in vele streken in ons land nog voortduurt.
De beperking van de ongesubsidieerde sector had tot gevolg, dat de
in deze sector gebouwde woningen agio gingen doen ten opzichte van
premiewoningen. De vraag naar de in de ongesubsidieerde sector gebouwde woningen bleek zo sterk te zijn, dat daarin mogelijkheden ontstonden om een deel van de bouwkosten van woningwetwoningen over te
hevelen. Aanvankelijk incidenteel toegepast door slimme gemeenteambtenaren, die langs andere weg geen goedkeuring konden krijgen op reële bouwprijzen van woningwetwoningen, ontaarde dit in een algemeen systeem
van zg. verschrijvingen.
Voor het eigenwoningbezit had deze ontwikkeling bijzonder kwalijke
gevolgen. De premiewomingen die nog gebouwd werden, kregen een steeds
geringere inhoud: het bouwen van een premiewoning voor een groot gezin
was onmogelijk geworden. Anderzijds moest steeds meer op het uitvoeringsniveau bezuinigd worden, hetgeen in vele gevallen een zuinigheid
was, die de wijsheid bedroog, omdat de aangebrachte beperkingen later
met meer kosten weer ongedaan moesten worden gemaakt. De verschrijvingen ten gunste van de woningwetwoningen leidden ertoe, dat er een
beduidend verschil in woonkosten ging ontstaan tussen het niveau van
woningwetwoningen en van andere nieuwe woningen. Dit verschil werd
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nog versterkt door een regelmatige stlJgmg van de rentevoet op de markt
voor hypotheken. Aangezien voorts de huren van oude woningen niet voldoende werden aangepast aan de stijging van de bouwkosten en van de
grondkosten, werden de woonkosten van een nieuwe eigen woning relatief
steeds hoger ten opzichte van de bestaande woningen.
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In 1966 traden nieuwe "Voorschriften en wenken voor het ontwerpen
van woningen" in werking, welke reeds enige tijd tevoren bekend waren
gemaakt, opdat daarmede bij nieuwe bouwplannen rekening zou kunnen
worden gehouden. Deze nieuwe voorschriften stellen hogere kwaliteitseisen, die uiteraard een stijging van de bouwkosten betekenen. Op zichzelf
genomen kan men hiertegen niets inbrengen. Zij leiden echter wel tot
hogere uitgaven, die bij het eigenwoningbezit niet of slechts in zeer geringe
mate worden gecompenseerd.
Tegelijk met de nieuwe voorschriften en wenken traden ook nieuwe
financieringsregelingen in werking. Met betrekking tot het eigenwoningbezit werd de opzet van de oude regeling op verschillende punten herzien.
Allereerst valt hierin op, dat er inkomensgrenzen zijn gesteld voor het
ontvangen van de subsidie. Volledige subsidie ontvangen slechts degenen
met een inkomen van f 12.000 of minder. Een subsidie welke 35% minder
is ontvangen degenen met een inkomen van meer dan f 12.000 doch niet
meer dan f 20.000. Boven f 20.000 inkomen wordt geen subsidie meer
gegeven. Met een lagere draagkracht van de grote gezinnen wordt rekening
gehouden door de genoemde grenzen te verhogen met f 500 voor elk kind
te rekenen vanaf het derde. Deze tegemoetkoming is zo gering, dat van
tegemoetkoming eigenlijk nauwelijks kan worden gesproken. Een aan de
draagkrachtsvermindering aangepaste correctie zou voor de inkomensgrens
van f 12.000 ongeveer f 2.000 per kind vanaf het derde kind moeten zijn
in plaats van de geldende f 500. Een redelijke tegemoetkoming voor de
grote gezinnen is des te meer op zijn plaats, omdat deze gezinnen door
hun behoefte aan een grotere woning toch al op relatief zwaardere lasten
komen te zitten.
Een tweede punt dat een verschil geeft met de vorige regeling is dat
er een ruimere mogelijkheid is geschapen om te komen tot de bouw van
grotere woningen. De subsidieregeling gaat n.l. uit van een woning van
vier verblijfseenheden (de vroegere woning met 3 of 4 slaapkamers met
plaats voor 6 bedden), terwijl vergroting of verkleining met een halve
verblijfseenheid een verhoging of verlaging van de toegelaten stichtingskosten met 4% meebrengt, hetgeen van overeenkomstige toepassing is op
de subsidies. Voor de vergroting is deze aanpassing onvoldoende. Dit
heeft twee oorzaken. In de eerste plaats gelden bij vergroting van een
woning zwaardere eisen: bij vijf verblijfseenheden moet er een extra w.c.
komen in het eensgezinshuis alsmede een extra wastafelcombinatie. Voor
voldoende aanpassing van de woning zou men de grens niet met 4 doch
23

5 of 6% per halve verblijfseenheid moeten verhogen. De tweede oorzaak
is niet minder belangrijk. Ofschoon men theoretisch kan bewijzen, dat
een aannemer die een huis tien procent groter maakt kan volstaan met
vijf of zes procent meer kosten, wijst de prijsvorming uit, dat de aannemers in zo'n geval toch tien procent meer vragen. Wellicht hangt dit
verschijnsel samen met het feit, dat een ruimere woning in het algemeen
nog als een luxe wordt beschouwd, waarop wat meer verdiend moet
worden.
Aangezien de regeling voor de aannemers de grootste winsten geeft bij
de kleinere woningtypen, moet worden verwacht, dat de bouw van
woningen met vijf of meer verblijfseenheden tot de uitzonderingen zal
behoren, hetgeen vooral voor de grote gezinnen de situatie die toch al
zorgelijk is, nog moeilijker zal maken.
Tot de recente ontwikkelingen behoort ook de sterke stijging van de
rentevoet op de kapitaalmarkt, waardoor de hypotheken thans tegen rond
7% rente worden verstrekt, terwijl er nog geen uitzicht bestaat op verlaging daarvan. Tezamen met de sterke stijging van de grond- en bouwkosten in de laatste jaren - waaraan evenmin een einde schijnt te komen
- betekent dit, dat de woonkosten voor een nieuwe woning thans op
ongeveer het dubbele uitkomen van hetgeen enkele jaren geleden het geval
was, toen de hypotheekrente om de 5% schommelde. De eigen woning is
thans zonder meer aanmerkelijk duurder dan de huurwoning, waarvoor
de woonkosten ten opzichte van het bouwkostenpeil onvoldoende en ten
opzichte van het rentepeil in het geheel niet worden opgetrokken. De
animo voor een eigen woning is hierdoor belangrijk afgenomen, met het
gevolg dat op verschillende plaatsen vele koopwoningen moeilijk verkoopbaar zijn geworden. Dit geldt het meest voor de ongesubsidieerde woningen,
die dikwijls een deel van de verschreven kosten van woningwetwoningen
moeten dragen en in mindere mate voor de premiewoningen.
Met de bezitsvorming komt ook de woningbouw in gevaar. Wil men
dit gevaar keren, dan zijn maatregelen ter financiering van de particuliere
woningbouw noodzakelijk, die enerzijds zorgen dat de vereiste middelen
beschikbaar komen en anderzijds dat dit geschiedt tegen draaglijke voorwaarden. Denkbaar is een regeling waarbij voor alle woningen die onder
de Beschikking geldelijke steun eigen woningen vallen van overheidswege
voor de helft van de stichtingskosten een rijksvoorschot wordt verstrekt
tegen een rentevoet van 4%.
Het uitblijven van dergelijke maatregelen zou voor de bezitsvorming
bijzonder schadelijk zijn. Indien nl. een spaartegoed wordt aangewend
voor het bezit van een eigen huis, dan wordt daarmede niet alleen de
mogelijkheid van alternatieve aanwending afgesneden, doch ook een bron
van nieuwe besparingen gevormd, omdat op de hypothecaire lening doorgaans meer moet worden afgelost dan de waardedaling van de woning
door slijtage bedraagt. Anderzijds betekent het wegnemen van de mogelijkheid om een eigen huis te verwerven, dat een spaartegoed eerder wordt
omgezet in minder duurzame consumptiegoederen, waartegenover geen
24
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nieuwe besparingen meer worden opgebracht. Het meest sprekende voorbeeld is de bewoner van de woningwetregeling, die graag een eigen huis
wil hebben en daarvoor geen gelegenheid krijgt, en die daarom maar een
auto - al of niet met cara van - koopt om in de weekeinden zijn huis
te kunnen ontvluchten. Dit is geen theorie doch werkelijkheid, waarmede
ik bijna dagelijks word geconfronteerd als penningmeester van een instelling die zich bezighoudt met de bevordering van het eigenwoningbezit.
Nu de financiering een knelpunt in de woningbouw is geworden, is
er alle aanleiding om hindernissen van andere aard zoveel mogelijk op
te ruimen. Ik denk hierbij met name aan de mogelijkheid om de ongesubsidieerde sector te verruimen door deze weer vrij te maken voor
woningen tot b.V. f 50.000 bouwkosten, waarbij het vrije spel van de
maatschappelijke krachten er wel voor zorgt, dat het aanbod komt op de
plaatsen waar de vraag het grootst is. De verruiming van het aanbod zal
ongetwijfeld weer vraag uitlokken.
Er moet iets gedaan worden om het eigenwoningbezit te bevorderen.
Periculum in mora!
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H etiszalmetnietproblemen
van nationale en internationale betekenis, De moei-
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lijke positie, waarin de Nederlandse mijnen, staatsmijnen zowel als particuliere mijnen, verkeren, is niet los te maken van de rijke aardgasvondsten, die
elders in Nederland zijn gedaan, noch van de situatie in de kolenwinning
in andere E.E.G.-landen. Het gaat hier dus om een samenhangend vraagstuk, zowel op het terrein van de energievoorziening als op het gebied
van de werkgelegenheid. Die energievoorziening, gebaseerd op het aardgas,
is een zaak van nationale betekenis, de werkgelegenheid is een vraagstuk
dat op de allereerste plaats een regionaal aspect heeft, omdat het gaat
om mensen, wier leef- en werkmilieu tot in de kern kan worden aangetast. Sluiting van mijnen is dan ook geen zaak, die men achter een bureau
in Den Haag met een enkele handtekening kan en mag beslissen; het gaat
hier om een ingrijpende operatie, waarmee niet alleen economische belangen betrokken zijn. De regering heeft enkele maanden geleden echter belangrijke knopen doorgehakt en de gevolgen daarvan opgevangen in een
complex van maatregelen. Sluiting van kolenmijnen, hetzij op kortere,
hetzij op langere termijn, betekent immers het verliezen van werkgelegenheid, niet alleen in de mijnen zelf voor het administratief en technische
personeel, zowel als voor de mijnwerkers, maar ook in een groot aantal
met een mijnbedrijf verbonden bedrijven. Compenserende werkgelegenheid
was dan ook een centraal thema in de nota, die minister Den Uyl van
Economische Zaken aan de Kamer kon aanbieden. Die nota is vrij snel
in openbare behandeling gekomen, maar niet zo snel afgewikkeld. Niet
alleen heeft de Kamer zelf alle tijd genomen om dit gewichtige vraagstuk een gedegen behandeling te geven, ook minister Den Uyl en staatssecretaris Bakker hebben zich diepgaand met de beschouwingen van de
kamerleden ingelaten.
Het was haast vanzelfsprekend, dat de K.Y.P.'er Jan Maenen het debat
zou openen. Hij heeft dat gedaan met een rede, die overal warme instemming heeft gevonden. Geen ander kamerlid is zo vertrouwd met de Limburgse problematiek als juist deze afgevaardigde. Namens de K.V.P.-
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fractie kon hij "grote erkentelijkheid en waardering" betonen voor de
regeringsnota. Dit betekende dan ook, dat de KV.P.-fractie met de grote
lijnen van het uitgestippelde beleid akkoord kon gaan. Men moet nu eenmaal de realiteit onder ogen zien: goedkopere energiebronnen hebben de
positie van de kolen ondergraven. Reeds thans geldt dat voor de industriekolen, straks zal het ook gelden voor de huisbrandkolen. Onrust bestond
dan ook in de gehele Kamer over de vraag of de vrije export naar België
zal kunnen worden voortgezet. Minister Den Uyl heeft op deze, bijna
preliminaire kwestie, onomwonden geantwoord. Hij erkende, dat in de
opstelling van de regering, het uitgangspunt is geweest het vrije verkeer
van steenkolen binnen de E.E.G.-landen. Het verbruik van vaste brandstoffen voor de huisbrand zal dalen, volgens de minister van vijftig tot
15 à 20 pct. Een verhoging van de Nederlandse export is daarom noodzakelijk. Als die export geblokkeerd zou worden, ontstaan er grote moeilijkheden. Wanneer men b.v. in België, die Nederlandse exportvergroting
zou willen blokkeren op grond van de eigen moeilijkheden, dan is volgens
minister Den Uyl niemand daarmee gebaat. Het E.E.G.-gebied moet als
een eenheid worden gezien. Hij zal dan ook, mede ter wille van andere
landen, aan het vrije verkeer vasthouden.
Ten aanzien van de industriekolenproduktie en -afzet, waarover in de
kamer vele vragen waren gerezen, was het moeilijk om voorspellingen
te doen. Er is tot 1975 een overeenkomst aangegaan met de elektrische
centrales voor de afname van deze kolen. Dat betekent nu echter niet,
aldus minister Den Uyl, dat er na 1975 in Nederland geen kolen meer
gedolven zullen worden. De bewindsman wist het niet. Hij herinnerde
er in dit verband tevens aan, dat in de nota een duidelijk verband is gelegd
tussen het tempo van de mijnsluitingen en de herstructurering van ZuidLimburg.
Op dit punt bestond overigens de eerste controverse tussen minister
Den Uyl en de K.V.P.-fractie. De heer Maenen was van oordeel, dat de
regering een te optimistische kijk heeft ontwikkeld. Het aantal benodigde
nieuwe arbeidsplaatsen zal vermoedelijk tweemaal zo groot zijn, aldus
de heer Maenen, als in de nota wordt berekend, n.l. 10.000 wegens toename
van de beroepsbevolking van 15.000 wegens de inkrimping van de mijnindustrie. Minister Den Uyl kon in zijn mondeling antwoord dit standpunt niet onderschrijven. Hij meende dat de K.V.P.'er vergat, dat de groei
der beroepsbevolking moet worden opgevangen door de reeds in Limburg aanwezige bedrijven. Ook bestond verschil van inzicht tussen de
K.V.P. en de minister over het tempo: Bij de sluiting van de Maurits
zullen 8000 personen in drie jaar tijd afvloeien, de nieuwe DAF-fabriek
zal echter pas in 1968 met ongeveer 1500 werknemers van start gaan.
De KV.P.-fractie bestreed daarmee de opvatting van de minister, in de
nota neergelegd, dat de sluiting van de Maurits synchroom zal lopen
met de stichting van de nieuwe DAF-fabriek.
In ditzelfde kader was ook een motie van de K.V.P.'er Van Son van
betekenis. Deze motie wilde de vestigingsfaciliteiten in het kader van de
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"Stimuleringsregeling Industriële Ontwikkeling voor Limburg" op korte
termijn herzien.
Dat zou op zodanige wijze moeten geschieden, dat met handhaving
van de doelstellingen, deze regeling ook van toepassing kan zijn op de
vestigingsplaats van bestaande ondernemingen. In zijn motie, die mede
ondertekend werd door de heren Rooivink (A.R.), Van der Peijl (C.H.U.)
en Portheine (V.V.D.), overwoog drs. Van Son, dat "de aanwijzing van
enkele terreinen weinig ruimte laat in het overleg tussen de overheid
en ondernemers, die van de stimuleringsregeling gebruik willen maken,
terwijl over de toepassing van de faciliteiten op andere terreinen. dan
de in de nota genoemde, onzekerheid bestaat".
De staatssecretaris van Economische Zaken, drs. J. Bakker heeft weliswaar getracht die onzekerheid weg te nemen, maar hij is de heer Van
Son niet ver genoeg tegemoet getreden, zodat deze de motie heeft gehandhaafd. De staatssecretaris bleek n.l. slechts bereid om in bijzondere
gevallen af te wijken van de regeling. Voor de P.v.d.A. was dit echter
voldoende om steun aan de motie-Van Son te onthouden.
Minister Den Uyl slaagde er wel in een twede motie van de K.V,P. te
verhinderen. De heer Maenen had een dergelijke motie aangekondigd,
tenzij de bewindsman bereid zou zijn te beloven, dat in de toekomst
de Mijn Industrie Raad, M.I.R., regelmatig zal worden ingeschakeld bij
de problemen, die zich in Limburg voordoen. Deze belofte kreeg de
K.V.P.'er van de minister.
Er kwamen echter toch nog twee andere moties, ditmaal van de zijde
van de liberale oppositie. Een ervan hield rechtstreeks verband met het
DAF-project. Zoals bekend wil de DAF een nieuwe onderneming in ZuidLimburg vestigen. Hiervoor zullen de Staatsmijnen in de stichtingskosten
tot een bedrag van f 66 miljoen participeren. Deze staatsdeelneming in
een particulier bedrijf was voor de liberalen een steen des aanstoots,
omdat de minister niet bereid bleek te beloven, dat deze deelname zal
worden afgestoten, zodra de rentabiliteit van het bedrijf dat toelaat.
Ook de K.V.P., A.R. en C.H.U. hebben hun bedenkingen tegen staatsdeelneming in het algemeen geuit, wanneer de mogelijkheid tot privatisering zou worden uitgesloten. De K.V.P. met name stelt, dat twee
criteria hierbij van beslissende betekenis zijn: het algemeen belang en
de rentabiliteit van de betrokken onderneming. De P.v.d.A. wijst privatisering alleen op grond van het feit, dat een onderneming winst maakt,
zonder meer van de hand. De K.V.P. doet eigenlijk hetzelfde door voor
privatisering de voorwaarde te bedingen, dat het algemeen belang hiermee
gediend moet zijn. Het gaat de K.V.P. dus om twee voorwaarden, waaraan
voldaan moet worden. Minister Den Uyl ontkende, dat in de overeenkomst
met de DAF de kwestie van latere privatisering is vastgelegd. Ook hij
wees er op, dat de overheid hier risico-dragend kapitaal verschaft, en achtte
het onjuist een dergelijke deelname te behouden zolang er verlies wordt
geboekt, doch haar af te stoten op het ogenblik, dat winst wordt gemaakt.
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De staatsdeelneming zelf - en daarover waren kamer en regering
het vrijwel eens - is in het onderhavige geval juist en toelaatbaar. Er
is een expanderende markt voor automobielen, het nieuwe type, dat de
DAF gaat produceren is geboren na een zorgvuldige marktanalyse en
de prestaties, die de DAF-leiding in het verleden heeft geleverd, rechtvaardigen de deelname evenzeer. Een moeilijk punt vormde hier de
kwestie van de openbaarheid. De DAP bleek niet bereid het karakter
van familie-N.V. om te zetten in een open N.V. De consequenties hiervan
zijn, dat de openbaarheid een beperkt karakter draagt. Minister Den Uyl,
die als bewindsman op Economische Zaken voortdurend op de hoogte
is en blijft van de ontwikkelingen, toonde zich bereid ook de Kamer,
op basis van vertrouwelijkheid, te informeren.
Het gehele debat over de staatsdeelneming resulteerde voorlopig in de
motie-Portheine (VV.D.), die de regering uitnodigde de gehele kwestie
van de staatsdeelname nog eens te bezien. "De financiering ... middels
staatsdeelneming mag slechts worden overwogen als alle middelen voldoende zijn beproefd om volledige particuliere financiering, of financiering
door de staat zonder deelneming, mogelijk te maken en dat, als deze middelen niet te vinden zijn, deelname dan slechts mag worden overwogen
mits deze van tijdelijke aard is, zodat weer tot privatisering zal worden
overgegaan zodra de bedrijfsresultaten dit mogelijk maken", aldus de motie.
De tweede motie-Portheine (VV.D.) heeft betrekking op het hiervoor reeds
aangesneden vraagstuk van de herstructuering. Zij zegt, dat de grenzen, die
aan de stimuleringsregeling zijn gesteld, n.l. minimaal 25 mijnwerkers en
f 500.000 kapitaal en van f 5 miljoen voor vestigingen buiten de aangegeven terreinen te hoog zijn. Deze motie werd mede-ondertekend door
de heren RooIvink (A.R.), v. d. Peijl (C.H.U.) en Notenboom (K.V.P.).
Minister Den Uyl zelf wees alle "versnippering" met industriële vestigingen van de hand. Hij meende, dat de beperkte middelen, die beschikbaar komen zo nuttig mogelijk besteed moeten worden en achtte het gevaarlijk deze middelen te gaan "uitstrooien".
Tenslotte was er de kwestie van de "sociale blauwdruk", zoals de heren
Maenen (K.V.P.) en Oele (P.v.d.A.) het noemden. De heer Maenen was
van oordeel, dat de overheid moet helpen bij de aanpassing, die in Limburg moet plaatsvinden. "Hoe hard en zwart de mijnarbeid ook is: het
dichtgaan van de mijnen doet duizenden pijn. Omschakeling naar een
ander bedrijf met andere verhoudingen vraagt van de mijnwerkers en hun
gezinnen een groot aanpassingsvermogen. Die omschakeling moet zo harmonisch mogelijk verlopen", aldus de heer Maenen. Hij vond in deze
stelling minister Den Uyl aan zijn zijde. Maar de bewindsman meende,
dat deze sociale begeleiding vooral ligt op het terrein van de provinciale
overheid. De landelijke overheid zal steunen waar nodig en mogelijk,
b.v. op het terrein van het onderwijs, de herscholing en de sociaal-culturele
heroriëntering. Via een sociale blauwdruk, zo vreesde drs. Den Uyl,
zou de regering teveel een stempel op Zuid-Limburg gaan drukken. Het
eerste woord moet hier aan Zuid-Limburg zelf zijn. Een dergelijk aan-
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passingsprogram zal moeten groeien in nauw overleg tussen de bevolking,
het provinciaal bestuur en het landsbestuur.
Op de laatste en vierde dag van het debat over de nota en de herstructuering van Zuid-Limburg waren het vooral de drie moties, die in het
middelpunt van de belangstelling stonden. De aanvaarding van de motieVan Son (K.V.P.) was aan geen twijfel onderhevig. Desondanks probeerde
minister Den Uyl de Kamer nog te overtuigen: de regering is het met de
voorstellers van de motie eens, dat een soepel beleid moet worden gevoerd. Bovendien, aldus de bewindsman, hebben de moties betrekking op
een klein onderdeel van het gehele pakket van maatregelen, zoals in de
nota neergelegd. Wanneer er nu voor 90 tot 95 procent overeenstemming
bestaat tussen Kamer en regering, is er dan wel behoefte aan een motie,
mede gelet op de toezeggingen, die de regering heeft gedaan? De Kamer
beantwoordde deze ministeriële vraag bevestigend. Zij aanvaardde de
motie-Van Son (K.V.P.) met 84 tegen 48 stemmen. Tegen stemden de
P.v.d.A., C.P.N. en P.S.P. Ook de motie-Portheine (V.V.D.) over de grenzen van de stimuleringsregeling werd met precies dezelfde meerderheid
aanvaard. Tenslotte verwierp de Kamer de tweede motie-Portheine (V.V.D.)
over de staats deelneming in de DAF. Hoofdelijke stemming was hier niet
eens nodig. Bij zitten en opstaan bleek, dat slechts de V.V.D., de S.G.P. en
de heer Voogd van de Boerenpartij zich er mee konden verenigen. Opvallend was wel, dat twee leden van de A.R.-fractie, de heren Boersma en
Elfferich de kant van het kabinet kozen en tegen de moties Van Son en
Portheine stemden.
De nota van minister Den Uyl en staatssecretaris Bakker werd hierna
voor kennisgeving aangenomen.
V. d. S.
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Publicaties van het Centrum voor Staatkundige Vorming
Bij het Centrum voor Staatkundige Vorming, Prinsegracht 95, 's-Gravenhage,
zijn o.a. de volgende uitgaven verkrijgbaar:
No.

Titel

Prijs

7. Richtlijnen voor een nieuw radiobestel (1948)

. . . .

0,60

14. Wereldomroep; richtlijnen voor een nieuw wettelijk bestel (1950) 0,50
18. Katholicisme, verdraagzaamheid en democratie naar Nederlandse
verhoudingen; redevoeringen van Mr. Dr. 1. J. Loeff pr. en Prof.
Dr. L. G. J. Verberne (1950)
. . . . .
1,27. Samenstelling en werkwijze der Staten-Generaal (1951)
40. Sociale voorzieningen voor zelfstandigen (1953). .

0,80
1,-

41. Kinderbijslag naar verhouding van het loon (1953)

0,80

:n-

44. Staatkundige eenheid der katholieke Nederlanders (1954)

:id
).)
iet
en

57. Samenwerking in Nederland als staatkundig
van Prof. Mr. A. L- de Block (1955). .

rede

1,25
van
1,-

67. Verbreiding van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (1957)
68. Het ontwerp van Wet op de ruimtelijke ordening (1957) .

1,1,35

en
en

69. Het ontwerp nieuwe Woningwet (1957).
70. Woningbouwcorporaties (1957)

1,25
2,25

!la

75. Regeling van de financiële verhouding tussen het rijk en de
gemeenten (1958) . . . .

2,-

76. Schoolgezondheidszorg (1958) .

5,60

80. Ziektekostenvoorziening; beginselen en richtlijnen voor een wettelijk
stelsel (1959)
. . . . . . ..

4,-

p-

s.

vraagstuk;

.

86. De ontwikkeling van het sociale denken; rede van Dr. R. C. Kwant
O.S.A. (1960)

1,50

88. Grondgedachten over overheidsvoorlichting (1960) .

1,25

92. L'Europe des patries; inleiding door Dr. W. J. Schuijt (1961) .
93. Openbaarheid bij publiekrechtelijke bedrijfsorganen (1961)..

0,75
3,75

94. Wettelijke regeling van de werkstaking (1961)
129. Volk en volksvertegenwoordiging; inleiding door Prof. Mr. L. G. A.
Schlichting (1964) . .
. . . . ..

1,25
1,25

135. Staten-Generaal en staatsfinanciën; totstandkoming der rijksbegroting; doelmatigheidscontrole (1965). . . . . . . . . . 3,136. Nederland en de internationale ontwikkelingssamenwerking (1966) 6,25
137. Macht en Evangelie; rede van Dr. G. J. Mulders S.J. (1966). . . 2,50
Het bureau van het Centrum zendt op aanvraag een volledige lijst van
publikaties. De prijs van een abonnement is f 7,50 per kalenderjaar; voor
studenten f 5,-.
Maart 1966.
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De verkiezingen voor de
Provi nciale Staten

door Dr. L.A.H. A/bering

Het N.I.P.o.

e uitslag van de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten
geïnteresseerden bijzonder verrast en velen zelfs
geschokt. Een dergelijk resultaat had eigenlijk niemand verwacht.
Dit was voor een groot deel het gevolg van de indruk, gewekt door
opiniepeilingen, die het N.I.P.O. in opdracht van de N.C.R.V. had verricht, op de eerste plaats tussen februari en november 1965, vervolgens
in januari 1966 en tenslotte in februari 1966.
Het resultaat van deze onderzoekingen over de politieke keuze door
kiezen; in die periode, dus van februari 1965 tot februari 1966, "leek"
zeer betrouwbaar, gelet ook op de bescheiden wijzigingen die zich voor
de verschillende partijen voordeden, een normaal verschijnsel in ons
bestel. De "standvastigheid" van de politieke keuze der Nederlanders
kwam daarin nl. opnieuw duidelijk naar voren.
Ter herinnering moge hier nog een overzicht van de resultaten van
het N.I.P.O.-onderzoek volgen:

D heeft vrijwel alle

Alle ondervraagden

zouden tijdens enquête
stemmen op:

febr. 1966

KV.P. .. ...... .............. .....
P.v.d.A. .........................
VV.D. ..........................

jan. 1966

febr./nov.
1965

Kamerverkiezingen
1963

%

%

%

%

31,5
29,5
9

31
29,5
9,5

31,5
31
10

31,9
28
10,3
8,7
8,6
3
2,8
2,3
0,7

A.R. .............................

8,5

9

8,5

C.H.U. ............ ..............
P.S.P. ...........................
C.P.N. ...........................
S.G.P. ...........................
G.P.V. ...........................
Boerenpartij ...................
Andere richting ..............

10
42
1,5
0,5
3
0,5

10
4
2
1,5
0,5
2,5
0,5

9,5
2,5
2
1,5
0,5
2

2,1
1,6
33

In een interview voor de televisie gaf een vertegenwoordiger van het
N.l.P.O. nadrukkelijk te kennen, dat zijn instituut geen voorspellingen
deed met betrekking tot de uitslag van verkiezingen, doch slechts het
resultaat van een onderzoek op een bepaalde datum weergeeft. Hij kon
dus geen oordeel geven over het verschil in dit resultaat en dat van de
verkiezingen van 23 maart j1.
Toch had hij tijdens het interview naar mijn mening moeten wijzen
op een later onderzoek van het N.I.P.O., in de tweede helft van februari,
dat ingesteld werd los van de N.C.R.V. opdracht en waaruit een andere
conclusie te trekken viel dan uit de onderzoekingen, verricht voor de
N.C.R.V. Het resultaat van het bedoelde afzonderlijke onderzoek kwam
eerst na de verkiezingen onder mijn ogen en ik moet eerlijk zeggen:
had ik het vóór de verkiezingsavond gelezen, dan zou ik over de uitslag
heel wat minder verrast geweest zijn.
In dit onderzoek werd aan de ondervraagden een oordeel gevraagd
over de Boerenpartij: dit oordeel moest in enkele woorden weergegeven
worden. En wat bleek nu? In totaal was ongeveer 50% van de ondervraagde kiezers van mening, dat een ongunstig oordeel over die partij
moest worden uitgesproken; uiteraard waren er duidelijke nuanceringen.
Een positief oordeel werd uitgesproken door 17'10 der ondervraagden;
met termen als: goed, rechtvaardig, een partij voor de boeren, vlot en
vooruitstrevend. Een dergelijk percentage klopt niet met de 3'10' die
eerder in februari had verklaard voor de boerenpartij te zullen stemmen.
Het komt heel wat meer overeen met de werkelijke uitslag van de boerenpartij bij de Statenverkiezingen, wat natuurlijk niet wil zeggen dat de
genoemde 17% een zodanig oordeel gaven, dat daaruit hun stem voor
de Boerenpartij het gevolg zou zijn. Wel blijkt eruit, dat vrij veel mensen
de Boerenpartij (die deze naam nu niet meer verdient), als een positief
ingestelde partij zagen, en niet als de negatief ingestelde, zoals zij zich
in de tweede kamer demonstreert.
Deze "kennis" is van belang bij de beoordeling van de kiezers, die
op 23 maart op de Boerenpartij stemden.
De P.v.d.A. verloor het meest

Dit voorop. Nu over de uitslag van de verkiezingen zelf. Voor de
P.v.d.A. was deze een zeer grote nederlaag, die nog meer opviel door
de reeds vroeger geleden verliezen: immers haar percentage stemmen
was in '56 - haar beste jaar - 32,7, in 1962 nog 30, in 1963 was het gezakt tot 28 en nu bij de Statenverkiezingen bereikte zij slechts 23,4%
van de stemmen. In de loop van 10 jaren een achteruitgang van 9,3% op
het totale aantal stemmen, d.W.Z. ruim 28% van het eigen aantal stemmen
van 1956. En vergeleken bij de vorige Statenverkiezingen, dus in een
periode van 4 jaar, een achteruitgang van ruim 23% van het eigen aantal stemmen.
Praktisch verloor zij deze stemmen aan P.S.P. en Boerenpartij. Uiter34
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aard hebben er ook andere verschuivingen plaatsgevonden, maar zoals
gezegd "praktisch" kan men het verlies bij deze verkiezingen toeschrijven aan hen, die in plaats van P.v.d.A. nu P.S.P. en Boerenpartij hebben
gestemd. Ik ben van mening, dat het verlies aan de P.S.P. een gevolg
is van een bewust anders kiezen. Het beleid van de P.S.P. is duidelijk
anders dan dat van de P.v.d.A., is duidelijk anders dan dat van het
kabinet. De P.S.P. is bewust oppositiepartij, zoals ook V.Y.D. en C.H.U.
oppositiepartijen zijn. De kiezers - vroeger van de P.v.d.A. - nu van
de P.S.P. hebben dus een afkeuring uitgesproken over het beleid van
de P.v.d.A. als regeringspartij. Zij kozen voor een der oppositiepartijen,
nl. voor de oppositiepartij, die duidelijk republikeins is en links socialistisch, die dus ook in menigerlei opzicht het beleid van de P.v.d.A.
afwijst. Uit het vorenstaande blijkt, dat ik deze verkiezingen in zeer
belangrijke mate zie als een landelijke politieke krachtsmeting en heel
wat minder als een provinciale verkiezing. Deze sfeer is door alle partijen bevorderd.
Voor wat de Boerenpartij betreft, is van verschillende kanten, vooral
door representanten der regeringspartijen verklaard, dat de sterke groei
van deze groepering niet inhoudt een afwijzing door haar kiezers van
het regeringsbeleid. Immers de oppositie heeft geen winst behaald, zeker
niet als geheel genomen. Formeel kan men dit standpunt innemen, maar
wat is dan wel de bedoeling geweest van degenen die de Boerenpartij
tot een groepering van betekenis maakten? Het lijkt mij juist om te pogen
deze vraag ten dele afzonderlijk van de vroegere kiezers van de P.v.d.A.
en die van de K.V.P. te beantwoorden. Ik geloof te mogen stellen, dat
de ongerustheid en het onbehagen in de kringen der agrariërs blijkbaar
is toegenomen en dat men geen heil verwacht van de P.v.d.A., die overigens net zo min als de K.V.P. een onontkoombare ontwikkeling in het
agrarische bedrijfsleven kan tegenhouden, zodat de regering vaak niet
veel meer kan doen, dan de onaangename en vaak trieste gevolgen van
de ontwikkeling verzachten, b.v. door ontwikkelings- en saneringsfondsen.
En door prijsregelingen te treffen, die - gelet op het totaal der omstandigheden in het agrarische bedrijfsleven - de boer een zoveel mogelijk
verantwoord inkomen verstrekken. Dezelfde situatie treft men aan bij de
kleine middenstanders en zelfstandigen in de steden. Ook hier is een
ontwikkeling gaande, die voor een deel der zelfstandigen verbeterd kan
worden, terwijl een ander deel door sociale maatregelen bij bedrijfsbeëindiging geholpen moet worden. Voor de kinderen der betrokkenen
moet de overheid zorgen voor goed onderwijs, met name beroepsonderwijs en zij doet dat ook.
Het is op de eerste plaats de persoon van Koekoek geweest, die door
zijn "populair" optreden velen voor zich heeft gewonnen. Hij sprak steeds
duidelijk verstaanbare taal, hij sprak simpel en vooral simplistisch, niet
gehinderd door een sterk verantwoordelijkheidsbesef en vaak zonder
kennis van zaken, maar blijkbaar typisch aansprekend bij velen in ons
volk. Die velen waren niet alleen agrariërs en middenstanders, maar
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blijkens betrouwbare informaties blijkbaar ook anderen, zoals degenen
die naast hun oordeel over Koekoek ook een oordeel hadden over de
politieke partijen in een geest zoals die b.v. beïnvloed was door een
blad als de Telegraaf.
Waarom kan de Telegraaf die invloed hebben Uiteraard onder meer
wegens haar grote oplaag. Maar waardoor is een dergelijke grote oplaag
tot stand gebracht kunnen worden? Omdat blijkbaar velen - natuurlijk
niet alle lezers - symphatiseren met de inhoud van het blad. Vanzelfsprekend worden de lezers niet in het bijzonder gerekruteerd uit de agrarische bevolking. Maar wel is de Telegraaf in feite een propagandist
geweest voor de Boerenpartij. Ik wijs op hun houding tegenover de
P.B.O. Blijkbaar is er dus op dit ogenblik een niet onbelangrijk deel van
het Nederlandse Volk, dat gevoelig is voor de inhoud van het genoemde
blad en evenzeer gevoelig voor het optreden van de heer Koekoek. (Op
een protestantse lijst, waarop een candidaat Koekoek voorkwam, werd
een groot aantal voorkeursstemmen alleen om de naam op deze candidaat
uitgebracht).
Een niet onbelangrijk deel van het Nederlandse volk, dat niet beperkt
is tot agrarische en andere kleine zelfstandigen ging akkoord met de oorspronkelijke kritiek van het genoemde blad op het kabinet, op de socialistische partij en haar invloed, op de overige bonafide politieke partijen.
Maar de invloed van een blad, ook met een zeer grote oplaag, mag men
niet overschatten.
Er is inderdaad, zoals dit al veelvuldig is gesteld, een gevoel van
onbehagen bij veel kiezers, dat zich bij deze verkiezing ontladen heeft.
Een gevoel van te moeten leven - en dat is een periode van welvaart
_ onder de druk van een overheid, die allerlei bemoeiing heeft met het
dagelijks leven, die de burger belemmert in talrijke activiteiten, die hij
wil maar niet mag realiseren.Dit geldt de landelijke maar ook wel de
gemeentelijke overheid. De overheid heeft altijd gelijk en heeft het voor
het zeggen, is een veelgehoorde klacht.
Deze burgers willen profiteren van de welvaart, zonder veel belemmeringen van overheidswege, zij willen - ik durf te schrijven helaas nu profiteren en geen offers brengen voor toekomstige plannen, zelfs
niet voor dichtbij liggende jaren.
Voor die plannen hebben zij blijkbaar geen begrip. Zij kennen het
nut en de betekenis immers niet. Zij begrijpen niet, dat deze noodzakelijk zijn voor onze toekomst, zij willen nu van de welvaart profiteren.
Hoeveel te meer zijn dan niet ontevreden degenen, die tot de laagste
inkomenstrekkers behoren, in welke groeperingen de huisvrouwen dagelijks de gevolgen van de prijsverhogingen (niet van het minst van de
overheidsdiensten) pijnlijk ervaren. En die zich ten achter gesteld voelen
bij de velen, die nu wèl welvaart kennen.
De ontevredenen behoren dus tot verschillende groeperingen van het
Nederlandse volk. Gezamenlijk zijn zij niet content met de huidige situatie.
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Het bovenstaande poogde een illustratie te geven - uiteraard onvolledig - van opvattingen, die leidden naar de desastreuse nederlaag van
de P.v.d.A. en het verlies van de K.V.P. Voor de K.V.P. speelden ook
andere oorzaken mee, waarover straks. Voor de P.v.d.A. gelden echter
ook nog bijzondere argumenten, die voor haar nederlaag aangevoerd
kunnen worden. Want wanneer was de positie van de socialistische partij
het meest gunstig? Dat was in 1956 toen ook de K.V.P. een gunstig
verkiezingsresultaat boekte en toen Drees nog steeds de grote vertrouwensman was in "progressief" Nederland. Dit vertrouwen daalde in de
volgende jaren, de fakkeldragers dag was de aanloop voor het heengaan
van het kabinet en Drees verdween van het politieke toneel. De socialisten kregen geen nieuwe Drees terug en hebben die nog niet terug.
De nieuwe voormannen van de P.v.d.A. slaan niet aan bij de socialistische kiezers, noch Nederhorst als fractievoorzitter, noch Vondeling als
Minister van Financiën. Ontactisch en betweterig optreden verminderde
bovendien de goodwill. Dit is ook gebleken uit het weifelend optreden
in actuele kwesties door de P.v.d.A. in haar geheel.
De V.A.R.A. in welker bestuur zeer vooraanstaande leden van de
P.v.d.A. zitting hebben, heeft in haar "Zo is het"-uitzendingen de P.v.d.A.
veel kwaad gedaan bij de burgerlijke P.v.d.A.-kiezers, het onvoldoende
duidelijk republikeÎ:1s optreden van de socialistische partij en haar voormannen gaf als resultaat belangrijke winst aan de P.S.P. Voor velen
was de P.v.d.A. zelf te burgerlijk geworden en dm onvoldoende socialistisch of onvoldoende links; ik denk aan de belastingverlaging die de
socialitische mirristers en de socialitische partij mede hebben aanvaard
en waartegen de P.S.P. zich nadrukkelijk heeft verzet, ik denk aan
Vietnam, aan de steun aan het N.A.V.O.-beleid en met name aan de
aanvaarding van het kabinetsbeleid in het algemeen, dat natuurlijk
geen socialistisch beleid is, al doet de P.v.d.A. haar best een zeer grote
socialistische invloed te suggereren.
De K.v.P.

Zoals gezegd. wil ik ook pogen een aantal opvattingen te vermelden,
die met name het meer beperkte verlies van de K.V.P. hebben veroorzaakt. Dat dit verlies van betekenis is geweest kan niet ontkend worden.
Het is groter dan ooit na de oorlog is geleden; de KV.P. was behalve
in - de periode Welter - geen verlies gewend. Bij de kamerverkiezingen
in 1959 bereikte zij 31 ,6/~ door stemmen, in 1963 was dit percentage
bij:'ca 31,9'10' in 1962 bij de Statenverkiezingen was het zelfs opgelopen
tot 32.37. De K.V.P. verloor dus sedert dat jaar 2,23% van het totaal
aantal geldig uitgebrachte stemmen. Dit lijkt niet zoveel, maar het betekent e~n verlies van 6,9~'~ van het aantal eigen kiezers. Dus een niet gering
verlies, dat echter niet te vergelijken valt met dat van de P.v .d.A. dat
in de afgelopen vier jaren 23% bedroeg.
In mijn voorafgaand betoog heb ik reeds een aantal argumenten ge37

noemd, die aan te voeren zijn voor de achteruitgang van P.v.d.A. en
KV.P., die echter vooral de P.v.d.A. verlies brachten omdat de ontevredenheid, het gevoel van onbehagen met name deze partij gold, maar
in mindere mate ook de KV.P. Zij immers werkte als grootste partij
mee aan het genoemde heleid, haar werd verweten aan de leiband van
de P.v.d.A. te lopen (zoals de linkse socialisten het omgekeerde hebben
verweten aan de P.v.d.A.), zij voerde naar het oordeel van vele ontevredenen onvoldoende een eigen beleid. Bovendien waren er veel kiezers,
die de veranderde samenwerking na de jongste kabinetsformatie niet
hebben kunnen of willen verwerken. En met name niet inzagen, dat het
heengaan uit de samenwerking van V.V.D. en C.H.U. een onontkoombaar gevolg was van de verhouding dezer groeperingen in het radioen televisievraagstuk.
In de middengroepen maar ook bij de beter gesalarieerde werknemers, (ook arbeiders) was er ergernis over de vele gevechten over de
belastingverlaging, die niet zou kunnen doorgaan en die nota bene door
het kabinet zelf - ruim een jaar geleden -- als programmapunt was
vastgelegd. Ik heb er al op gewezen, dat van verschillende kanten
gezegd is, dat de verkiezingsuitslag geen afwijzing van dit kabinet betekent, omdat de oppositie niet gewonnen heeft. Ik heb ook gesteld, dat
dit wèl geldt voor de winst van de P.S.P., omdat zij als linkse oppositiepartij gezien moet worden. En ik wil daarbij stellen, dat dit ook geldt
voor het verlies, dat de K.V.P. heeft geleden aan de VV.D. dat aantoonbaar is in de verkiezingsuitslagen voor Brabant en Limburg. In
anèere provincies is dat moeilijk exact aan te wijzen, maar ik neem
aan, dat daar de V.V.D. ook stemmen heeft gewonnen op de KV.P.
Had de VV.D. niet gewonnen op de KV.P. dan was haar verlies ongetwijfeld groter geweest. Er zijn echter meer oorzaken, die het verlies
van de katholieke partij hebben bevorderd. En dan wil ik eerst iets zeggen
over de procentueel grote groei van de katholieke bevolking; deze heeft
zich na de oorlog, hoewel er een neiging bestond naar een lichte stijging
van ons stemmenpercentage, nauwelijks of niet gedemonstreerd en bij de
verkiezingen van dit jaar dus in het geheel niet.
In vorige jaren is met grote waarschijnlijkheid vastgesteld kunnen
worden, dat de jonge kiezers procentueel niet achterbleven bij hun stem
aan de KV.P. bij de andere kiezers, zelfs dat hun stem groter was.
Hoe de jongeren nu gestemd hebben, is niet te beoordelen op korte
termijn. Daarvoor zijn onderzoekingen nodig die moeizaam en kostbaar
zijn en zeker niet meer dan een grote waarschijnlijkheid kunnen opleveren. Er zijn al enkele onderzoekingen gehouden door deskundigen,
maar dan in sneltreinvaart. De uitslag zou er op wijzen, dat de jonge
kiezers in overwegende mate op de vijf grote partijen gestemd zouden
hebben en niet veelvuldig op Boerenpartij en P.S.P. De onderzoekers
geven hun standpunt echter met veel reserve, zodat een oordeel eigenlijk
niet te geven is.
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Wel is een oordeel te geven over de gewijzigde omstandigheden in het
katholieke volksdeel. Daar is op de eerste plaats de groeiende onkerkelijkheid; daar is de groeiende openheid en als gevolg daarvan de verminderde binding aan katholieke instellingen en dus ook aan de KV.P.
Heel wat gemakkelijker dan vroeger stemt een katholiek op een andere
partij dan de K.V.P., waarbij men dan zonder veel zorg afziet van de uitgangspunten der partij en haar invloed als zeer grote partij benevens
haar grote betekenis voor het beleid in de periode na de oorlog, welk
beleid in zijn geheel tot zegen van het volk is geweest en waarin zeer
vele programmapunten van de partij zijn verwezenlijkt. Het program der
KV.P. zijn zeker geen loze belofte geweest. Haar voortdurende medewerking aan alle kabinetten van na de oorlog is met name bevorderlijk
geweest voor de uitvoering van een zeer groot deel van haar achtereenvolgende programs.
Dit is dan ook één der belangrijkste redenen voor handhaving van de
KV.P. geweest, zoals in het structuurrapport der KV.P. is vermeld.
Een der belangrijkste redenen, waarom de partij zich doelbewust en met
name tot het katholieke bevolkingsdeel richt is om van haar de steun te
blijven verkrijgen die zij steeds heeft ontvangen. De K.V.P. als grote
beginsel- en programpartij is voor ons land en was voor ons land van zeer
positieve betekenis. Hun verzwakking zou een schade kunnen zijn voor
het politieke beleid in Nederland en voor het welzijn van het volk.
Die verzwakking als gevolg van deze verkiezingen is op zichzelf niet
verontrustend, maar het is zeker nuttig na te gaan welke factoren haar
hebben veroorzaakt en welk optreden van de partij voor de toekomst
gewenst is. De ene factor is het verlies aan de VV.D. met name in het
Zuiden. Deze partij zag haar stemmenpercentage in Brabant sedert
1962 stijgen van 3,4 naar 4,1 in 1963 en nu 5,2 in dit jaar. In Limburg
waren deze percentages resp. 1,6, 2,3 en 3,5. Natuurlijk is het aantal nietkatholieken in het Zuiden belangrijk toegenomen, maar de VV.D. winst
komt toch hoofdzakelijk uit katholieke kringen.
En deze stemmen kunnen en moeten beschouwd worden als afkomstig
van kiezers die bewust het huidige beleid afwijzen, immers zij hebben
gestemd op een echte oppositiepartij. Dat betekent dan ook, dat zij grote
bezwaren hebben tegen het beleid van de vertegenwoordigingen der
KV.P. in het parlement en in het kabinet.
In het belang van onze partij, van een politiek in katholieke geest
zal de partij en de feiten zich moeten inspannen om deze kiezers ervan
te overtuigen dat haar beleid juist is. Ervan te overtuigen, dat de synthese der deelbelangen, die de K.V.P. nastreeft, noodzakelijk is voor het
algemeen welzijn, dat meer is dan de som van deelbelangen. Voor die
synthese is de steun van alle groeperingen van de grootste betekenis,
zoals in het verleden bij herhaling gebleken is. Vandaar de plicht van
partij en fractie om deze steun van alle zijden door overtuiging te verkrijgen. Zoals gezegd kan men het verlies aan de Boerenpartij, bij de
K.V.P. met name in de agrarische gebieden anders beoordelen. Een
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bewuste afwijzing van het regeringsbeleid zit daar minder in: het is wel
een uiting van meer algemene ontevredenheid en onlustgevoelens waarover ik reeds schreef. Uiteraard zullen ook stemmen op de Boerenpartij uitgebracht zijn, omdat men zich dit bij de Statenverkiezingen wel
meende te kunnen verooloven, waarbij men echter de betekenis van de
Staten en van het Provinciaal bestuur onderschatte, met name ook haar
taak bij de verkiezing van de leden der Eerste Kamer. Onder deze kiezers
zijn degenen, waarvan een aantal verklaard hebben deze uitslag niet te
hebben bedoeld. Maar wel bedoelden zij de regeringspartijen "een lesje"
te geven.
Tenslotte waren er zeker èn bij de K.V.P.- èn bij de P.v.d.A.-kiezers,
die uit een soort van balorigheid de Boerenpartij stemden, terwijl zij
zich bewust waren van de geringe waarde van deze partij.

De andere partijen
Over de overige partijen kan ik kort zijn, behalve over de P.S.P., hoewel ik over haar winst al enige opmerkingen heb gemaakt. Uit gesprekken met socialisten heb ik begrepen, dat veel jonge kiezers uit socialistische kringen op de pacifistische en links socialistische partij gestemd
hebben. Voor zover dit gebeurd is in katholieke kring denk ik vooral
aan het pacifistische karakter van de P.S.P., minder aan het links socialistische. Want dat er jonge katholieken op deze partij hebben gestemd,
staat voor mij vast en hierbij denk ik met name ook aan de atoombeweging de tegenstand tegenover de Amerikaanse politiek in Vietnam. Maar
verlies van betekenis heeft de K.V.P. niet door deze kiezers geleden.
Bij de P.v.d.A. lijkt dat anders, ook al door het beleid zou die socialistische pers, die niet als partijpers mag worden gekwalificeerd en dan
ook linkser is dan het Vrije Volk. De resultaten van de P.S.P. in de grote
steden - met name in het Westen - liegen er niet om. In Amsterdam
steeg haar percentage van ruim 8 naar ruim 14; en Rotterdam van ongeveer 5 tot 10,2; in Den Haag van 4 tot 7,2. De verliezen van de P.v.d.A.
waren daarmee in overeenstemming.
In andere delen van het land waren de resultaten der pacifistische
socialisten minder spectaculair, hoewel zij niet zonder belapg waren;
in heel Nederland steeg het percentage van de P.S.P. van ruim 3 naar
bijna 5. Het met name van de toekomstige instelling van de P.v.d.A.
afhangen of de P.S.P. haar invloed het volgend jaar zal vergroten of
handhaven of - en die kans acht ik kleiner - zal zien verminderd.
Zou die invloed verminderen, dan betekent dit in mijn gedachtengang
een wk naar links bij de P.v.d.A. waardoor haar positie als regeringspartij wel zeer moeilijk zal worden.
Nog een enkele opmerking over de V.v.D. Haar positie als oppositiepartij heeft zij minder juist gebruikt. Het plan Joekes was een strop.
En bij het probleem van "dat" huwelijk was de V.v.D. niet duidelijk;
pas vlak voor de verkiezingen liet zij duidelijke taal horen. De V.V.D.
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verdiende geen pluim in het afgelopen jaar; het was dan ook niet te
verwonderen, dat haar verkiezingsresultaat onbevredigend was. Voor de
gewone man, die van ontevredenheid wilde getuigen is de V.V.D. overigens - gelet op haar karakter en haar aanhang - ook geen geëigende
keuze. Hij voelt zich bij de V.V.D. niet thuis.
De leiding van de V.v.D. in de fractie is nu overgegaan van Geertserna
naar Toxopeus, die een knap en handig politicus is, maar in de aard
van de V.v.D. wel geen verandering zal kunnen of willen brengen. Ook
voor de toekomst zal de liberale partij dan ook weinig aantrekkingskracht krijgen voor de brede massa van het volk. Enige jaren geleden
leek het erop, dat de V.V.D. een bredere partij zou worden; zij werkte
toen met de affiche, waarop afgebeeld stond, dat ieder de maatschappelijke ladder kon bestijgen. Van die propaganda is zij nu af, het bestijgen van de ladder blijkt nu voor minder personen, voor personen uit
beperkte kringen, voortbestemd. In de ladder-periode kreeg de V.V.D.
vrij veel stemmen ook uit socialistische kring - want ook de arbeider
wil de maatschappelijke ladder wel op - maar, zoals gezegd, die sfeer
in de V.V.D. is thans voorbij.
De C.H.U. heeft als oppositiepartij, als zeer Oranje gezinde partij
winst behaald. Die winst komt vrij zeker uit socialistische kring, juist
in verband met de kwestie van "het" huwelijk en de monarchie èn uit
de kring van de V.V.D.
En wat de K.v.P. betreft, zij heeft zich geen zorgen te maken, dat zij
aan de C.H.U. stemmen zou hebben verloren. Overigens bleef de winst
van de C.H.U. beperkt, ongeveer 1% der geldig uitgebrachte stemmen,
maar toch een winst van 13'/0 voor wat haar eigen stemmen betreft
vergeleken bij de kamerverkiezingen in 1963 en van ruim 10% bij die
van de Statenverkiezingen van 1962.
De C.P.N. verloor nog een beetje op haar toch al geringe percentage
van de achter ons liggende jaren. Zij zou nog meer verloren hebben
als zij in de mijnstreken niet wat gewonnen had. Van heel Limburg
steeg haar percentage echter slechts van 1,3 tot 1,8. Als hieruit de sfeer
van Limburg zou blijken - de K.v.P. had in de mijnstreek geen opvallend slechte resultaten vergeleken bij elders - dan blijkt toch wel het
verschil in aanpak door de rijksoverheid van het mijnprobleem tussen
Nederland en België. In België immers was de onrust wel heel duidelijk
in de achter ons liggende maanden.
Tenslotte de A.R.P. de kleinste regeringspartij met tevens het kleinste
verlies. In 1962 had zij 8,84% aan stemmen, in 1963 daalde dit tot 8,37%
en dit jaar tot 8,27%. Maar dit betekent dus vergeleken bij 1962 een verlies van 6,44% van haar eigen stemmen. Het verlies van de K.V.P., dat
in het algemeen - gelet op de grootte van de partij en dus op het totale
stemmenpercentage - ernstig genoemd werd blijkt in feite nauwelijks
hoger te liggen dan dat van de A.R.P. Want de K.v.P. verloor 6,9%
van het eigen aantal kiezers en dat is niet veel meer dan 6,44% het ver41

lies dat de A.R.P. leed. Beide berekeningen slaan op de resultaten van
1966 vergeleken bij 1962.
Uiteraard is het niet wel mogelijk uit de uitslagen min of meer nauwkeurig na te gaan, waar de verloren stemmen van de A.R.P. zijn terecht
gekomen; daarvoor is dit aantal te klein. Maar helaas heeft de A.R.P.
een nieuw dieptepunt bereikt. Ik noem hier de percentage in laatste
jaren: 1956: 9,9%, 1959: 9,4%, 1962: 8,8%, 1963: 8,4,!o, 1966:
8,27%.
Conclusies:
De uitslag van de Statenverkiezingen gaf opnieuw een zeer ernstige
klap aan de P.v.d.A. Een aanmerkelijk minder verlies aan K.V.P. en
A.R.P. Het vertrouwen in de P.v.d.A. en haar leiders is dus opnieuw
verminderd. De grootste winnaressen waren de Boerenpartij en de P.S.P.
Van een formeel afwijzen van het kabinetsbeleid kan gesproken worden
bij de kiezers, die de P.v.d.A. verlieten voor de P.S.P. en die, welke de
K.V.P. verlieten voor de V.v.D.
De grootste winst van de Boerenpartij heeft deze vooral ook te danken
aan het optreden van de heer Koekoek, dat blijkbaar aansloeg bij een
niet onbelangrijk deel van het volk.
Een handhaving van het huidige beleid en de huidige "image" van de
P.v.d.A. zal de positie van de P.S.P. niet verzwakken en die van de
Boerenpartij evenmin. Voor wat dat laatste betreft kan een betere voorlichting met name van K.V.P.-zijde, wèl simpel maar niet simplistisch,
het getij doen keren, d.w.z. het beleid meer aansprekend maken.
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TOT ALE VERKIEZINGSUITSLAG

stemmen

%
KV.P ......................
P.v.d.A. ..................
V.V.D ......................
A.R .........................
C.H.U ......................
P.S.P. .....................
C.P.N. .....................
S.G.P. .....................
Boerenpartij
.. .. . . . . .. . .
G.P.V ......................
..................
Overige
Totaal

1963
TWEEDE KAMER

1966
PROVINCIALE STATEN

Namen der partijen

1962
PROVINCIALE ST ATEN

zetels

%*)

stemmen*)

zetels

%

stemmen

zetels

30,14
23,42
10,02
8,27
9,33
4,98
2,72
2,08
6,72
0,77
1,55

2.033.936
1.580.655
676.163
558.229
629.276
336.016
183.453
140.151
453.421
52.141
104.162

198
170
65
67
72
24
13
11
44
3
6

31,88
28,01
10,29
8,37
8,22
3,03
2,77
2,30
2,13
0,74
2,26

1.994.219
1.752.405
643.720
523.560
514.275
189.335
173.302
143.792
133.190
46.281
141.776

213
203
67
66
64
14
14
12
13
3
4

32,37
29,93
10,04
8,84
8,45
3,01
2,93
2,14
0,19
0,69
1,41

1.953.434
1.805.808
605.647
533.386
510.088
181.413
176.812
129.231
11.643
41.788
85.213

217
207
64
67
63
13
13
12
1
3
5

..................... 100,-

6.747.603

673

100,-

6.255.855

673

100,-

6.034.463

665

*) Zonder de Zuidelijke IJsselmeerpolders en de Drostambten Elten en Tudderen.

(Volgens Dagblad Trouw)

.j:.
<.;J

, . ..- _. ...,."""......
~. ~

~

<~.~.~.~--

.....

;;;_=_=__

-_.~ _.~~=;;:;';:O:;;,;;;;r.~=;;;.::;=",.::;_=.;;:
..

;;;;;;;===::;:;;;=========~==::=:O==~='!!"!'==I1!1"""""!"'---.

b

Bouvigne-dag over de politieke
aspecten van de
Middenstandsproblematiek
door Dr. J.A.M. Cornelissens

P zaterdag 2 april kwamen op kasteel Bouvigne uit alle delen van

O het land een aantal deskundigen bijeen om zich te bezinnen op de
politieke aspecten van de middenstandsproblematiek.
De aanwezigheid van talrijke middenstanders op deze op zaterdag
gehouden studiedag accentueert nog eens extra het belang, dat in middenstandskringen aan deze bijeenkomst werd gehecht.
De studiedag stond geheel in het licht van de in de laatste tijd in de
kringen van het midden- en kleinbedrijf gerezen verontrusting over de
positie van de kleine zelfstandige in ons maatschappelijk bestel. De
verontrusting heeft in sommige kringen die omvang aangenomen, dat
men de huidige positie van de kleine zelfstandige vergelijkt met die
van de arbeider aan het eind van de vorige eeuw. Ook op politiek terrein
is de ongerustheid bij deze voor de distribuering van goederen en
diensten zo belangrijke groep niet onopgemerkt voorbij gegaan. Zo valt
het niet te ontkennen, dat de gerezen ongerustheid tijdens de onlangs
gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten tot voor Nederlandse
verhoudingen niet geringe aardverschuivingen heeft bijgedragen. Bij de
constatering van dergelijke verschijnselen doet een politieke partij er
goed aan zich te bezinnen op de vraag, of voor het ontstane misnoegen
gerechtvaardigde motieven aanwezig zijn. Hierbij zij opgemerkt, dat uit
de door de voorzitter van de KV.P. bij de aanvang van de studiedag
gehouden inleidende beschouwingen duidelijk bleek, dat electorale overwegingen niet richting aangevend zullen mogen zijn bij een standpuntbepaling ten aanzien van de naar voren gebrachte wensen. Het beleid
zal moeten worden gebaseerd op het zakelijk argument, dat de belangen
van een in het maatschappelijk bestel belangrijke groepering in verdrukking dreigen te komen. Op grond van het feit, dat de K.V.P. zich
geroepen acht de belangen van alle groeperingen te behartigen, ging
men dan ook terecht van het standpunt uit, dat iedere groepering bij
de huidige maatschappelijke verhoudingen over zodanige mogelijkheden
moet kunnen beschikken, dat zij bij de uitoefening van haar maatschappelijke functies een redelijk aandeel heeft in de nationale welvaart.
Degenen, die de Bouvigne-dag hebben bijgewoond, zullen zich niet
hebben te beklagen over de toezending van onvoldoende documentatiemateriaal om zich op de voorgelegde problematiek te bezinnen.
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Zo trof men het volgende aan:
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1. "Ontwikkelings- en saneringsfonds voor het Midden- en Kleinbedrijf",
rapport van C.M.B., N.R.K.M. en N.Y.M.
2. Conclusies van het rapport van de commissie ontwikkelingsfonds voor
het Midden- en Kleinbedrijf, en van het rapport "Ontwikkelingsfonds"
van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf.
3. Uittreksel uit het jaarverslag van de Raad voor het Midden- en
Kleinbedrijf 1964, pag. 5 tlm 17 "De economische ontwikkeling van
het Midden- en Kleinbedrijf".
4. Gedeelte uit het S.E.R.-advies over de ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie.
5. Referaat van de Directeur Prijzen van het Ministerie van Economische
Zaken, de heer drs. W. Drechsel, "Het Nederlands Prijsbeleid".
6. Overzicht van de prijsgedragsregels.
7. Passage uit de rede van de Minister van Economische Zaken op
14 oktober 1965 te Maastricht over het prijsbeleid.
8. "Middenstand en Consument".
Tijdens de studiedag werden in een vijftal werkgroepen een aantal vraagpunten besproken. Hieronder zullen de door de werkgroepen ingenomen
standpunten, voorzien van enig nader commentaar van de zijde van
de schrijver van dit artikel, worden weergegeven. Hierbij zij vooraf
opgemerkt, dat de hieronder te bespreken twee eerste punten over het
algemeen weinig moeilijkheden opleverden. Ten aanzien van het laatste
punt, het prijsbeleid, bleken de inzichten van de vertegenwoordigers
van de middenstandsorganisaties niet geheel overeen te stemmen met
die van de woordvoerders uit consumentenkringen.

1. De taak van de overheid; de ontwikkelingshulp; de sanering.
De desbetreffende werkgroep was van oordeel, dat het de taak van de
overheid is te zorgen voor een gelijke verdeling van de welvaart. Een
en ander zal zij in de eerste plaats dienen te realiseren door maatregelen met een algemeen karakter. Gedacht werd aan maatregelen
op monetair, fiscaal en sociaal-economisch terrein. Wat de laatste
categorie van maatregelen betreft viel - zoals hieronder zal blijken speciaal de belangstelling op het prijsbeleid. Verder werden in dit verband
genoemd maatregelen op het gebied van het onderwijs alsmede voorzieningen, waardoor een redelijke schadevergoeding is gegarandeerd voor ondernemers, die tengevolge van stadsuitbreidingen hun bedrijf moeten staken.
De laatste maatregelen zijn naar onze mening gelegen op het grensgebied tussen maatregelen met een algemeen karakter en die, welke
op specifieke groeperingen zijn afgestemd. Als specifiek op het midden45

en kleinbedrijf afgestemde maatregel werd vermeld de oprichting van
een ontwikkelings- en saneringsfonds. Hierbij dient er van te worden
uitgegaan, dat het accent van de te treffen voorzieningen zal moeten
liggen bij het tot ontwikkeling brengen van de bestaande ondernemingen.
De sanering, die als een sociale maatregel wordt gezien, zal tot het
minimale moeten worden beperkt en wel slechts ten behoeve van die
ondernemers, die met al te lange arbeidsuren tot een zeer onbevredigend
inkomen komen. Het doel van deze structurele maatregel zal moeten
zijn te komen tot geruime ontplooiingsmogelijkheden voor het klein- en
middenbedrijf. Hierbij werd echter aangetekend, dat bij de uitvoering
van de ontwikkelings- en saneringsplannen het inkomen van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf niet het enige uitgangspunt zal
mogen zijn. Ook zal moeten worden gelet op de taak van de ondernemer
in het distributie-proces. De gedachten gingen hierbij uit naar de' gebieden
op het platteland, waar een groot gedeelte van de bevolking wegtrekt
naar de stad en waar dientengevolge de ontplooiingsmogelijkheden voor
de kleine zelfstandige vaak geringer worden. Het verdient in deze
gevallen aanbeveling, dat voor de achter gebleven consumenten via het
saneringsfonds mogelijkheden worden geschapen voor de instandhouding
van niet rendabele bedrijven. Doch ook hier zal het streven zoveel
mogelijk dienen te worden gericht op het scheppen van een zo gunstig
mogelijk klimaat voor het zelfstandige ondernemerschap. Men dacht
hier aan uitbreiding van het assortiment en aan de combinatie van het
winkelbedrijf met een ander bedrijf, b.V. het kappersbedrijf.
Ook het vraagstuk van een combinatie van saneringsmaatregelen met
een tijdelijk vestigingsverbod kwam aan de orde. Ofschoon men er
begrip voor had, dat in bepaalde plaatselijke gevallen een dergelijke
combinatie onvermijdelijk zal zijn, voelde men in het algemeen hier
weinig voor. Aanvaardbaar achtte men een tijdelijk sperverbod in de
gevallen, waarin b.v. 4 van de 5 plaatselijke ondernemingen waren
gesaneerd en een nieuwe vestiging, na de sanering, de rentabiliteit van de
niet-gesaneerde onderneming in sterke mate ongunstig zou beïnvloeden.
Men was van oordeel, dat door middel van het saneringsfonds ook
wellicht de research-mogelijkheden konden worden gestimuleerd. Men
achtte het echter niet gewenst, dat ten deze de initiatieven van de zijde
van de overheid zouden uitgaan. De overheid zal haar taak aldus moeten
opvatten, dat zij slechts behulpzaam is voor de totstandkoming van
goede onderzoekingen.
Geconstateerd werd, dat de situatie ten aanzien van het midden- en
kleinbedrijf afwijkt van die in de landbouw en wel inzoverre, dat het
in het midden- en kleinbedrijf gaat om een grotere diversiteit van
óedrijfstakken dan in de landbouw. Met de grotere diversiteit van belangen zal bij de opstelling van sanerings- en ontwikkelingsplannen moeten
worden rekening gehouden. Het zal daarom van groot belang zijn, dat
betrokkenen regelmatig worden ingeschakeld bij het ontwerpen van
plannen.
46

............. ..
~~~~

----------------~

I

Il. Eigen risico van de ondernemer en de Algemene Bijstandswet.

Men was het er over eens, dat de Algemene Bijstandswet slechts voor
individuele gevallen mag worden toegepast om kleine zelfstandigen te
helpen aan een redelijk inkomen. Voorop zal echter moeten staan een
algemene aanpak van de strukturele vraagstukken.
lIl. Naar een publiekrechtelijk toporgaan voor het gehele midden- en
kleinbedrijf·

Men constateerde, dat van een algemene aanpak van de vraagstukken
op het terrein van het midden- en kleinbedrijf tot nog toe niet veel is
terecht gekomen. In dit verband merkte men op, dat met betrekking
tot het midden- en kleinbedrijf alleen bij de detailhandel en de horeca
organen met publiekrechtelijke bevoegdheden zijn tot stand gekomen.
Het hoofdbedrijfschap ambachten omvat slechts een aantal ambachtsbranches en in de vervoerssector ontbreekt in het geheel een p.b.o.orgaan.
Men was van oordeel, dat er veel meer mogelijkheden aanwezig zouden
zijn voor de behartiging van de centrale belangen van het midden- en
kleinbedrijf, wanneer tot de instelling van een toporgaan met publiekrechtelijke bevoegdheden voor het gehele midden- en kleinbedrijf zou
worden overgegaan.
Men achtte de instelling van een dergelijk orgaan niet alleen een belang
van het midden- en kleinbedrijf, doch een algemeen maatschappelijk
belang.
Aangezien de Wet op de bedrijfsorganisatie het functionele begrip
centraal stelt, gaat men er thans in het algemeen van uit, dat op grond
van deze wet niet tot de instelling van een toporgaan voor het gehele
midden- en kleinbedrijf kan worden overgegaan.
De desbetreffende werkgroep liet dan ook in het midden of de instelling via een wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie dient te
worden mogelijk gemaakt dan wel zal dienen te geschieden langs een
afzonderlijke wettelijke regeling.
Ten aanzien van het bovenstaande werd vanuit de vergadering opgemerkt, dat de K.V.P. de nodige voorzichtigheid zal moeten betrachten
met de verlening van adhesie-betuigingen voor de totstandkoming van
een wettelijke regeling.
Men zal hier nl. niet uit het oog mogen verliezen, dat de diepere oorzaken voor het pleidooi voor een dergelijke regeling voortvloeien uit het
feit, dat aanwending van publiekrechtelijke bevoegdheden plaats zal
vinden ten aanzien van niet onbetekenende groeperingen, die langs privaatrechtelijke weg niet tot samenwerking bereid zijn.
Nu het streven er op is gericht de p.b.o. nog meer dan voorheen op
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het vrijwilligheids-element
een aantal deelnemers aan
staan met de constatering,
toporgaan voor het gehele
kunnen resulteren.

te enten verdient het - naar oordeel van
de studiedag - wellicht aanbeveling te voldat uit de instelling van een publiekrechtelijk
midden- en kleinbedrijf zeer gunstige effecten

IV. Het Prijsbeleid
De desbetreffende werkgroep was van oordeel, dat de regering voor
de bestrijding van inflatoire ontwikkelingen, een effectief prijzen beleid
zal moeten kunnen voeren.
Hierbij werd voorop gesteld, dat prijsmaatregelen steeds conjuncturele
maatregelen zullen moeten blijven en niet zullen mogen worden gehanteerd voor de doorvoering van structurele veranderingen binnen een
bedrijfstak.
Ofschoon de werkgroep voorstander was van een effectief prijsbeleid,
was zij van oordeel, dat het thans gevoerde beleid, waarin
behoudens enkele uitzonderingen - er als regel van wordt uitgegaan,
dat verhoogde loonkosten niet mogen worden doorberekend, in de praktijk
voor de grote ondernemingen een veel minder ongunstige uitwerking
heeft dan voor de vaak veel meer arbeidsintensieve bedrijven op het
gebied van het midden- en kleinbedrijf.
Bovendien was men van oordeel, dat de zich in de industriële bedrijven
voltrekkende automatisering en mechanisering veel betere mogelijkheden
tot produktiviteitstoename biedt dan zulks het geval is in het middenen kleinbedrijf. Hierdoor kunnen uiteraard de loonkostenstijgingen, die
bovendien meestal geringer zijn, gemakkelijker worden opgevangen. Men
bepleitte daarom dan ook een herziening van de prijsgedragsregels voor
wat de doorberekening van de loonkosten betreft.
Verder was men van oordeel, dat bij het thans gevoerde prijsbeleid
het zoeklicht vaak te eenzijdig wordt gericht op artikelen, die voor
het levensonderhoud van de consument van primair belang zijn, en op
artikelen, waar de produktie-methode en de aard van het produkt het
gemakkelijk maken de ontwikkeling van de prijzen na te gaan. Verhogingen in niet grijpbare sectoren voltrekken zich vaak geruisloos. Een
groot gedeelte van deze niet grijpbare sectoren behoort niet tot het
midden- en kleinbedrijf.
Men was van oordeel, dat het midden- en kleinbedrijf - door deze
overigens heel verklaarbare situatie - mogelijkheden tot een redelijke inkomensverbetering worden onthouden, die elders wel zijn te realiseren.
Vervolgens zal niet uit het oog mogen worden verloren, dat een frequent
ingrijpen van de zijde van de overheid op de terreinen, waarop het
midden- en kleinbedrijf zich beweegt, de vertrouwensrelatie tussen de
consument en de detaillist zal verzwakken. Voor een dergelijke ontwikkeling was men te meer bevreesd door het niet altijd even gelukkige
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optreden van de consumentenorganisaties. Men bepleitte daarom een
nauwe samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf en de consumentenorganisaties. Een basis voor een dergelijke samenwerking achtte men
gelegd in de thans ingestelde S.E.R.-commissie voor consumentenaangelegenheden. Men hoopte op deze wijze een harmonie te kunnen brengen
tussen de belangen van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf,
die zich in de strijd voor het behoud van hun positie als zelfstandige
ondernemers voor talrijke moeilijkheden zien geplaatst, en die van de
consument, die zich door het aan de markt komen van de meest gevarieerde produkten telkens weer voor moeilijk te maken keuzen ziet
gesteld.
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Sociale dienstplicht voor meisjes?

gr
de

dl
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de
door Drs. l.1.F.M. van der Heijden
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ee
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tel
an verschillende zijden worden alarmerende geluiden gehoord over

een tekort aan personeel in de verplegende en de verzorgende
V
beroepen. Als remedie hiervoor worden wij dan geconfronteerd met de
op regelmatige tijden terugkerende wens tot invoering van een dienstplicht voor meisjes. Als rechtvaardigingsgrond wordt ondermeer aangevoerd, dat "de emancipatie van de vrouw inhoudt, dat zij niet alleen
gelijke rechten heeft, maar ook gelijke plichten".
Deze plichten moeten dan ook gelden t.a.v. de dienstplicht.
Extreem gesteld zou dit logischer wijze kunnen leiden tot een militaire
dienstplicht voor meisjes. Gelukkig kennen wij die nergens met uitzondering van Israël, waar te weinig mannelijk militair personeel is met het
oog op de defensie van het land. Een militaire dienstplicht voor meisjes
zou echter alleen in oorlogstijd, en dan nog alleen voor bepaalde takken
van dienst - verpleging, administratieve werkzaamheden e.d. - misschien
enige rechtvaardigingsgrond kunnen vinden.
Waar het thans om gaat is echter een burgerlijke (sociale) dienstplicht
voor meisjes. Hier gaat een vergelijking met de militaire dienstplicht,
zoals wij die kennen echter volkomen mank.
In het onderstaande zal worden getracht de mogelijkheden voor een
soort dienstplicht voor meisjes - een sociale dienstplicht wel te verstaan - zo objectief mogelijk te bezien.
TVaarom een dienstplicht voor meisjes?

Wanneer wij spreken over dienstplicht dan hebben wij het over een zeer
dwingende noodzaak en over een onvrijwillige zaak.
Er wordt gesproken van een zeer groot tekort aan (vrouwelijk) verplegend en verzorgend personeel. Hoe groot dit tekort is, heeft echter
nog niemand aan:.;etoond (aldus mr. drs. J. J. Marsman, consulente
voor arbeidsvoO'fziening van vrouwen van het Ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezondheid). Alvorens overgegaan zou kunnen worden
tot een zó diep in de persoonlijke vrijheid ingrijpende maatregels als
de invoering van de dienstplicht mag toch wel worden geëist, dat
duidelijk kan worden aangetoond welke omvang het tekort heeft en dat
er geen andere mogelijkheden zijn om in het tekort te voorzien. Onze
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grondwet erkent de vrijheden voor de persoon, waaronder ook die van
de vrije beroepskeuze. De militaire dienstplicht is aanvaard, omdat het
duidelijk is, dat het formuleren van vrijheden in een grondwet eerst dan
praktische waarden heeft, indien deze vrijheden ook inderdaad gegarandeerd kunnen worden.
Het blijft intussen nog de vraag wat voor consequenties de invoering
van een sociale dienstplicht voor meisjes zal hebben. Moet er dan niet
een dienstplicht komen om in het tekort aan politieagenten te voorzien
of met het oog op b.v. het tekort aan bouwvakarbeiders; of voor het
tekort aan onderwijzers; enz. enz.
Het is duidelijk, dat dan een storm van protest zou opsteken. En terecht.
Naast deze meer algemene bezwaren bestaan ook vele bedenkingen
van praktische aard tegen de invoering van de dienstplicht voor meisjes.
-

-

-

-

-

Tegelijkertijd met de invoering van de sociale dienstplicht voor meisjes
zal een grote vraag ontstaan naar "leidinggevend" en opleidingspersoneel, waardoor het tekort aan gediplomeerd verplegend en verzorgend personeel nog zal toenemen;
Welke normen moeten bij de keuring worden aangehouden?
In de verzorgende beroepen worden zware eisen gesteld aan de persoonlijke instelling ten opzichte van de te verrichten taken.
Het "helpen" kan men nu eenmaal niet afdwingen;
Uit het voorgaande volgt logischer wijze de vraag naar de sancties
die op het niet goed (?) uitoefenen van de dienstplicht moeten staan;
Behalve de organisatorische uitvoering, die veel administratieve rompslomp zal meebrengen blijven hier nog enkele zeer belangrijke vragen
bestaan; waar moet de dienstplichtige haar "dienstplicht" vervullen?
Hoe moet de huisvesting worden geregeld? Wie is verantwoordelijk
voor de meisjes die over het hele land verspreid zijn, zowel wat
betreft een juist uitoefening van haar dienstplicht als ten aanzien
van hetgeen de (minderjarige) meisjes in hun vrije tijd en in een
"vreemde stad" doen en laten?
Wat is het reële effect van de dienstplicht? Opleiding én praktijk
zouden zich binnen 1 jaar moeten afspelen. Waar het hier dus duidelijk
gaat om hulpkrachten, zou beter naar een "goedkopere" en minder
ingrijpende oplossing gezocht kunnen worden. Hierop wordt verderop
teruggekomen;
Ook aan voorstellen om bepaalde groepen van meisjes, i.C. medische
studenten, een soort dienstplicht op te leggen, zitten essentiële bezwaren vast. Waarom alleen de vrouwelijke medische studenten? Waarom alleen ten behoeve van het tekort aan verpleeghulp in ziekenhuizen,
terwijl het tekort aan verplegend en verzorgend personeel elders
minstens even groot is?
Het is daarnaast toch algemeen bekend, dat een onderbroken studie
leidt tot een extra-verlenging van de studieduur en een verlaging van
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het studierendement, zaken die momenteel ook sterk in de belangstelling staan.
Dit is niet bedoeld als een limitatieve opsomming, beoogd wordt aan te
tonen, dat het ongenuanceerd gebruiken van uitlatingen als "sociale
dienstplicht voor meisjes" verre van een pasklare oplossing voor een
moeilijk vraagstuk geven.
Behalve de genoemde bezwaren, die vaak op principiële gronden een
dienstplicht voor meisjes onmogelijk maken, moet als belangrijkste afafwijzing van een dergelijk systeem worden aangemerkt, dat op die
wijze geen oplossing wordt verkregen voor het feitelijk probleem waar
het om gaat: het structureel tekort aan personeel in de verzorgende
beroepen.
In het navolgende zal worden getracht dit duidelijk te maken en tevens
worden aangegeven in welke richting mogelijkheden voor een oplossing
gevonden zouden kunnen worden.

Het tekort aan personeel in de verzorgende beroepen
Het personeelstekort openbaart zich momenteel in praktisch alle sectoren
van het maatschappelijk leven en als zodanig is het niet verwonderlijk,
indien ook in de sector van de verzorgende beroepen dit tekort doorwerkt.
Met deze constatering is echter de zaak niet als afgedaan te beschouwen. Hooguit kan men zeggen, dat, indien het algemeen personeelstekort
een aflopend karakter krijgt, men mag aannemen, dat ook het tekort in
de verzorgende beroepen zal teruglopen.
Juister is het om te bezien welke factoren hebben bijgedragen tot het
tekort aan personeel in de verzorgende beroepen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen hetgeen wij gemakshalve een "conjunctureel" en een "structureel" tekort zouden willen noemen:
1. het reeds genoemde algemeen personeelstekort;
2. ziekenhuisopname geschiedt thans vlugger dan in vroegere jaren
(diagnose), terwijl ook het verblijf in de ziekenhuizen vaak relatief
langer duurt, in verband met het ontbreken van verzorgingsmogelijkheden thuis (te kleine of ongeschikte woning; het tekort aan gezinsverzorgsters);
3. als gevolg van de "vergrijzing" neemt het aantal bejaarden toe;
4. enerzijds kunnen de ouders niet meer, zoals vroeger vaak het geval
was bij kinderen intrekken, hetgeen weer de noodzaak meebrengt van
het bouwen van meer verzorgingstehuizen voor bejaarden met de
daarmee samenhangende grotere vraag naar verzorgend personeel;
anderzijds heeft het bestaande tekort aan verzorgingshuizen en de
hoge verpleegprijzen tot gevolg, dat vele bejaarden zelfstandig blijven
wonen;
5. het is onjuist om te stellen, dat de interesse voor het verzorgend
beroep is afgenomen. Over de gehele linie van de verzorgende
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beroepen is een stijgende lijn te zien. De vraag naar personeel is
echter sneller gestegen;
6. het vrouwenoverschot neemt verder af, waardoor de huwelijkskansen
stijgen, terwijl zich tegelijkertijd een verlaging van de huwelijksleeftijd
voordoet;
7. wanneer ook in Nederland het verschijnsel van de werkende gehuwde
vrouw verder zal zijn ingeburgerd zal een grotere vraag ontstaan
naar kinderverzorgsters.
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Alleen van het onder 1 genoemde kan worden gezegd, dat het eenconjunctureel karakter heeft, waarvoor dienstplicht mogelijkerwijze een zeker
resultaat kan bewerkstelligen. Nu het echter, zoals uit de punten 2 t/m 7
blijkt, duidelijk gaat om een structurele wijziging in de vraag naar personeel in de sector van de verzorgende beroepen zal een andere aanpak
nodig zijn.
Twee wegen staan hierbij open: ten eerste een beleid gericht op het
vergroten van het aanbod van verzorgend personeel (excl. dienstplicht)
ten tweede een beleid gericht op een vermindering van de vraag naar
verzorgend personeel. Het noemen van dit tweede punt lijkt irreëel,
aangezien het niet gaat om een luxe, maar om een noodzakelijke
minimum-verzorging. Niettemin dragen bepaalde maatregelen b.v. die
ten aanzien van de kraamhulp, een dergelijk karakter.
De kraamzorg is opgenomen in het pakket van de verplichte ziekenfondsverzekering, hetgeen een goede daad is. Maar voor de minder draagkrachtige gezinnen boven de loongrens kan de vraag naar kraamhulp afnemen, omdat - aldus het jaarverslag van de nationale Federatie van het
Wit-gele kruis - "van de zijde van de leden en het publiek sprake is van
een zogenaamde elastische vraag" (d.w.z. dat men bij een verhoging van
de prijs gemakkelijk zal uitwijken in de richting van een surrogaat voor de
te verlenen zorg. In de praktijk betekent dit, dat gezinnen boven de loongrens de kraamzorg zelf zullen moeten gaan betalen, hetgeen er toe zou
kunnen leiden, dat het tekort aan kraamverzorgsters op niet al te lange
termijn zal afnemen.
Hoe in het tekort aan verzorgend personeel op langere termijn te voorzien
Voor een voorziening op langere termijn kan - zoals eerder werd gesteld - een dienstplicht voor meisjes geen oplossing bieden. Men kan
zich zelfs voorstellen, dat het tekort nog zou vergroten, omdat juist
door de dienstplicht een zekere aversie zou kunnen ontstaan ten aanzien
van dit beroep.

Op korte termijn zou door de betrokken departementen een onderzoek
dienen te worden ingesteld naar de mogelijkheden om met het oog
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op de toekomst over voldoende personeel voor de verzorgende beroepen
te kunnen beschikken.
Een dergelijk onderzoek zou dan moeten geschieden in samenwerking
met de organisaties uit het maatschappelijk leven die op dit terrein
werkzaam zijn, waarbij ook nagegaan wordt hoe het verzorgend beroep
in verhouding tot andere beroepen voldoende aantrekkelijk kan worden
gemaakt. Een ander aspect, dat eveneens een nader onderzoek verdient,
is het ontwerpen van een sluitende regeling van de financiering van
de verschillende op deze terreinen werkzame organisaties.
Ten aanzien van hetgeen momenteel zou kunnen geschieden om in het
tekort aan personeel te voorzien willen wij volstaan met het aangeven
van een aantal mogelijkheden, die op korte termijn effectief kunnen
werken en waarvan verwacht kan worden, dat zij de belangstelling
en daarmede ook de keuze voor het verzorgend beroep zullen stimuleren.
In de eerste plaats zou gedacht kunnen worden aan het openen van
de mogelijkheid voor meisjes en vrouwen om in weekeinden of enkele
dagen van de week als verpleeg- of verzorgingshulp werkzaam te zijn.
Dit zou financieel aantrekkelijk gemaakt kunnen worden. Op deze wijze
kan zonder dat een lange opleiding nodig is, een verlichting van de
taak van de "gediplomeerden" worden verkregen.
Ook verdient het de aandacht te bezien in hoeverre het laatste verplichte leerjaar op basis van vrijwilligheid als verpleeg- of verzorgingshulp kan worden doorgemaakt. Ook ten aanzien van het leeTprogramma
van de scholen voor huishoudonderwijs zou een soort "stage"-mogelijkheid moeten bestaan met bepaalde faciliteiten. Hierbij snijdt het mes
aan twee kanten, omdat de onbekendheid met het verzorgend beroep
minder groot wordt en omdat de kans reëel is, dat een groot aantal
van degenen, die reeds een jaar vrijwillig dergelijk werk hebben gedaan.
voor dit beroep zullen kiezen. Een ander belangrijk voordeel is, dat de
controlemogelijkheden vanzelf groter zijn en geen nieuwe instanties nodig
zijn. In de leerprogramma's van de scholen zou rekening moeten worden
gehouden met de bovenbedoelde keuzemogelijkheid.
Voor gehuwde vrouwen, weduwen e.d. die vroeger in het verzorgend
beroep werkzaam zijn geweest zou het aantrekkelijk kunnen worden gemaakt b.V. als part-timer te worden ingeschakeld.
Ook via het subsidiebeleid zou via een wijziging van bepaalde voor·
waarden iets kunnen worden bereikt. B..V.: vele gezingsverzorgingscentra zouden in staat zijn aan veel meer aanvragen te voldoen indien
de subsidievoorwaarden werden gewijzigd. Nu is het zo, dat een gezinsverzorgingscentrum voor elke gediplomeerde gezinsverzorgster twee
gezinshelpsters in dienst kan nemen, waarvan de lasten worden
gesubsidieerd.
Het zou goed zijn in de subsidievoorwaarden de verhouding gediplomeerde/helpster in plaats van 1:2, op 1:4 te brengen.
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Samenvatting

Samenvattend kan worden gesteld, dat een sociale dienstplicht voor
meisjes stuit op principiële en praktische bezwaren en dat bovendien
geen oplossing wordt bereikt voor het vraagstuk waar het om gaat:
een structureel tekort aan personeel in de verzorgende beroepen.
Een oplossing zal moeten worden gezocht in het in verhouding tot
andere beroepen aantrekkelijk maken van het verzorgend beroep èn in het
een groetere bekendheid geven aan dit beroep o.m. door in de leerprogramma's hieraan aandacht te geven.
Een nota van regeringswege over de in de toekomstige vraag naar
personeel in het verzorgend beroep ook naar de verschillende categorieën
en een op een dergelijke nota gericht beleid zal kunnen leiden tot een
voor dit vraagstuk gewenste oplossing.
Voorbeeldsgewijze zijn een aantal - niet alle - mogelijkheden welke
op korte termijn geëffectueerd zouden kunnen worden, aangegeven.
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De overwinning van Labour
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door H.G. C/oudt
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f Labour de verkiezingen op 31 maart voor de 630 zetels in het Lagerhuis al dan niet zou winnen, was bij voorbaat een uitgemaakte
zaak. Alle opiniepeilingen toonden immers een ruime voorsprong op de
Conservatieven aan. Interessant was alleen maar of de voorspelde aardverschuiving ten gunste van de regeringspartij zich werkelijk zou voltrekken.

O

Het eindresultaat - een "switch" naar Labour van gemiddeld 3%,
een zetelwimt van 48 en een meerderheid van 97 zetels - is misschien
net onvoldoende om van een aardverschuiving te spreken. Maar dat
doet niets af aan de duidelijkheid van Labour's overwinning en vooral
van premier Wilson. Na zeventien maanden geregeerd te hebben met
een minuscule meerderheid heeft hij een duidelijk vertrouwensvotum
gekregen. Als men bedenkt dat Labour tot nu toe bij verkiezingen na
een socialistische regeringsperiode steeds verslagen of deerlijk gehavend
uit de strijd is gekomen, krijgt de prestatie van Wils on c.s. nog meer
reliëf. Alleen de uitslag van 1945, toen Labour 239 zetels won, is nog
opzienbarender geweest. Maar het percentage stemmen voor Labour op
31 maart was gelijk aan dat van 1945, nl. bijna 48'10' Overigens moet
ook vermeld worden dat de Conservatieven in 1959 nog een iets grotere
meerderheid verwierven dan de socialisten nu.
Ongetwijfeld was het getij voor Labour uitzonderlijk gunstig. De regering-Wilson was nog te kort aan het bewind geweest om serieus te denken
aan aflossing van de wacht, terwijl de oppositie in zo'n kort tijdsbestek
niet in staat kon zijn een aantrekkelijk alternatief te bieden. Al te straffe
oppositie van de Conservatieven zou als een boemerang hebben gewerkt,
nu hun 13-jarig bewind nog maar zo kort tot het verleden behoorde.
Om dezelfde reden was de slogan van Labour: "You know Labour
Government works", voor de meeste kiezers voldoende aansprekend om
Wils on een faire kans te geven voor het uitvoeren van ambitieuze plannen
die nu eenmaal niet in anderhalf jaar kunnen worden verwezenlijkt.
Bovendien kon Wilson zijn critici verwijzen naar de bijzonder geringe
meerderheid van zijn partij, die drastische ingrepen uitsloot. Kortom,
de toestand was in geen enkel opzicht rijp voor verandering, terwijl
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dat toch het criterium is, dat de zwevende kiezer pleegt te hanteren;
en in een districtenstelsel bepaalt hij de uitslag. Bij dit alles kwam nog
het feit dat Wilson het tijdens zijn korte bewind heeft gepresteerd zich te
ontwikkelen van links partijleider tot de min of meer boven de partijen
staande, vertrouwenwekkende regeringsleider van Groot-Brittannië. Daarentegen was het voor de Conservatieven een handicap dat Heath als bijna
kersverse oppositieleider het publiek nog onvoldoende bekend was, laat
staan vertrouwd.
Deze relativerende opmerkingen kunnen en willen echter geen afbreuk
doen aan de tactische prestaties van de persoonlijke winnaar van deze
verkiezingen. In korte tijd is Wilson erin geslaagd de eenheid in Labour
te herstellen. Zijn steun aan de Vietnam-politiek van de Verenigde Staten,
noch zijn voorzichtig optreden in de kwestie-Rhodesië hebben de linkervleugel van de partij tot oproer gebracht. Met een bijna wiskundige zekerheid heeft hij het meest geschikte tijdstip voor de verkiezingen uitgezocht,
waarna hij in de campagne het initiatief geen ogenblik heeft verloren.
Maar deze en soortgelijke verdiensten zijn die van een - uiterst bekwaam
- partijpoliticus. Als regeringsleider zal Wilson zijn staatkundige kwaliteiten nog moeten tonen. Van de afgelopen periode van 17 maanden kan
alleen worden gezegd dat de regering geen ernstige brokken heeft gemaakt, dat er plannen zijn uitgedokterd voor de economische sanering
van Engeland en dat Wilson als eerste minister vertrouwen en zelfs
populariteit heeft weten te verwerven. Deze benadering lijkt wat negatief, maar zij wordt (bijvoorbeeld) gerechtvaardigd door de oproep van
The Daily Mirror, met 5 miljoen abonnees de grootste Labour-krant,
tot zjjn lezers om Wilson een behoorlijke meerderheid te geven, "zodat
er deze keer geen alibi kan zijn".

In ieder geval is Wi!son's beleid ten opzichte van de Rhodesische
rebellen niet effectief gebleken, terwijl de buitenlandse en Gemenebestpolitiek van deze socialistische regering typisch conservatief is geweest.
Men denke aan de gebleken voorliefde voor het Gemenebest boven Engelands rol in de Europese en Atlantische wereld en aan de opzet om
ten oosten van Suez een Engelse positie te behouden. En wat de oplossing van de binnenlandse, vooral economische problemen betreft wijst
de kritische houding van toonaangevende Engelse kranten en weekbladen
er toch tenminste op dat daaromtrent twijfel heerst. In 1964 hebben
bijv. The Times en The Economist positie gekozen voor Labour, maar
bij de jongste verkiezingen gaf The Times de voorkeur aan het economische programma van de Liberalen en aan Heath als premier, terwijl
The Economist zich weer tot de conservatieven bekeerde. Ook in de
socialistische pers overheerste in dit opzicht een kritisch voorbehoud.
Toen The Daily Mirror het geruchtmakende hoofdartikel van The Times
"Waarom het pond zwak is" voor zijn 14 miljoen lezers overdrukte,
plaatste de redactie daarbij een kanttekening met de opwekking: "Leest
alstublieft deze pagina. Als The Times en The Daily Mirror het met elkaar
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eens zijn, is toch zeker het ogenblik gekomen waarop politici behoren
te veranderen in staatslieden - om zich te bedenken en hun mond te
openen".
Zodra de uitslag bekend was, is er vooral gespeculeerd op de mogelijkheid dat Wilson nu een meer radicale koers zou gaan volgen, zowel in
de binnenlandse als in de internationale politiek. Een grotere regeringsmeerderheid zou Labour's linkervleugel meer bewegingsruimte kunnen
geven. Ook werd de mogelijkheid geopperd dat Wilson bij de reconstructie van zijn kabinet een paar zeer linkse lagerhuis leden tot het ministerschap zou roepen, zoals Michael Foot ter uitvoering van de nationalisatieplannen. Maar intussen is al gebleken dat een radicalisering niet in de
lijn der verwachtingen ligt. De dezer dagen bekend geworden reconstructie van het kabinet heeft de linkervleugel in de regering niet versterkt.
Daaruit valt af te leiden dat Wilson ook niet bevreesd is voor rebellie
van zijn linkse Lagerhuisleden. De nieuw gekozen Labour-parlementariërs
schijnen trouwens in overgrote. meerderheid een meer pragmatisch socialisme aan te hangen, zoals Wilson zelf: de voormalige aanvoerder
van de linkervleugel in de partij, die zich als eerste minister ontpopt
heeft als een man van het midden. Er zijn commentatoren die nog verder
zijn gegaan en Wilson hebben betiteld als de conservatieve leider van
een Labour-bewind. Zoveel is intussen wel zeker, dat juist het gematigde
optreden van Wils on hemzelf aanvaardbaar heeft gemaakt als "vanzelfsprekend" eerste-minister en zijn partij een behoorlijke portie van de
winststemmen heeft bezorgd. Op grond daarvan mag wel verwacht worden
dat het regeringsbeleid in grote lijnen blijft zoals het was: gematigd,
voorzichtig en pragmatisch. Ombuiging van deze lijn zou juist die groep
kiezers aan wie Wilson zijn overwinning te danken heeft, spoedig weer
van Labour vervreemden. De veronderstelling dat met deze overwinning
van Labour en nieuw tijdperk zou zijn aangebroken in de Britse politiek, in die zin dat Labour nu kans maakt de "natuurlijke" regeringspartij te worden, lijkt om soortgelijke redenen ook wel wat voorbarig.
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Financiën
van de begroting van het departement van finan.
B ijciënde behandeling
door de Eerste Kamer zijn weliswaar geen officiële "algemene
beschouwingen" gehouden, maar een aantal onderwerpen, die ook bij
het debat eind vorig jaar ter sprake waren gekomen, werden nu opnieuw
door de senatoren aangesneden. Dat was politiek ook een zeer begrij.
pelijke zaak. Immers in de verkiezingsstrijd voor de statenverkiezingen
was enkele malen het woord "belastingverlaging" gevallen. Zoals bekend
is door beide Kamers der Staten Generaal, nog onder het kabinet.Marij.
nen tot een verlaging van de loon· en inkomstenbelasting besloten. In
de wet ligt vast, dat deze verlaging, om conjuncturele redenen, niet in.
eens. maar in twee tranches zou worden geëffectueerd. de eerste tranche
is ingegaan op 1 juli 1965, de tweede komt aan de beurt op 1 januari
1967. De forse stijging van de overheidsuitgaven zal in 1967 niet halt
houden, integendeel, een verdere toename is te verwachten. Ofschoon
de structurele toename enigszins door de norm verandering onder het beleid.
Vondeling is verruimd, is het toch reeds thans duidelijk. dat het bijzonder
moeilijk zal zijn de eindjes aan elkaar te knopen. Het is uiteraard van
elke grond ontbloot om te constateren, zoals een landelijk ochtendblad
deed, te spreken van "een tekort van vier miljard op de concept.begro.
ting 1967". Het is wel een feit, dat de wensen op alle departementen
verre de mogelijkheden overschrijden. In de Senaat is dan ook de onge.
rustheid over de mogelijkheid, dat het kabinet de tweede tranche van
de belastingverlaging niet zal laten doorgaan, duidelijk aan het licht
getreden. Formeel ligt de zaak uiteraard anders: er is een wet en geen
kabinet kan die wet veranderen zonder instemming van de meerderheid
in beide Kamers. Bovendien - ook minister Vondeling wees daarop in
de Eerste Kamer - is de doorvoering van dit tweede gedeelte een be.
slissing geweest bij de kabinetsformatie, later neergelegd in een regerings.
verklaring, die premier Cals in de Tweede Kamer heeft afgelegd. Nog
anders gezegd: alleen met instemming van de drie partners in het kabinet
zal tot een wijziging op dit punt kunnen worden besloten. Afspraken
moeten worden nagekomen, heeft drs. W. K. N. Schmelzer, fractieleider
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van de KV.P. in de Tweede Kamer op de partijraad van de K.V.P.
gezegd. Desondanks waren er geluiden, met name in de kring van de
P.v.d.A., waaruit viel op te maken, dat een goede oplossing voor de
financiële moeilijkheden van 1967 gevonden zou kunnen worden in het
niet laten doorgaan van de verlaging. Hierbij dient te worden aangetekend, dat het S.E.R.-voorzitter drs. J. W. de Pous is geweest, die deze
zaak - vragenderwijs - als eerste aan de orde heeft gesteld.
De Senaat wilde nu - we schrijven eind maart 1966 - uitsluitsel
van de minister van financiën over dit stuk beleid. Minister Vondeling
antwoordde letterlijk: "De vragen over de tweede moot van de belastingverlaging, die per 1 januari 1967 zal ingaan, hebben mij toch wel enigszins verrast omdat de regering hiertoe geen aanleiding heeft gegeven.
Het enige wat de regering van de belastingverlaging heeft gezegd is in
december geweest toen in deze Kamer daarnaar werd gevraagd. Ik
heb toen gezegd, dat die tweede moot mij loodzwaar op de budgettaire
maag lag".
Daarmee wilde de bewindsman kennelijk aantonen, dat het hier slechts
om geruchten gaat, die hun oorsprong niet vinden in standpunten, die
het kabinet reeds zou hebben ingenomen. Maar aan de andere kant zei
hij ook, sprekende over de afspraken, die moeten worden nagekomen:
,.Het is vanzelfsprekend, dat de regering haar uiterste best doet om het
programma, dat zij aan de Kamers heeft voorgelegd en dat de instemming heeft van het overgrote deel van deze Kamers, ook uit te voeren.
Iedereen zal dan vanzelfsprekend het beding maken, dat men tot het
onmogelijke niet gehouden is. Dat is geen nieuws, dat is in de regeringsverklaring ook gezegd", aldus de bewindsman. De Senaat vond deze
verklaring wel wat vreemd, want in de regeringsverklaring is niet
in een dergelijk rechtstreeks verband over het al dan niet dOOi'gaan
van de belastingverlaging gesproken. Daarin is wel gezegd, dat "het
kabinet. .. zijn beleid telkens opnieuw zal moeten toetsen aan de zich
wijzigende verhoudingen en aan nieuw verkregen inzichten. Ook dat zal
dan gebeuren in nauw overleg met de Staten Generaal", aldus premier
Cals in april 1965.
De reactie von mr. Ph. van Campen (KV.P.) op deze stellingname
van de bewindsman ten aanzien van de belastingverlaging was vrij
laê.oniek: "Er was en er is een wet, waarin is vastgelegd, dat per 1
januari 1967 de tweede tranche van de belastingverlaging zal plaatsvinden. Uit de uitlatingen van de minister, hier gedaan, blijkt, dat er
verder niets aan de orde is. Wij hebben daarvan uiteraard nota genomen!"
Opvallend was tenslotte nog de mededeling van minister Vondeling, dat
in 1965 nog verdere tegenvallers zijn opgetreden, zodat de "onvoorziene
uitga-:en" r:og weer 250 miljoen gulden hoger liggen, dan verwacht werd.
Prof. Polak (P.v.d.A,) verwachtte. dat de begroting 1967 een tekort
van een miljard gulden zal aanwijzen. Prof. Zijlstra (A.R.) vond deze
schatting ct:t:1 de lage kant. Een wat groter tekort, aldus deze oud60
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minister van Financiën, zou structureel wel niet zo verschrikkelijk zijn,
maar hij vreesde, dat het moeilijk zou kunnen worden, gezien de krapte,
die de kapitaalmarkt reeds thans beheerst.
Olie-pijpleiding

e

e

Ten behoeve van de vestiging van een chemische basisindustrie aan
het Noordzeekanaal heeft de Tweede Kamer besloten tot medewerking
aan de aanleg en exploitatie van de pijpleiding tussen het gebied van
de Nieuwe Waterweg en van het Noordzeekanaal. De deelneming van
de Staat zal 2Yz miljoen gulden bedragen, nl. de helft van het aandelenkapitaal in een op te richten N.v. Nederlandse Pijpleiding Maatschappij,
waarvan 10 pct. wordt gestort. Bovendien wordt een garantie verstrekt
voor betaling van rente en aflossing op de helft van de geldleningen
tot een bedrag van ten hoogste 56 miljoen gulden. De andere helft van
deze lasten zal worden gedragen door de gemeente Amsterdam. Bij
de behandeling van dit wetsontwerp door de Tweede Kamer hebben
twee motieven een hoofdrol gespeeld. Op de eerste plaats de kwestie
van de luchtverontreiniging en de ruimtelijke ordening en op de tweede
plaats de vraag of deze staatsdeelneming juist is. Daarbij kwam dan
als derde discussiepunt aan de orde of in de toekomst in dit gebied
wellicht een tweede petrochemische industrie gevestigd zou kunnen
worden.
Wie gedacht had dat de V.v.D. zich fors tegen deze staatsdeelneming zou
keren, is bedrogen uitgekomen. Een dergelijke verwachting zou zich
niet ten onrechte kunnen baseren op het beleid van de liberale Tweede
Kamerfractie bij de debatten over de staatsdeelname in de nieuwe Limburgse Daf-fabrieken, ter sprake gekomen bij de behandeling van de
Mijnnota. Dit keer bleek evenwel, dat de principiële bedenkingen tegen
overheidsdeelname niet bij de V.V.D. aanwezig waren. Minister Den Uyl
liet weten, dat er geen particuliere geldgevers te vinden zouden zijn,
die een zo groot bedrag, als hier nodig is, zouden willen fourneren, terwijl zij lange tijd op enige winstuitkering zouden moeten wachten.
Op de wensen ten aanzien van de bescherming van de bevolking tegen
luchtverontreiniging gingen Kamer en minister diepgaand in. Minister
Den Dyl betoogèe, dat de aanpak, zoals die hier is voorbereid, als een
unicum mag worden beschouwd. De economie van ons land is in feite
ondergeschikt gemaakt aan de eisen van bewoonbaarheid en leefbaarheid.
Dat is een voorbeeld ter navolging. Mede door deze voorwaarden, die
aan de Mobil Oil gesteld zuIlen worden, slaagde de minister erin de heren
Van Son (K.V.P.), Roemers (P.v.d.A.), V. d. Mei (C.H.U.) en Boersma
(A.R.) te overtuigen van de noodzaak van deze vestiging, die bovendien een grote betekenis heeft voor de economie van ons land. Dat in
de toekomst ook nog een tweede raffinaderij wenselijk zou zijn in dit
gebied, werd vooral betwijfeld door de heren Roemers (P.v.d.A.). Deze
mogelijkheid bestaat, omdat de pijpleiding over een zodanige capaciteit
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beschikt, dat een tweede bedrijf bediend zal kunnen worden vanuit Europoort. Minister Den Uyl wilde niet zeggen, dat een tweede bedrijf in
dit gebied "onontkoombaar" is, maar het leek hem zeer wel mogelijk,
dat Nederland een deel zal krijgen van de te verwachten raffinageuitbreiding binnen de E.E.G. De Nederlandse produktie, thans nog geheel
in Europoort geconcentreerd, bedraagt 34 miljoen ton per jaar. In de
E.E.G. is deze produktie thans 260 miljoen ton per jaar. Men verwacht
echter, dat deze in de jaren 1970-1975 zal uitgroeien tot 420 miljoen
ton per jaar. Nederland kan van deze uitbreiding zijn deel krijgen, om
dat het voor deze basis-industrie gunstig is gelegen. De minister liet er
geen twijfel over bestaan, dat hier als beslissende factor zal worden
gehanteerd de vraag of een dergelijke uitbreiding aanvaardbaar is met het
oog op de luchtzuiverheid en de leefbaarheid.
Door minister drs. P. Bogaers, die de eerste verantwoordelijkheid draagt
voor de ruimtelijke ordening, werd duidelijk gemaakt, dat het betrokken
gebied rond het Noordzeekanaal door een groenstrook omgeven zal worden.
De vestiging van Mobil Oil valt binnen de planning, zoals die is neergelegd in het betrokken streekplan.
Het debat eindigde met de aanvaarding van het wetsontwerp - alleen
de P.S.P. en de C.P.N. stemden tegen - en van een motie, ingediend
door drs. Roemers (P.v.d.A.), maar mede-ondertekend door de heren
Van Son (KV.P.), Boersma (A.R.), en Peschar en Voogd, beiden P.v.d.A.
In deze motie werd gezegd, dat reeds de vestiging van een eerste petrochemÎsche industrie in het Noordzeekanaalgebied uit een oogpunt van
ruimtelijke ordening en volksgezondheid slechts verantwoord is, indien
in dit gebied wordt gewaarborgd, dat voldoende open ruimte bestemd
voor recreatie, behouden blijft. De motie verzocht de regering de maatregelen te nemen, die gebonden zijn om de spoedige totstandkoming
van de zogenaamde Spaarndammerhout te bevorderen. Minister Bogaers
meende, dat deze motie volkomen overeenstemde met de opvattingen
van de regering, zodat hij er geen bezwaar tegen maakte. Zij werd
dan ook Z.h.s. aangenomen.

Successiewet
De staatssecretaris van financiën, dr. W. Hoefnagels, heeft het niet
bijzonder moeilijk gehad met de verdediging van de wijziging van de successiewet. Deze wijziging, die de kleine vermogens wil vrijstellen van successiebelasting voor zover het betreft de verwerving tussen echtgenoten,
gekoppeld aan enkele verbeteringen in andere vlakken, kreeg de brede
instemming van de Kamer. Het was een specifiek punt van het K.V.P.
verlanglijstje, dat bij de formatie van het kabinet-Cals in het regeringsprogram werd opgenomen. Er is nu een algemene vrijstelling van
f 250.000 tussen echtgenoten gekomen, ongeacht de aard van de verkrijging, dus kapitaal, pensioen of lijfrente. Wordt, meer dan f 250.000
verkregen dan blijft het meerdere in de heffing van het successierecht
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betrokken. Daarbij wordt de regeling, dat het bedrag van de vrijstelIing
wordt verhoogd met f 2250 voor ieder jaar, dat het jongste kind jonger
is dan 21 jaar, gehandhaafd.
Voor de normale particuliere weduwen- en weduwenpensioenen bevat de
nieuwe wet, die - na aanvaarding door de Eerste Kamer - terugwerkende kracht krijgt tot 1 januari 1965, een algehele vrijstelling van
het successierecht. Dit betekent, dat de particuliere pensioenen zijn gelijkgesteld met de overheidspensioenen. Voorts zijn de overige gezinsvrijstellingen eveneens verruimd. Ook zijn o.m. schenkingen aan instellingen
van algemeen nut, die thans boven 5000 gulden belast worden, vrijgesteld tot f 10.000.
Het debat spitste zich vooral toe op de vraag of de terugwerkende
kracht i.p.v. tot 1 januari 1965 zou kunnen worden verlengd tot 1 juli
1964. Staatssecretaris Hoefnagels verzette zich daar om vele redenen,
o.a. administratieve, zeer krachtig tegen. De inspecteurs hebben n.l.
hun instructies, in verband met reeds tot stand gekomen nalatenschappen,
ontvangen. Een amendement Kieft (A.R.) werd over deze ingangsdatum
verworpen.
Er was nog een amendement Lucas (K.V.P.) dat een pleegkind gelijk
wilde stellen met een wettig kind. Hoewel de staatssecretaris enige bedenkingen had, maakte hij toch geen bezwaren, zodat dit wijzigingsvoorstel Z.h.s. kon worden aanvaard. Overigens maakte dr. Lucas
(KV.P.) wel van de gelegenheid gebruik enkele minder vriendelijke
dingen te zeggen aan het adres van het kabinet-Cals, eenvoudig het feit
negerend, dat niet minister Vondeling, maar staatssecretaris Hoefnagels
achter de regeringstafel zat. "De regering weet met de verhoogde belastinggelden wel raad", zei dr. Lucas, die zei de indruk te hebben, dat
het kabinet doet alsof het alleen weet hoe het nationaal inkomen besteed
moet worden. Hij hoopte voorts, dat het niet meer dan tweemaal zal gebeuren, dat "dit kabinet het land in de economische gevarenzone brengt".
Na deze philippica had ook dr. Lucas veel lof voor de snelle en royale
wijze, waarop het kabinet de belofte tot verlaging van de successielasten heeft ingelost.
V. d. S.
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ROBERT c. TUCKER: "Kar!
Marx, zijn filosofie en de mythe"
(287 pag.), uitgegeven in de
Aulareeks bij het Spectrum,
Utrecht! Antwerpen 1966.
Professor Tucker, directeur van het
Russisch Instituut aan de Princeton
University (V.S.) voorheen ambassade-attaché in Moskou, geeft een
kritiek op en een herinterpretatie
van Marx' denken; in het bijzonder
aan de hand van diens eerste werken. Hij toont aan dat Marx sterk
is beïnvloed door oudere Duitse
wijsgeren als Kant, Hegel en Feuerbach. Door de wording van het
Marxisme te reconstrueren aan de
hand van de geestelijke ontwikkeling
van zijn schepper. verklaart hij
Marx' misleidende bewering dat het
marxisme een op zijn kop gezet
hegelianisme zou zijn. Met een grondige analyse van de tekst als basis,
geeft hij een volkomen nieuwe interpretatie van de betrekkingen tussen
het vroegere wijsgerige systeem en de

materialistische opvatting van de geschiedenis zoals deze wordt uiteengezet in de latere en meer bekende
werken van Marx en Engels.
Dit boek is een eerlijke benadering
van Marx' leer en een belangrijk en
verhelderend onderzoek naar de verhouding van zijn centrale visie tot
de werkelijkheid.

In zijn "ten geleide" bij dit boek
maakt professor Kwant een aantal
behartenswaardige
kanttekeningen,
waarin hij de lezer wijst op het zeer
bepaalde standpunt dat Robert
Tucker ten aanzien van Marx en
het marxisme inneemt, een standpunt
dat beslist niet als de algemene overtuiging in West-Europa mag gelden.
Niettemin noemt hij het boek van
professor Tucker bijzonder waardevol, juist omdat hierin gezichtspunten naar voren komen die gewoonlijk niet onder de aandacht
worden gebracht en die beslist mede
een rol moeten spelen bij de benadering van Marx.

de;
voc
in ~.
fen
de I
ont

MP

ko~
sies,
verf

al ç
dat

wet,I
ondl
B
gez~

prof
ten.,
gen'
kunl'
de c
in 0
is n
onde
tot
gene
sleet

Van
D,
cam!
Onde
64

Van Lager Onderwijs naar
Basisonderwijs (I)
door Drs. W. de Heij
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Men kan niet ontkennen, dat de Mammoetwet de laatste jaren op in-&. tensieve wijze de schoolbesturen, de docenten, de vakpedagogen en
de onderwijspolitici bezighoudt. Eerst was er de bedrijvigheid rond de
voorbereiding van het Wetsontwerp, dan de behandeling van het ontwerp
in de Staten-Generaal, daarna het (nog steeds voortdurend) overleg betreffende de Algemene Maatregelen van Bestuur in de "Commissie-Goote",
de publicatie van het Overgangsrecht. Naast al deze juridische arbeid
ontwikkelen zich de onderwijskundige experimenten: het HAVO, het
MAVO, het MEAO- en LEAO-experiment, worden er voorlichtingsbijeenkomsten voor besturen en personelen gehouden; worden tal van discussies gevoerd en artikelen gepubliceerd. Men kan zich er slechts over
verheugen dat de Mammoetwet in zo sterke mate de aandacht heeft van
al degenen die bij het onderwijs betrokken zijn (en men moet betreuren
dat niet vele jaren vóór de aanvaarding van de Mammoetwet meer
wetenschappelijk onderzoek naar allerlei vraagstukken in het voortgezet
onderwijs is gedaan).
Het gevaar van zo'n sterke concentratie der aandacht op het voortgezet onderwijs is evenwel dat men te weinig oog heeft voor de grote
problemen in het Lager Onderwijs, die dringend op een oplossing wachten. Niet alleen kan deze "verwaarlozing" van het L.O. ernstige gevolgen hebben voor deze soort van onderwijs, zij zal ook een nadelige invloed
kunnen hebben op het functioneren van het voortgezet onderwijs volgens
de conceptie van de Mammoetwet, omdat lager en voortgezet onderwijs
in onze tijd onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Het lager onderwijs
is namelijk niet langer een op zichzelf staand "afgerond" deel van het
onderwijs, eventueel te beschouwen als eindonderwijs, het is in onze tijd
tot basis geworden voor het voortgezet onderwijs. Is de basis niet stevig
genoeg uitgebouwd, dan zal hetgeen men er op wil vestigen zich ook
slechts in beperkte mate kunnen ontwikkelen.

Van Lager Onderwijs tot Basisonderwijs
De titel van ons artikel, die wij ontlenen aan het rapport van een studiecommissie ingesteld door de Nederlandse Onderwijzersvereniging: "Nieuwe
Onderwijsvormen voor 5- tot 13- à 14-jarigen" (Groningen 1966), duidt
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aan dat in de historische ontwikkeling van ons onderwijs de term "lager
onderwijs" achterhaald is.
De benaming stamt uit een tijd toen het nog mogelijk was het onderwijs
in drie duidelijke niveaus te onderscheiden: het hoger onderwijs (voor de
geleerde stand), het middelbaar onderwijs (voor de gegoede burgerstand),
het lager onderwijs, voor de brede massa van het volk dat aan zes jaren
onderwijs voldoende had.
Op verschillende gronden is deze (1ge eeuwse) visie op het onderwijsbestel niet meer houdbaar.
Vooreerst willen wij wijzen op het verschijnsel van de toenemende
democratisering van het onderwijs. Hoewel deze democratisering voor
bepaalde onderwijssoorten (m.n. VHMO en Hoger Onderwijs) veel te
langzaam verloopt, kan anderzijds toch geconstateerd worden dat voor
slechts een zeer gering deel van de schoolbevolking het lager onderwijs
nog als eindonderwijs fungeert. Nagenoeg alle leerlingen volgen thans
wel de een of andere vorm van algemeen voortgezet of beroepsgericht
onderwijs.
De lagere school behoeft niet langer een zekere volledigheid na te
streven; zij behoeft de leerling niet (meer) ,.klaar te maken" voor de
maatschappij; zij behoort "slechts" de grondslag te leggen waarop het
voortgezet onderwijs zich vruchtbaar kan ontwikkelen. Een zo breed
mogelijke ,.algemene ontwikkeling" der leerlingen is voor haar niet langer
het ideaal dat nagestreefd dient te worden.
Niet alleen maakt de uitbreiding van het voortgezet onderwijs het
noodzakelijk de term (en het begrip "lager" onderwijs te vervangen
door "basis" -onderwijs, ook de nieuwere didaktische inzichten werken
daartoe mee. In de moderne didaktiek is men namelijk niet zo gelukkig
met het ideaal van de Z.g. "algemene ontwikkeling". Het heeft geleid
tot oppervlakkige kennis en tot het aanbrengen van "ballast" die in de
dagelijkse praktijk van het leven niet kan functioneren.
Het is een algemene klacht in het voortgezet onderwijs, dat veel kinderen
uit het lager onderwijs slecht lezen, dat zij niet zelfstandig kunnen werken,
dat zij bepaalde fundamentele begrippen niet tot hun beschikking hebben.
In het lager beroepsonderwijs constateert men dat tal van leerlingen die
de zes klassen van de lagere school doorlopen hebben, wat de beheersing van de leerstof betreft, niet verder dan tot de vijfde klas gekomen
zijn.
Vaardigheid in correct cijferen, in het werken met eenvoudige breuken
en verhoudingen, kennis van het metrieke stelsel, een redelijke taalvaardigheid, enig inzicht in aardrijkskundige en geschiedkundige begrippen
zijn onvoldoende aanwezig.
Vervolgens kan men ook een vrij algemeen verbreide aversie tegen
de Z.g. "a.v.o.-vakken" vaststellen. Inplaats van leergierigheid te wekken heeft het overladen programma vele leerlingen de lust tot verder
studeren voorgoed ontnomen.
Terecht wordt derhalve van de zijde van pedagogen en didaktici ge-
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pleit voor een beperking van de leerstof tot de basisbegrippen en -vaardigheden, die dan evenwel zo grondig moeten worden onderwezen, dat de
leerlingen deze zinvol en functioneel kunnen toepassen. (Voor de begaafden kan een uitvoeriger programma gelden, waarover dadelijk meer).
De taak van het basisonderwijs zouden wij derhalve met het rapport
"Nieuwe Onderwijsvormen voor 5- tot 13- à 14-jarigen als volgt kunnen
omschrijven:
"Primair het kind hulp verlenen bij zijn (verdere) ingroei in de cultuurgemeenschap en het verwerven van het cultuur bezit der volwassenen
op een in de fasen van zijn ontwikkeling te bevatten wijze en niveau;
met het doel het kind te leiden tot zelfstandigheid en het die algemene
vorming te geven, die het voorbereidt op het verdere onderwijs." (pag.
30).

Is de lagere school als basisschool niet langer een afgerond geheel,
doch een schakel in het geheel van onderwijsvoorzieningen, dan is ook
de noodzaak gegeven van een Z.g. "longitudinale" leerstofplanning. Men
kan de stof van de lagere school en van het voortgezet onderwijs niet
langer afzonderlijk vaststellen; men zal voor de verschillende vakken de
stof moeten bezien vanaf de kleuterschool tot en met het eindexamen
van de verschillende soorten van voortgezet onderwijs. Het is duidelijk
dat, wanneer men de gedachte aan een afgerond lager onderwijs ,waarop
een eigenstandig voortgezet onderwijs volgt, opgeeft en de lagere school
veeleer gaat zien als een schakel in een geheel van onderwijsvoorzieningen, ook het aansluitingsvraagstuk totaal anders komt te liggen. Tot
nu toe heeft de selectie voor het voortgezet onderwijs plaats op grond
van een moment-opname. De leerling heeft de lagere school "voltooid"
daarna moet een keuze gemaakt worden uit de verschillende mogelijkheden die het voortgezet onderwijs biedt.
De ervaring wijst uit, dat deze wijze van selecteren niet voldoet. Het
rendementspercentage van het VHMO en het Ulo is bedroevend laag,
in het VHMO behaalt slechts een vierde der leerlingen het einddiploma
zonder doubleren; een vierde na een of meermalen gedoubleerd te hebben; de helft vertrekt voortijdig; in het Ulo zijn de cijfers in bepaalde
opzichten nog ongunstiger (17ic, behaalt zonder te doubleren het einddiploma).
Nu kan dit povere rendement niet verklaard worden door een gebrekkige selectieprocedure alleen: ook het ontbreken van een voldoende begeleiding, alsmede van een voldoend-gedifferentieerd onderwijs zijn hiervoor
verantwoordelijk; doch ongetwijfeld zou een betere selectieprocedure een
winst kunnen betekenen.
De moment-opname zal gewijzigd moeten worden in een langdurig
selectie-proces, waarbij stap voor stap wordt vastgesteld waartoe de leerlingen geschikt zijn. Het NOV-rapport ziet als de enig afdoende oplossing
een twee-jarig Brugonderwijs, dat het huidige zesde leerjaar plus de eerste
klas van het voortgezet onderwijs zou omvatten.
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Dit voorstel wijkt grondig af van de opzet die door de Mammoetwet
zal worden gerealiseerd. In de Mammoetwet is het Brugonderwijs beperkt
tot het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Het staat niet los
van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs, maar het vormt
er een deel van. Het heeft een categoriaal karakter, waardoor de doorstroming belemmerd wordt. (Gevreesd moet worden, dat het vaststellen van eenzelfde programma voor de Brugklassen: Mavo-Havo-Vwo geen
voldoende garantie biedt voor de gewenste doorstroming).
Bovendien brengt het systeem van de Mammoetwet noodzakelijkerwijs
met zich mee, dat de leerlingen op 12-jarige leeftijd een keuze doen voor
een bepaald schooltype; het is de vraag of zij op die leeftijd reeds aan
een dergelijke keuze toe zijn.
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Noodzakelijke wijzigingen in de Lagere School
Wanneer de Lagere school een werkelijke basis-school zal willen zijn,
dan dient zij aan een aantal eisen te voldoen.
V ooreerst dient zij meer dan tot nu toe het accent te leggen op het
aanbrengen van functionele kennis en inzicht in grondbegrippen; het ontwikkelen van vaardigheden en technieken die de leerling in staat stellen
zelfstandig informatie-bronnen aan te boren; het wekken van echte weetgierigheid en culturele belangstelling; het bevorderen van de bereidheid
en bekwaamheid met anderen samen te werken. Dit alles houdt een
grondige vernieuwing in van het onderwijs zoals het thans in het algemeen gegeven wordt. Noodzakelijk is een drastische beperking van de
omvang van de leerstof, alsmede een verbetering van de te volgen
methodieken (meer aandacht voor zelfwerkzaamheid, totaliteitsonderwijs,
projectonderwijs, groepswerk, de toepassing van audio-visuele hulpmiddelen).
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Op de tweede plaats zal de basissschool meer gedifferentieerd onderwijs
moeten geven.
Uit tal van onderzoekingen blijkt namelijk, dat de schoolbevolking
zeer heterogeen van samenstelling is wat betreft begaafdheid, belangstellingsstructuur, rijpheidsniveau en maatschappelijke afkomst. Men doet
deze verschillen geen recht wtdervaren wanneer men voor alle leerlingen een zelfde programma volgt.
Er zijn verschillende systemen om het principe van de differentiatie
te realiseren. Wij noemen het Montessori- en het Dalton-systeem; het
"Jenaplan", het systeem van het werken in z.g. "losser klasseverband".
In het laatste systeem gaat men uit van de gedachte van de kernleerstof: die leerstof die iedere leerling, ook de zwakbegaafde die
meer dan 20% van onze leerlingen uitmaakt! - kan verwerken. Deze
stof is minder omvangrijk dan waarvan de gemiddelde school thans
uitgaat, maar men heeft de zekerheid dat de stof door alle leerlingen
functioneel verwerkt kan worden, hetgeen thans in de shool per se niet
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het geval is! Op deze kernleerstof creëert men verschillende "uitloopmogelijkheden", zodat ook de middelmatig begaafde, en de zeer begaafde leerlingen aan hun trekken kunnen komen. Men gaat daarbij uit
van een klassikale aanbieding van een bepaald onderdeel van de leerstof;
de verwerking is individueel verschillend.
De leerlingen worden niet ingedeeld in groepen die op verschillend
niveau werken, doch elke leerling krijgt steeds opnieuw de kans te bewijzen dat hij verder kan komen dan de kernleerstof.
Het voordeel van dit systeem is dat niet alleen de zwakbegaafden op
een adequaat niveau onderwijs kunnen gennieten, doch evenzeer de zeer
begaafden, een groep in ons onderwijs die tot nu toe schromelijk verwaarloosd is. Welk systeem men ook kiest, in alle gevallen zal het noodzakelijk zijn, dat men een goed uitgewerkt leerplan heeft voor de basisschool, waarin boven het kernprogramma de verschillende uitloopmogelijkheden zijn aangegeven. Aan een dergelijk leerplan wordt op dit moment
door verschillende instanties gewerkt. Wij noemen o.a. het "Leerplan
t.d.v. het basisonderwijs" binnenkort uit te geven door het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, en het werk
van een commissie van het KOVen het KPB L.O. c.a., welke nog enige
tijd geleden begonnen is met de uitwerking van een leerplan voor de
Basisschool.
Zou men er in slagen om tot een gedifferentieerd onderwijs te komen,
dan is daarmede tegelijkertijd het vraagstuk van het doubleren grotendeels opgelost. Zoals bekend doubleert ± 40% der leerlingen een of
meermalen in het L.O. Voor het grootste gedeelte berust het doubleren
op het feit, dat het uniforme programma afgestemd is op de "gemiddelde" leerling waardoor de zwakbegaafden te kort komen.
Niet alleen zou het verminderen van het percentage doubleerders heel
veel persoonlijke teleurstelling en leed bij de leerlingen en hun ouders
voorkomen, het zou ook een betere doorstroming naar het voortgezet
onderwijs bewerkstelligen en tevens belangrijke financiële besparingen
opleveren. Op de derde plaats dient het basisonderwijs zijn aansluiting
op het kleuteronderwijs beter te realiseren. Op dit moment moet geconstateerd worden, dat voor vrij veel kinderen in het eerste leerjaar het
lager onderwijs zijn doelstellingen niet kan realiseren, omdat dezen nog
niet schoolrijp zijn en de overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs veel te abrupt plaats heeft. Deskundigen schatten dat bij 40% van
de kinderen die in de lagere school leermoeilijkheden vertonen, de oorzaak gezocht moet worden in een slechte start. De moeilijkheden die hier
liggen zijn zo ernstig, dat het NOV-rapport "Nieuwe Onderwijsvormen
voor 5- tot 13- à 14-jarigen" voorstelt de huidige eerste klas van de Lagere
School naar het daartoe aangepaste kleuteronderwijs te verschuiven,
zodat het basisonderwijs zal gelden voor de 7-11 jarigen. Deze radicale
oplossing zal niet iedereen kunnen onderschrijven; zij zal trouwens zovele maatregelen vragen m.b.t. de onderwijswetgeving, het scheppen van
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materiële voorzieningen en de opleiding van kleuteronderwijzeressen, dat
voorlopig niet aan een realisering gedacht kan worden. Op korte termijn
is het wel mogelijk, om - binnen het kader van het basisonderwijs de eerste klas om te zetten in een Z.g. speel-Ieerklas. Hieronder verstaan
wij een klas waar het kind niet onmiddellijk met het formele lees- en
rekenonderwijs wordt geconfronteerd in de disciplinaire sfeer van het
L.O., maar waar het spelenderwijs
in verschillende basistechnieken
wordt ingeleid.
Experimenten op dit terrein hebben de grote positieve waarde van de
speelleerklas aangetoond.
Op de vierde plaats dient de aansluiting met het voortgezet onderwijs op een verantwoorde wijze geregeld te worden. Niet alleen houdt een
verantwoorde regeling een meer genuanceerde selectieprocedure in (in
plaats van het toelatingsexamen: een schoolvorderingentest, een intelligentie-onderzoek, een gemotiveerd advies door het hoofd der school en
in twijfelgevallen een proefklas), maar ook de invoering van een brugonderwijs dat een soepele overgang vormt van het basisonderwijs naar
het voortgezet onderwijs. Of wij hierbij zo ver moete'n gaan als het
NOV-rapport voorstelt: namelijk de realisering van een tweejarig Brugonderwijs zullen wij in een volgend artikel nader bezien.
Vervolgens moet worden opgemerkt dat het basisonderwijs slechts goed
kan functioneren, wanneer speciale voorzieningen zullen zijn getroffen
ten behoeve van het kind met leer- en/of aanpassingsmoeilijkheden dat
niet in de een of andere vorm van het Buitengewoon Onderwijs thuis
hoort, doch wel speciale aandacht nodig heeft. Ook met betrekking tot
dit punt kan men de oplossing in een meer extreme of in een meer gematigde vorm zoeken. Het reeds genoemde NOV-rapport stelt als radicale
oplossing de invoering van Z.g. "individueel basisonderwijs" voor. Het
zegt hierover het volgende: "Het individuele basisonderwijs is bedoeld
voor opvallende kinderen. Het is dus gericht op alle kinderen, die binnen
het basisonderwijs leer- en gedragsmoeilijkheden vertonen. Het onderscheidt zich van het buitengewoon onderwijs, doordat dit laatste bedoeld
is voor afwijkende kinderen, die een orthopedagogische behandeling nodig
hebben.
De commissie ziet deze onderwijsvorm niet als een afzonderlijke schooIsoort, maar als een variant van het basisonderwijs, die in dezelfde
school gerealiseerd wordt.
De inhoud van het individuele basisonderwijs wordt bepaald door die
van het gewone basisonderwijs. Plaatsing in het individuele basisonderwijs kan zowel duurzaam 1) als tijdelijk zijn. Ze kan betrekking hebben
op één of op meer vakken.
Tijdelijke plaatsing voor een of meer vakken vindt plaats, als het
kind zich in het basisonderwijs in een aanmerkelijk trager tempo ontwikkelt dan de groep, waartoe het behoort. Heft de tijdelijke plaatsing
de ontwikkelingsachterstand op, dan keert het kind terug in zijn groep.
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Is dit niet het geval, dan wordt het kind duurzaam geplaatst in het
individuele basisonderwijs, tenzij - bij achterstand in meer vakken deskundig onderzoek uitwijst, dat het de voorkeur verdient het kind
op te vangen in een volgende groep. Het is duidelijk, dat het programma
van het individuele basisonderwijs in nauw overleg met de onderwijzers
in het basisonderwijs moet worden vastgesteld."
Een minder vergaand voorstel zou kunnen zijn, dat aan de basisschool
Z.g. "remedical teachers" worden verbonden, die gedurende zekere tijd
aan kinderen die in een of meer vakken moeilijkheden vertonen speciale
pedagogische en didactische hulp bieden met de bedoeling hen geschikt
te maken na deze periode weer met de klas mee te doen.
Het een en ander impliceert uiteraard, dat in het kader van de schooladviesinstanties of schoolverzorgingsdiensten wetenschappelijk gevormde
pedagogen en psychologen voor de school ter beschikking staan voor het
stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelingsplan.
Over de optimale samenstelling van de schoolpedagogische dienst bestaat
geen eenstemmig oordeel. Om de gedachten te bepalen zou men kunnen
denken aan de schoolpedagoog, de schoolpsycholoog, de schoolarts, de
school maatschappelijk werker(ster) en een of meerdere remedial
teachers.
Sommigen vinden dat de laatsten niet tot de dienst behoren, doch
functionarissen behoren te zijn in het gewoon lager onderwijs.
Evenmin bestaat overeenstemming over de bestuursvorm van de schoolverzorgingsdiensten. In de sektor van het openbaar onderwijs wordt gestreefd naar één schoolverzorgingsdienst voor het openbare en het bijzondere onderwijs. De opvattingen bij het bijzonder onderwijs tenderen in
de richting van openbare diensten voor het openbaar onderwijs en particuliere diensten voor het bijzonder onderwijs.
De materie is te gecompliceerd om in het kader van dit artikel uitgewerkt te kunnen worden; wij mogen hier volstaan met het geven van
een literatuuroverzicht aan het eind van dit artikel. Gezien de urgentie
van deze kwestie zou zo spoedig mogelijk een beleidsnota dienen te
verschijnen waarin een duidelijke plaats aan de schoolpedagogische dienst
in het onderwijs wordt aangewezen.
Uit de hierboven geformuleerde eisen die aan het basisonderwijs gesteld moeten worden, blijkt dat de omzetting van lagere school tot basisschool iets anders is dan alleen maar een naamsverandering.
Men zou zo ver kunnen gaan als het NOV-rapport en het rapport van
de Wiardi-Beckmanstichting "Struktuurplan voor het onderwijs", die
pleiten voor een geheel nieuwe struktuur (een basisonderwijs voor 7-11jarigen). Wij zullen op deze voorstellen nog terugkomen in ons volgende
artikel. Voorlopig willen wij ons beperken tot een aantal suggesties die
op korte termijn te realiseren zijn, zonder diepgaande struktuurwijzigingen. Zij hebben betrekking op een kwalitatieve verhetering van het
onderwijs. De opgaven om tot deze verbetering te geraken is niet zonder
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consequenties voor de onderwijspolitiek.
Zij is namelijk niet te realiseren, wanneer niet een aantal voorzieningen getroffen worden.

V oorzieningen noodzakelijk
Het eerste dat dient te geschieden is een reorganisatie van de lerarenen onderwijzersopleiding. Een lerarenopleiding heeft tot nu toe praktisch gesproken ontbroken. Wel dient de aanstaande leraar thans colleges
in de pedagogiek en de psychologie te volgen en doet hij enige praktijkervaring op, doch dit alles is zo summier en zo weinig geïntegreerd in
zijn totale opleiding dat men rustig mag stellen, dat met een werkelijke
lerarenopleiding nog begonnen moet worden. Het is verheugend dat men
ter voorbereiding van de uitvoering der Mammoetwet op dit moment
met een serieuse opzet bezig is, ofschoon betreurd moet worden, dat
men er zo laat mee begonnen is.
Wat de onderwijzersopleiding betreft moet geconstateerd worden, dat
de nieuwe kweekschoolwet niet die resultaten heeft opgeleverd die men
ervan verwacht heeft. Het onderwijs is er nog te veel verbalistisch en
theoretisch gericht, de eigenlijke beroepsvorming komt niet voldoende
uit de verf, de onderwijzer leert niet voldoende de pluriforme leersituaties in de praktijk te hanteren. Dit verklaart ook de geringe vorderingen
van de praktijk der onderwijsvernieuwing. De jonge onderwijzer heeft
op de kweekschool wel over allerlei moderne methoden gehoord, maar
hij heeft ze niet leren toepassen.
Merkwaardig is, dat een hoofdenopleiding in de kweekschool ontbreekt.
De z.g. derde leerkring kan men namelijk moeilijk als zodanig zien,
gelet op het programma dat er gevolgd wordt.
Deze constateringen leiden tot de volgende twee conclusies.
De Kweekschool dient zich te ontwikkelen tot een werkelijke beroepsopleiding waarin de leerling tot een didactisch vakman wordt gevormd. Gezien de tijd die de uitvoering van een behoorlijk opleidingsen trainingsprogramma vraagt, dient een drie-jarige opleiding voor
allen als minimum beschouwd te worden. Hiermede zou de huidige
indeling in tweede en derde leerkring komen te vervallen.
_

Er dient een opleiding van schoolleiders van de basisschool gerealiseerd te worden. In deze opleiding dient vooral aandacht besteed te
worden aan de eisen die de didactische leiding van de school aan
het hoofd stelt. De theorie en de techniek van het leiding geven, de
schoolorganisatie en de onderwijsvernieuwing dienen in het programma
een centrale plaats in te nemen.
De opleiding zou m.i. het best kunnen geschieden in de vorm van
een in-service-training, die plaatsvindt, nadat de betreffende kandidaat een of twee jaren praktijk als onderwijzer heeft gehad.

_

Vervolgens achten wij het noodzakelijk, dat er een wettelijke regeling
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voor de na- of bijscholing van leraren en onderwijzers zal komen.
Op dit moment is het mogelijk, dat een afgestudeerd onderwijzer
op basis van de kennis en kunde die de kweekschool hem verschaft
heeft meer dan veertig jaren onderwijs geeft zonder dat hij ooit in
al die jaren verplicht wordt zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen die zich in zijn vak voordoen! Een regeling op basis
van vrijwilligheid voldoet niet, blijkens de ervaringen die de pedagogische Centra tot nu toe hebben. Zij bereiken met hun cursussen
jaarlijks wel honderden onderwijzers, maar op de eerste plaats bereikt
men de vele duizenden voor wie een nascholing nu juist het meest gewenst is, via dit systeem niet of niet voldoende, en op de tweede plaats
is de nascholing op deze wijze georganisered te incidenteel en te
weinig systematisch. Op de derde plaats is het o.i. noodzakelijk, dat
de instanties die in het leven geroepen zijn om de scholen te begeleiden in hun vernieuwingsarbeid die outillage en die stafbezetting
krijgen welke voor het goed vervullen van hun taak nodig zijn. De huidige omvang van de Pedagogische Centra m.n. staat in geen verhouding tot de taken die door deze instanties vervuld behoren te worden.
Die taken zijn vijfvoudig:
-

het verzorgen van de na- en bijscholing van de onderwijzers, zeker
zolang hiervoor geen wettelijke regeling bestaat. En ook wanneer er
een dergelijke regeling zou komen, zullen de Centra waarschijnlijk
een rol in de applicatiecursussen blijven spelen.

-

het ontwikkelen van onderwijsdeskundige modellen volgens welke de
basisschool het best kan worden ingericht.
Dit houdt in: het opstellen van een aangepast leerplan, het vaststellen van de didactische werkwijzen en de beoordelingsmethoden
t.a.v. de leerlingen. Men kan niet volstaan met een theoretische
conceptie van het model, men zal het in de praktijk moeten toetsen
en het steeds moeten aanpassen aan de veranderende eisen. Daartoe
zullen de Centra contact moeten houden met een aantal basisscholen,
die zich als vernieuwingsschool of contactschool beschikbaar willen
stellen.

-

het verrichten van onderwijskundige experimenten.
De experimenten zoals deze door de Pedagogische Centra worden gerealiseerd zijn te onderscheiden in:
a. vergelijkingsexperimenten
b. ervaringsexperimenten.
Bij een vergelijkingsexperiment is het doel door middel van een vergelijking te bepalen Of wat de oorzaak van een bepaald verschijnsel
kan zijn, Of welk middel het beste aan een gesteld doel beantwoordt.
Een toepassing van dit laatste vinden wij met name in het vergelijkende methoden -experiment.
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Van een ervaringsexperiment is sprake wanneer de experimentator
een plan aan de praktijk wil toetsen, wanneer hij een theoretisch
gefundeerd omschreven model bij wijze van proef in de praktijk realiseert en daarbij ervaring met dit model wil opdoen. Het schoolexperiment is een typisch voorbeeld van het ervaringsexperiment.
Het schoolexperiment kan totaal zijn. Dit is het geval wanneer het
te beproeven model het gehele onderwijs betreft. Het U.L.O.- het
Kweekschool-, het L.E.A.o.- en het M.E.A.O.-experiment zijn hiervan
goede voorbeelden. Het schoolexperiment kan ook partieel zijn. Ervaringsexperimenten met geprogrammeerde instructie, talenpractica,
methodes, selectietechnieken, efficiënte werkwijzen, organisatie e.a.
zou men partiële schoolexperimenten kunnen noemen.
Deze experimenten vragen om ondersteunend of aanvullend onderzoek.
Dit onderzoek zal in het algemeen het best verricht kunnen worden door
daartoe goed geoutilleerde wetenschappelijke C.q. universitaire instituten.
Het is mede de taak van de Centra de onderzoeken aan te wijzen, ze
te formuleren en de resultaten ervan toe te passen in het onderwijs.
- Een andere taak is gelegen in het verstrekken van adviezen betreffende de aanschaf en het samenstellen van geschikte leermiddelen.
Het is een feit dat de scholen overstroomd worden door een groot
aanbod van leermiddelen (boeken en andere hulpmiddelen) waarvan een
behoorlijk percentage de toets van het pedagogisch-didactische kritiek
niet kan doorstaan.
Het is in het belang van de onderwijsvernieuwing dat de scholen bij
de aanschaf van leermiddelen een houvast kunnen vinden in een objectieve beoordeling welke op basis van pedagogische en didactische criteria plaatsvindt. Bovendien moet het van positieve betekenis worden
geacht, dat auteurs en uitgevers gestimuleerd worden leermiddelen te
vervaardigen en in de handel te brengen, die berusten op gezonde en
in de praktijk getoetste pedagogische beginselen.
- Tenslotte achten wij het een taak van de Pedagogische Centra om door
middel van publikaties de onderwijswereld en de bij het onderwijs betrokken instanties op de hoogte te houden van de uitkomsten van studie,
onderzoek en experiment.
Bovenstaande taken vragen een omvangrijke staf, die niet alleen pedagogen, didactici, psychologen en sociologen zal moeten omvatten, doch
ook deskundigen voor de verschillende vakken.
Wil de onderwijsvernieuwing in Nederland werkelijk van de grond
komen dan zal men niet langer mogen aarzelen met het beschikbaar
stellen van de daarvoor benodigde financiën.
Naast de boven bepleite uitbreiding der landelijke pedagogische Centra,
zal het noodzakelijk zijn, dat een over het land voldoende gespreid netwerk van pedagogisch-didactische consulenten aanwezig is.
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Nader onderzocht zal moeten worden, in welke vorm de gemeentebesturen dergelijke regionaal- of lokaal-bepaalde pedagogische diensten mede
zouden kunnen (en/of moeten) bekostigen. Het is o.i. per se noodzakelijk,
dat er een duidelijke relatie zou bestaan tussen de Centra en de plaatselijke of regionale medewerkers. De Centra zijn mede verantwoordelijk
voor de lijn die landelijk in het onderwijs wordt gevolgd inzake de onderwijsvernieuwing. Hiervoor zijn zij door de docentenorganisaties in het
leven geroepen en als zodanig door het Rijk erkend en gesubsidieerd.
Er zijn ook praktische redenen voor een duidelijke relatie te noemen.
Wat landelijk in modelscholen, via experimenten en wetenschappelijk onderzoek door de Centra is uitgewerkt moet op een vlotte wijze beschikbaar kunnen zijn voor de plaatselijke en regionale functionarissen.
Omgekeerd: de behoeften aan een meer algemeen onderzoek en algemene voorlichting, die de krachten van de plaatselijke of regionale medewerkers te boven gaan, moeten op een vlotte wijze kenbaar gemaakt
kunnen worden aan het landelijk Centrum.
Er is nog een belangrijke reden te noemen: de regionale of plaatselijke
functionarissen hebben niet alleen behoefte aan contact met een wetenschappelijk apparaat, doch ook aan contact met elkaar.
In dat contact zouden zij gegevens aan elkaar kunnen uitwisselen,
en kennis kunnen nemen van nieuwe werkwijzen. Bovendien zou een regelmatig contact een zekere eenheid in de onderwijsvernieuwing kunnen
garanderen.
Een nieuwe onderwijsstructuur?

In het bovenstaande zijn de voorzieningen genoemd die in het basisonderwijs getroffen moeten worden, wil het aan zijn doelstellingen beantwoorden. Een vraag die nog niet expliciet beantwoord is heeft betrekking
op de structuur van het onderwijs. Dient het basisonderwijs zesjarig te
zijn, voorafgegaan door een tweejarige kleuterschool en gevolgd door
de verschillende soorten van voortgezet onderwijs, of moet het basisonderwijs in de totale onderwijsstructuur een geheel andere plaats
krijgen?
Het NOV-rapport en het rapport van de Wiardi-Beckmanstichting beantwoorden deze vraag positief.
In een volgend artikel willen wij gaarne op deze vraag ingaan.
Voorlopige conclusies voor een constructieve onderwijs politiek.

1. Er dient zo spoedig mogelijk een regeling te komen voor de Z.g.
schoolverzorgingsdiensten .
2. Een omzetting van de onderwijzersopleiding in een 3-jarige ongedeelde
opleiding is noodzakelijk.
3. Er dient een afzonderlijke opleiding voor a.s. hoofden van scholen
gerealiseerd te worden.
4. Voor de na- of bijscholing van onderwijzers dient o.i. een wettelijke
regeling te komen.
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5. De pedagogische Centra dienen een zodanige uitbreiding van hun staven
te verkrijgen dat zij hun taken op verantwoorde wijze kunnen uitvoeren.
6. Naast de inspectie dienen er pedagogisch-didactische consulenten te
komen die onder supervisie van de pedagogische Centra hun werk
verrichten.
7. De wetenschappelijke instituten dienen voldoende geoutilleerd te worden om de noodzakelijke onderwijsresearch te kunnen verrichten.

1) Wanneer hier de term duurzaam gebruikt wordt, wordt daarmee niet
bedoeld, dat de leerling gedurende zijn gehele schoolperiode in alle vakken
in een aparte klas wordt opgenomen. Plaatsing vindt slechts plaats voor die
vakken, waarvoor hij een achterstand heeft.
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Mogelijkheden van Europese
Politieke samenwerking

I

door drs. P. H. Gommers

"Wauld yau teil me. please, which way
I aught fa walk tram here?"
"That depends a gaad deal an where
yau want ta get ta".
(Alice in Wanderland)

oorstellen betreffende de Europese politieke samenwerking zijn in
het laatste jaar karig geweest, de krisis in de E.E.G. liet niet veel
ruimte daartoe. De moeilijkheden waren echter nog niet "opgelost" of
de GaulIe herhaalde zijn uitnodiging om met een initiatief te komen
voor politieke samenwerking, uiteraard gebaseerd op de door Frankrijk
aangegeven principes. Adenauer ging nog een stapje verder en suggereerde een politiek verdrag van vijf staten indien een van de zes niet
met het Franse idee van Europese politieke samenwerking zou kunnen
instemmen. Wanneer bovendien bedacht wordt dat de Duitse en italiaanse voorstellen van 1964 al belangrijke concessies inhielden aan de
Fransen, dan zal het duidelijk zijn dat er ernstig mee moet worden rekening gehouden dat binnen afzienbare tijd het oorspronkelijke Fouchet
voorstel weer op tafel komt. De pressie voor een vorm van politieke
coördinatie zal nog meer toenemen nu de laatste ontwikkelingen binnen
de N.A.Y.O. de desastreuze gevolgen van het uitblijven van zulk een coördinatie temeer onderstrepen.
Het gevaar van "nieuwe" voorstellen in Franse geest is, dat zij op
de duur niet zonde: meer van de hand kunnen worden gewezen en
Frankrijk in haar nationalistische houding doet volharden. De uiteindelijke realisatie van dergelijke voorstellen kan alleen dan worden voorkomen wanneer positieve suggesties worden gedaan. Suggesties, die, indien zij al niet de algemene instemming kunnen vinden, op zijn minst
het initiatief aan de Frans gezinde voorstellen ontnemen en degene
die weigert eraan deel te nemen publiekelijk in het ongelijk stelt. Het
behoeft geen betoog dat het accepteren van de Franse voorstellen voor
regelmatige intergouvernementele politieke samenwerking zonder meer
een geweldig succes zou betekenen voor het Franse streven naar hegemonie in Europa. Het voorbeeld van de E.E.G. en het Frans-Duitse
verdrag heeft overduidelijk aangetoond dat Frankrijk deze verdragen
gebruikt als pressiemiddel voor haar politieke doeleinden. Het was niet
de bedoeling, dat het bestaan van deze verdragen keer op keer op het
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spel zouden worden gezet met als inzet het tegemoet komen aan Franse
verlangens naar ,.grandeur". De Europese integratie is beslist niet gediend met het vermeerderen van het aantal van zulke commissies,
noch mag men verwachten dat een intergouvernementele politieke commissie in het zog van de economische integratie automatisch zou uitmonden in supernationaal vaarwater.
Toch was het deze laatste veronderstelling waarop het E.E.G .-verdrag
gebaseerd was, waarom het werd aangegaan en waarom de overige
Europese staten er zich niet bij aansloten. Deze veronderstelling was in
1957 beslist niet utopisch, zij was integendeel zeer reëel gebaseerd op
onloochenbare feiten. De landen, die het verdrag van Rome ondertekenden hadden in 1957 allen de politieke wil om tot een Verenigd Europa
te komen; zo goed als alle politieke partijen van enige betekenis, met uitzondering van de communisten, hadden de Europese integratie in hun
programma opgenomen. Bovendien waren alle basisvoorwaarden voor de
realisatie van de wil tot integratie aanwezig: de deelnemende landen
werden volgens democratische principes bestuurd, hun economische organisatie was min of meer gebaseerd op de vrije markt- en prijsvorming
en er bestond overeenstemming in de benadering van de belangrijkste
buitenlandse politieke problemen en de daaraan verbonden strategie, welke
haar uitdrukking vond in de Noord-Atlantische-Verdrag-Organisatie.
Komt een van deze voorwaarden te vervallen dan is niet alleen de politieke integratie in gevaar maar ook de economische. De E.E.G.-crisis
mag voorlopig zijn opgelost, zonder het handhaven van de democratische
principes van de lidstaten of nieuwe lidstaten, zonder eenzelfde strategie
welke dat buitenlandse beleid moet ondersteunen, zal men nooit de gemeenschappelijke politieke wil tot het vormen van een Europese Federatie
kunnen herstellen en zal de E.E.G. nooit verder komen dan de douaneunie.
Het uitblijven van een politieke coördinatie op Europees niveau heeft
ertoe bijgedragen, dat de voorwaarden welke aan de Europese integratie ten grondslag liggen, en waaraan in 1957 werd voldaan, meer en
meer komen te vervallen. De remedie ligt echter niet in een politieke
commissie waar op basis van verschillende uitgangspunten een gemeenschappelijke benadering van dagelijkse politieke problemen wordt besproken. Zoals eerder opgemerkt dit zou de Gaulle's nationalistische politiek
alleen maar in de kaart spelen. Voordat aan zulk een commissie kan
worden gedacht zullen eerst weer de voorwaarden voor een gemeenschappelijke benadering van de dagelijkse buitenlandse problemen aanwezig moeten zijn. Met andere woorden er moet eerst een studiecommissie worden ingesteld, welke gemeenschappelijke politieke doeleinden
met de daaraan verbonden politieke en militaire strategie vastlegt; doeleinden als de Europese houding ten opzichte van de U.S.A. en de U.S.S.R.,
de Duitse hereniging en het ontwapeningsprobleem. Een dergelijke studiecommissie noodzaakt de Zes hun buitenlandse politieke problemen door
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een Europese bril te zien. Tot nu toe heeft ieder land niet veel meer
gedaan dan zijn eigen nationale politiek, gebaseerd op haar specifieke
problemen, te verheffen tot Europese politiek. Tevens bewijst het Frankrijk overduidelijk dat de Vijf niet eerder de dagelijkse politieke problemen met haar zullen bespreken voordat de doeleinden en de stategie
om deze te bereiken vaststaat. Last but not least brengt e'en voorstel
tot zulk een commissie het initiatief weer op de zijde van de Federateurs. De kans van slagen van een dergelijk voorstel zou daarbij ongetwijfeld groter worden indien het zou worden ingediend door de Benelux
dan door een klein land alleen en in het bijzonder indien dit land het
land van Luns zou zijn.
De vraag is gewettigd of een voorstel tot het vormen van een studiecommissie in de huidige omstandigheden wel zin heeft; zijn de uitgangspunten in het buitenlandse beleid niet een gegeven van de doeleinden
van dit beleid en liggen deze doeleinden in de twee oppositionele kampen
niet lijnrecht tegenover elkaar; waarbij weinig ruimte is voor een compromis? Hierop moet grotendeels bevestigend worden geantwoord. Maar
er zijn toch genoeg inconsequenties in de houding van beide oppositiegroepen, dat een zekere mate van toenadering mogelijk blijft en althans
een verder afdwalen kan worden voorkomen.
Om met de Nederlandse positie, als exponent van de Federalisten,
te beginnen, ons buitenlands beleid is tegen het bezit van eigen atoombewapening, stelt zich onder Amerikaanse bescherming en volgt dus onvoorwaardelijk de Amerikaanse strategie in Europa. Er is weinig kritiek
mogelijk op een dergelijk beleid voor een klein land als Nederland.
Toch is bijvoorbeeld de vraag of de U.S. onder alle omstandigheden
Nederland, indien nodig, nucleair zal willen verdedigen niet direct positief te beantwoorden. Het kan zelfs twijfelachtig genoemd worden wanneer
men leest dat de vroegere U.S. Secretary of State, Christian Rerter, in
de U.S.-senaat in 1959 verklaarde: "I cannot conceive of any President
involving us in an all-out nucleair war unie ss the facts showed c1early
we are in danger of all-out devastation ourselves" 1): En in hetzelfde
jaar stelde het Defensie Comité van de West Europese Unie vast, dat het
was: "unreasonable for any European country te expect the U.S.A. to
expose itself to nucleair automatically in response to any and every
aUack in Europe" 2). Toegegeven dat er voor Nederland weinig andere
keuze is, het blijft twijfelachtig of de huidige Nederlandse buitenlandse
politiek aanvaardbaar zou zijn voor een grote eenheid als een Verenigd
Europa. Als de U.S. en Frankrijk eigen atoombewapening bezitten en Duitsland (en ook Nederland in de N.A.V.O.-vergadering van november 1965)
medezeggingsschap zoekt in de nucleaire strategie van de Ver. Staten,
hoeveel temeer zal dan een Verenigd Europa bepaalde wensen op dit
gebied hebben. Met andere woorden wij kunnen ons buitenlands beleid
niet zonder meer overplanten en projecteren als het ideale buitenlandse
beleid voor een Verenigd Europa.

79

De Franse buitenlandse politiek is nationaal en wars van integratie
maar in haar buitenlandse politieke "outlook" is zij wellicht meer Europees, dikwijls tot in het extreme en met andere dan Europese bedoelingen, dan menig federaal denkend land. Een wetenschappelijke en rationele studie van een te vormen Europees beleid helpt misschien Frankrijk
over haar minderwaardigheidscomplex t.a.v. de U.S. heen en brengt het
verschil in reële mogelijkheden van een nationale en een Europees politiek beter tot uiting. Het voornaamste is dat het Frankrijk duidelijk
maakt dat het haar niet zal lukken "Europa politisch so locker zu
organisieren dass es Frankreich in seinen Entscheidungen nicht bindet,
Paris aber die Legitimation erhält, für dieses Europa zu sprechen".2)
Een ander probleem is de Duitse hereniging. Tot nu toe is men zorgvuldig om dit probleem heengelopen en alleen indien hoogstnoodzakelijk
wordt lippendienst aan de Duitse hereniging bewezen. Toch blijft het
noodzakelijk dat e'en Europese politiek t.a.v. de Duitse hereniging wordt
opgesteld indien men werkelijk tot een federatief Europa wil komen.
In het kort samengevat, een politieke coördinatie in Europa is hoogst
noodzakelijk. Voor een vruchtbare coördinatie is het vooraf bepalen van
gemeenschappelijke doeleinden en de daarmee gepaard gaande strategie
een eerste vereiste. Zijn deze doeleinden eenmaal vastgesteld dan hoeft
tegen een intergouvernementele politieke commissie geen overwegend
bezwaar gemaakt te worden. Het instellen van een Europese studiecommissie om deze gemeenschappelijke doeleinden te definiëren is de
inhoud van dit voorstel.

1) Arms Control, Disarmament and National Security-Edited by D. C. Brennan, blz. 26.
2) The Assembly of the West European Union and European Defense,
Henry L. Mason Internationale Spectator, 8/11/1960.
3) Deutsche Auszenpolitik, Probleme und Entscheidungen, Ernst Majonica W. Kohlhammer Verlag.
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Wettelijke maatregelen betreffende
anti-conceptionele m id delen
~~edactie

deze bijdrage van mr.
I Van Moorsel, lidheeftsecretaris
van de commissie
door mr. J. L F. van Moorse!

die het rapport over dit onderwerp heeft
opgesteld, gaarne als bijdrage tot de discussie
opgenomen. In een later stadium zal zeker nog
op dit belangrijke onderwerp worden teruggekomen.

P 28 december 1965 heeft de directeur-secretaris van het Centrum
voor Staatkundige Vorming een commissie geïnstalleerd, onder voorzitterschap van mr. A. M. L. Borgart, met de opdracht haar oordeel
te geven over de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot anti·conceptionele middelen. De commissie heeft haar rapport
op 29 maart 1966 aangeboden aan het bestuur van het Centrum, welk
bestuur heeft besloten tot publikatie van dit rapport over te gaan. 1).
De materie, waarover de commissie zich heeft gebogen, staat sterk
in de belangstelling. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dr. A. J. H. Bartels, sprak bij de opening van het N.S.V.H.congres op 13 november 1965 een rede uit over "Partnerkeuze en huwelijksverwachtingen", waaruit duidelijk is gebleken, dat de regering voornemens is om in de naaste toekomst een aantal regelingen het licht te doen
zien, waarbij bestaande belemmeringen op het gebied van de voorlichting zullen worden weggenomen, waarbij waarborgen voor de kwaliteit
van anti-conceptiva en medische controle bij de toepassing daarvan zullen
worden gesteld alsmede w3.arborgen voor de wijze waarop deze middelen
worden aangeboden. De Staatssecretaris stelde in het vooruitzicht, dat de
overheid door subsidiëring een rol kan gaan spelen op het terrein van
de voorlichting.
In december 1965 heeft het bestuur van de Nationale Federatie voor
de Geestelijke Volksgezondheid een resolutie opgesteld, waarbij werd
geconcludeerd, dat de overheid dient te bevorderen, dat de bevolking
als zodanig en de burger individueel voorlichting kan ontvangen over de
betekenis van de sexualiteit in en voor het huwelijksleven, dat door
organen van Geestelijke Volksgezondheid leiding aan deze voorlichtingsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende hulpverlening aan het individu
behoort te worden gegeven, en dat middels een voortvarende en ruime
subsidiepolitiek van rijk, provincies en gemeenten de benodigde geldmiddelen ter beschikking behoren te komen van die particuliere organisaties, die zich zodanige voorlichting en/of individuele hulpverlening tot
taak stellen. In de Volksgezondheidsnota 1966 geven de Minister en de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid als hun oordeel
te kennen, dat behalve door indirecte steun aan de voorlichting met betrek·

O

81

L

king tot geboorteregeling - door het wegnemen van de belemmeringen
die de huidige wettelijke bepalingen opleveren - van overheidswege ook
op andere wijze de voorlichting, die door eigen maatschappelijke instellingen naar hun eigen wijze van denken gegeven wordt, gesteund dient
te worden.
Bij de algemene politieke beschouwingen over de begroting voor 1966
heeft de Minister-President medegedeeld, dat de regering hoopt binnenkort een wetswijziging bij de Kamer aanhangig te maken, waarbij zal
worden voorgesteld de huidige bepalingen in het Wetboek van Strafrecht.
de artikelen 240 bis en 451 ter, te wijzigen en tevens een regeling tot stand
te brengen, welke het mogelijk maakt het aanbieden van anti-conceptionele middelen onder de nodige waarborgen te vergemakkelijken.
In maart 1965 heeft de commissie ter bestudering van de wettelijke
bepalingen ten aanzien van de anti-conceptie, ingesteld door de Hervormde Raad voor Kerk en Gezin, de Nederlandse Vereniging voor Sexuele
Hervorming en de Protestantse Stichting voor Verantwoorde Gezinsvorming haar rapport uitgebracht aan de Ministers van Justitie en Sociale
Zaken, waarbij een proeve voor een opzet van een wet met betrekking
tot de verkoop van middelen ter voorkoming van zwangerschap als
bijlage is gevoegd. Deze commissie, de Commissie-de Brauw, heeft op
basis van het door haar neergelegde ethische uitgangspunt een aantal
conclusies zowel ten aanzien van de strafrechtelijke bepalingen als ten
aanzien van de voorlichting en de waarborgen voor kwaliteit en verpakkking op schrift gesteld.
In de vergadering van 20 oktober 1965 van de vaste commissie voor
justitie uit de Tweede Kamer, waarin werd gesproken over de strafbepalingen inzake anti-conceptionele middelen, werd door de Minister
van Justitie medegedeeld, dat de regering spoed betracht bij het opstellen van een wetsontwerp ter wijziging van de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht. In de commissie toonde men zich overigens benieuwd
naar het geluid dat ten aanzien van deze materie uit rooms-katholieke
hoek zou klinken.
Dank zij de voortvarendheid, waarmede de leden van de commISSIe,
ingesteld door het bestuur van het Centrum voor Staatkundige Vorming,
te werk zijn gegaan, blijft het rooms-katholieke geluid niet lang uit.
Een van de voornaamste kenmerken van het rapport is wel, dat het er
principieel van uitgaat, dat de katholieke Nederlander reeds op grond
van eerbiediging der gewetensvrijheid het verlangen van brede bevolkingsgroepen om van anti-conceptiva gebruik te maken moet aanvaarden,
zulks onder het gelijktijdige besef, dat de idee van de geboortenregeling
zelf ook in katholieke kring positief wordt begroet. Op een terrein
als het onderhavige, waarop de staatsbemoeienis niet verder dient te
gaan dan de handhaving van de openbare orde, de bescherming van de
openbare zedelijkheid en de bevordering van de volksgezondheid, is er
dan ook alleszins aanleiding voor de katholieke Nederlander om mede
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te werken aan het totstandkomen van een wettelijke regeling, welke de
individuele vrijheid van de staatsburger ten aanzien van het gebruik
van anti-conceptiva bevordert. Ook degenen, die op persoonlijke of op
religieus kerkelijke gronden afwijzend staan tegenover het gebruik van
bepaalde middelen van geboortenregeling, kunnen daarin geen rechtvaardiging vinden voor een standpunt, dat er toe kan leiden dat anderen
worden afgehouden van middelen, die zij volgens eigen gewetensovertuiging wensen te gebruiken.
Een ruimere verkrijgbaarheid van anti-conceptiva stelt de overheid
echter wel voor de taak om enerzijds de kwaliteit van anti-conceptiva
doeltreffend te waarborgen en anderzijds het mogelijke aanstoot-gevende
karakter van deze ruimere verkrijgbaarheid te ecarteren. Tevens heeft
de overheid dan tot taak erop toe te zien en het mogelijk te maken, dat
door een verantwoorde voorlichting deze middelen ook op de juiste wijze
worden aangewend. Te dien einde heeft de commissie gemeend niet
alleen een oordeel te moeten geven over de strafrechtelijke bepalingen
ten aanzien van anti-conceptionele middelen, doch eveneens een aantal
voorstellen te doen met betrekking tot de voorlichting, de reclame, de
kwaliteit en verpakking, de gebruiksaanwijzing, en ten aanzien van het
punt van het stellen van aanvullende regels door lagere wetgevers.
In titel XIV van boek II van het Wetboek van Strafrecht, handelende
over de misdrijven tegen de zeden, is in artikel 240 bis een bepaling
opgenomen, waarbij met gevangenisstraf wordt bedreigd het aanbieden,
afstaan, in handen geven of vertonen van pornografische geschriften
of afbeeldingen, middelen tot verstoring van zwangerschap en middelen
tot v00fkoming van zwangerschap, aan minderjarigen van wie de wetsovertreder weet, dat deze minderjarige de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt of van welke minderjarige hij redelijkerwijze moet vermoeden dat deze die leeftijd nog niet heeft bereikt. De commissie acht het
onjuist, dat in deze bepaling de afgifte van anti-conceptiva op gelijke
lijn is gesteld met de afgifte van pornografische geschriften en afbeeldingen. en met middelen tot verstoring van zwangerschap. De commissie
is er voorstandster van, dat deze bepaling als zodanig wordt gehandhaafd, doch in een apart artikel wordt ondergebracht. De commissie
wenst dat van strafbaarheid wordt uitgesloten de aflevering van anticonceptiva door ouders of door voogden aan hun kinderen of pupillen en
de aflevering door artsen aan minderjarigen, indien deze artsen handelen
krachtens toestemming van ouders of voogden. De reden van de uitsluiting van deze strafbaarstelling is hierin gelegen, dat zich situaties kunnen voordoen, waarin de verantwoordelijke ouders of voogden het verstandig oordelen om aan hun kinderen of pupillen anti-conceptiva ter
hand te stellen, teneinde in ieder geval de consequenties van een zich
toch doorzettend geslachtelijk verkeer, zoals de geboorte van een kind,
te ontgaan.
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In artikel 451 ter van het Wetboek van Strafrecht is als overtreding
strafbaar gesteld het openlijk tentoonstellen van anti-conceptiva, het openlijk of ongevraagd aanbieden van zodanige middelen of diensten ter voorkoming van zwangerschap, of het openlijk of door verspreiding van enig
geschrift ongevraagd als verkrijgbaar aanwijzen van anti-conceptiva. De
commissie beveelt aan, dat van deze strafbaarstelling wordt uitgesloten
reclame in medische en farmaceutische vakliteratuur, zulks op grond
van de overweging, dat een vrije concurrentie veelal kan bijdragen
tot verbetering van de kwaliteit van een produkt en dat er in de reclame
het voordeel kan zijn gelegen dat de bijzondere eigenschappen van een
1:lepaald produkt stelliger naar voren komen. Daarnaast acht de commissie het van groot belang, dat voorlichting omtrent geboortenregeling
en het gebruik van anti-conceptiva, welke wordt gegeven door daartoe
bevoegde instanties of instellingen, alsmede de verwijzing naar instellingen ter verkrijging van voorlichting, van strafbaarstelling worden uitgezonderd. De commissie beveelt aan, dat de overheid door het verstrekken van subsidies goede voorlichting mogelijk maakt en is er voorstandster van, dat de voorlichting omtrent het gebruik van anti-conceptiva in die zin wordt genuanceerd, dat een onderscheid wordt gemaakt
tussen voorlichting aan meerderjarigen en aan minderjarigen. Bij de
minderjarigen immers spelen overwegingen van pedagogische aard een
grote rol op dit terrein en het zou onverstandig zijn om minderjarigen
al in eerste instantie voorlichting te verstrekken uitsluitend omtrent het
technische gebruik van anti-conceptiva.
De commissie acht het noodzakelijk dat de overheid regels stelt ten
aanzien van kwaliteit en verpakking van alle anti-conceptiva en dat de
eis van een gebruiksaanwijzing wordt gesteld. Daarnaast is de commissie ten aanzien van de onderscheidenlijke soorten van anti-conceptionele middelen de mening toegedaan, dat verkoop en/of aflevering
slechts door bepaalde, gekwalificeerde personen zal mogen geschieden.
Anti-conceptiva zoals de "pil" zouden h.i. uitsluitend mogen worden afgeleverd op recept door apothekers en apotheek houdende artsen. De
commissie acht het gewenst, dat een medische begeleiding voor de gebruiker van dergelijke anti-conceptiva aanwezig is, zolang niet vaststaat
welke gevolgen het gebruik voor de gezondheid met zich meebrengt.
Deze begeleiding kan worden bereikt door het recept als voorwaarde
voor aflevering te stellen.
De commissie is van oordeel, dat naast de regels te stellen door de
rijkswetgever, geen aanvullende regels meer dienen te worden gesteld
door de lagere wetgevers. Indien immers de rijkswetgever voldoende
waarborgen ten aanzien van kwaliteit, verpakking, verkrijgbaarheid en
jeugdbescherming in de wettelijke regelingen opneemt, zou het onjuist zijn,
dat plaatselijk wordt afgeweken van het aanvaarde principe, dat de Nederlandse burger de vrijheid dient te bezitten om - waar hij ook woonachtig
mocht zijn - naar eigen geweten te beslissen of hij/zij van anti-concep-
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ti va gebruik zal maken. Het zou voor de van de rijkswetgever uitgaande
regeling frustrerend werken, indien lagere wetgevers ongelijkheid van situaties zouden teweeg brengen, waardoor bovendien het gevaar van sluikhandel in anti-conceptiva in de hand zou worden gewerkt.
De commissie acht het van groot belang, dat de in Nederland in omloop zijnde anti-conceptiva hygiënisch zijn en ook niet uit anderen hoofde
gevaar opleveren voor de gezondheid. Een reële benadering van het verschijnsel dat geboortenregeling heet en van alles wat daarmede verband
houdt is een eerste vereiste voor de geestelijke volksgezondheid alsmede
voor het welslagen van verantwoorde voorlichting en controle op de integriteit van degenen, die anti-conceptiva afleveren. Het is deze zin voor
realiteit, die de commissie ertoe heeft kunnen brengen om, naast een
principiële benadering van de problematiek van de geboortenregelmg en
het gebruik van anti-conceptiva, in haar rapport een aantal concrete
aanbevelingen te formuleren, welke zullen kunnen bijdragen tot een aanvaardbare verruiming van de verkrijgbaarheid van anti-conceptiva en tot
een verantwoorde voorlichting.

1) In de commissie hebben zitting als lid: Drs. Th. C. J. Beemer te Warmond;
Mr. A. M. L. Borgart te Utrecht (tevens voorzitter); Mevr. Mr. B. van DoornSchuur te Rotterdam; Dr. G. L. EIsen te Goirle; Mr. A. J. M. de Groot te
's-Gravenhage; Mej. J. M. Lenssen te Oosterhout; Dr. J. L. J. Lumey te Amsterdam; Mr. J. L. F. van Moorsel te Rotterdam (tevens secretaris); Prof. Dr.
H. J. C. M. Ruygers te Nijmegen; Dr. L. P. H. J. de Vink te Amsterdam;
als adviserend lid: Mr. Dr. H. H. Schoemaker te Deventer; Mr. J. Th. de Vreeze
te Utrecht; Mej. Drs. L. A. M. Vuylsteke te Rotterdam.
Het rapport is inmiddels verschenen als geschrift no. 139 van het Centrum
voor Staatkundige Vorming.
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Onderhoud met Dr. Rafaël Caldera
Een Italiaans christen-democraat heeft onlangs een gesprek gehad
met de president van de Venezolaanse christen-democratische partij:
Dr. Rafaël Caldera. Een aantal vragen en de antwoorden daarop
drukken wij hierbij af.

e christen-democraten in Europa zijn geconfronteerd met de werke-

lijkheid van Latijns-Amerika, zij hebben de verantwoordelijkheid van
D
Europa en de politieke machten daarvan erkend t.o.v. de politieke,
sociale en economische situatie van de landen van het Latijns-Amerikaam
continent. Het congres van de Europese Christen-democratische partijen
te Taormina is een indicatie geweest voor de bereidheid zich open te
stellen voor de problemen van de derde wereld, speciaal het Amerikaanse
subcontinent.
De vertegenwoordigers van de Latijns-Amerikaanse christen-democraten
die als waarnemers het congres bijwoonden, o.a. Dr. Rafaël Caldera,
president van de O.D.C.A., Thomàs Vicuna, president van de Chileense
senaat en Cerneje Chavez, leider van de Peruviaanse Christen-democraten hebben zich nadien met voldoening uitgesproken over dit veranderde
klimaat. Slechts twee jaar geleden, tijdens het congres van de wereld
Unie van Christen-democraten in Straszbourg, "hebben wij tevergeefs
getracht de aandacht op deze problemen te vestigen, op de betrekkingen
tussen Europa en de onderontwikkelde wereld" - heeft Reyes Vicuna in
een verklaring gezegd. ,,In Europa geloofde men niet dat het om een
zo belangrijke kwestie ging". Voor het eerst hebben de Europese
christen-democraten in een officieel document de resolutie van
Taormina -- verklaard dat "nauwe samenwerking in het politieke vlak
met de christen-democratische partijen van Latijns,-Amerika een van
de belangrijkste doelstellingen is".
Rafaël Caldera begint zijnerzijds het gesprek met nogmaals de belangrijkheid van dit document te beklemtonen.
"Voor mij", - zegt Caldera, - "is de resolutie van Taormina wat
Latijns-Amerika betreft van historische betekenis.
Het is voor de eerste maal dat een Europees congres openlijk en duidelijk
de plicht tot solidariteit heeft uitgesproken, en de noodzaak erkent voor
doelmatige steun zodat de Latijns Amerikaanse landen de diepgaande
en radicale hervormingen kunnen verwezenlijken die zij niet alleen
wensen, maar die beslist noodzakelijk zijn".
Vraag: Wat wordt gedaan om de politieke saamhorigheid tussen de
partijen van beide contir:enten te concretiseren en te effectueren, deze
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saamhorigheid waar de Europeanen het zo duidelijk mee eens waren?
Antwoord: "Ik zou zeggen door het geven van voorbeelden en het
zich met volle sympathie voor Latijns-Amerika open te stellen. Door
het voorbeeld en de oprechte beleving van de democratie, en niet te
vergeten de verwachtingen die de onderontwikkelde landen koesteren
t,a.v. de landen in welvaart.
Door zich open te stellen voor de Latijns-Amerikaanse problematiek,
en die landen en politieke richtingen, die een tegen absolute regiems
van links en rechts gerukte, democratische lijn volgen.
Op de tweede plaats begrip hebben voor de regionale integratie. Hier
geldt het voorbeeld van de E.E.G. De versteviging van de Europese
gemeenschap is niet alleen voor Europa een belangrijke zaak, maar
ook voor Latijns Amerika. Hier wordt immers het voorbeeld gegeven
van wat economische en politieke integratie kan betekenen. Tenslotte
begrip voor ons standpunt op internationaal niveau. Wij LatijnsAmerikanen hebben de hulp van Europese partijen en landen nodig
in het internationale beleid dat wij voeren.
Wij hebben hulp en begrip nodig als wij onenigheid hebben met de
Verenigde Staten. Begrip, want wij zijn geen vijanden van de Verenigde
Staten, wij zoeken een nieuwe en oprechte vriendschap, gebaseerd op
gelijkheid, waardigheid en rechtvaardigheid".
Vraag: Vaak hoort men in Europese christen-democratische kringen
zeggen dat de Latijns-Amerikanen moeten begrijpen dat van de
Europeanen niet verwacht kan worden dat zij kritiek uitoefenen op het
beleid van Washington in Latijns-Amerika, omdat de christen-democratische partijen zitting hebben in de regering van landen die vriendschappelijke betrekkingen hebben met de V.S. Daarom zouden zij ervan
weerhouden worden hun saamhorigheid uit te spreken met broederpartijen van overzee uit politiek-diplomatieke overwegingen en daaruit
komt voort het verschil in politieke waardering voor bepaalde gebeurtenissen tussen de christen -democratische partijen van beide continenten.
Wat denkt u hierover?
Antwoord: Maar wij vragen niets onmogelijks van de Europese Christendemocratische partijen. Wij weten dat de Christen-democratische regeringen bondgenoten zijn van de V.S. Ook wij zijn bongenoten, maar bondgenoten wil. geloof ik, niet zeggen het altijd en noodzakelijkerwijs eens
te zijn met de V.S. In ons land pleegt men te zeggen:
Klare taal, goede vrienden. Wij zijn vrienden van de V.S., men kan ons
internationaal beleid zien bij de regering Prei, de eerste Christendemocratische regering van Latijns-Amerika. Die politiek is niet gericht
tegen de V.S., maar het is e'en politiek die ook andere contacten zoekt,
andere betrekkingen, vooral met Europa.
De betrekkingen met de V.S. moeten vastomlijnd en gecorrigeerd worden
in de lijn van een onafhankelijk beleid, behoorlijk zoals de waardigheid
van volkeren, en souvereine naties die niet onderdanig zijn zulks eist.
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Vraag: In de heersende betrekkingen tussen V.S. en de Latijns-Amerikaanse landen opende Kennedy nieuwe perspectieven die zo te zien
geloochend worden door de regering Johnson.
Bij het congres van Rio de Janeiro bleek het verzet van de LatijnsAmerikaanse democratieën tegen het traditionele beleid van Washington.
Denkt u dat er symptomen zijn van een vernieuwingsproces in het VSbeleid in Latijns-Amerika?
Antwoord: "Zeer zeker is de door Kennedy ingeslagen weg niet gevolgd
door zijn opvolgers.
Ik heb op de televisie een interview gezien met senator Robert Kennedy,
nadat deze van zijn reis door Latijns-Amerika teruggekeerd was. Een
reporter vroeg hem of hij dacht, dat Johnson de Kennedy-politiek volgt.
Robert Kennedy antwoordde bevestigend, echter zonder de minste overtuiging en zonder verder commentaar.
Er zijn in de V.S. ongetwijfeld nieuwe fermenten, maar binnen de V.S.
vormen combinaties van economische, militaire en politieke machten
een struikelblok op de weg die bij verschillende gelegenheden is aanbevolen door intellectuelen, leiders van bepaalde groepen en politieke
leiders. De gemiddelde Noord-Amerikaan stelt zich moeilijk open voor
de oorzaken van ons onbehagen in het Washington-beleid. Hij gelooft
dat geld geven al een dermate genereus gebaar is dat dit beloond dient
te worden met de grootste genegenheid. Maar men moet dit volk bijbrengen dat de financiële bijstand van de VS niet alleen een zuiver
filantropische gebeuren is, maar ook een daad van rechtvaardigheid
en een van politiek voordeel.
Europa kent in de problematiek van de betrekkingen tussen V.S. en
Latijns-Amerika haar rol, haar verantwoordelijkheid. Wij zeggen steeds
weer tot onze Europese vrienden dat Europa en Latijns-Amerika samen
de macht vormen die de westerse balans welke nu doorslaat naar de
zijde van de Verenigde Staten in evenwicht kunnen houden. En daarom
is de vereniging van Christen-democratische partijen uit Europa en
Latijns-Amerika van vitaal belang. Slechts op die manier kunnen wij
ons op één hoogte stellen met de VS".
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De open brief van de P.v.d.A.
over Vietnam
door H. G. C/oudt

zetels zou de P.v.dA. verloren hebben, als de verkiezingen op
Z even
23 maart j.1. niet voor de Provinciale Staten hadden gegolden, maar
voor de Tweede Kamer. Dat een dergelijke nederlaag aanleiding zou geven
tot een grootscheeps gewetensonderzoek en eventueel tot een correctie
van de tot dusverre gevolgde koers, lag voor de hand. In april begon
de uitslag van de bezinning naar buiten door te sijpelen: de partij was
blijkbaar tot de ontdekking gekomen dat zij vooral op haar linkerflank
verliezen had geleden. Dienovereenkomstig zou zij een linkse koers gaan
varen, zulks tot grote vreugde van Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. In de loop van de maand april kwamen er ook meer concrete aanwijzingen dat de P.v.d.A. linksaf wilde: de ferme uitspraken
van het kamerlid Hogendorp op een conferentie tegen de spreiding
van kernwapens (maar deze standpuntbepaling werd terstond door de
fractie onschadelijk gemaakt), het pleidooi van partijvoorzitter Tans voor
verhoging van een aantal in socialistische kringen populaire belastingen
(in een interview met De Telegraaf, een tamelijk ongelukkig gekozen
uitlaatklep voor het ventileren van linkse ideeën, zoals de heer Tans
zich achteraf ook wel gerealiseerd zal hebben) en de verrassende BVDmotie van de heer Scheps, die alleen de steun kreeg van de twee socialistische partijen.
Daags na de Dag van de Arbeid zorgde het bestuur van de P.v.dA.
voor een nog grotere verrassing in het kader van de zwenking naar
links. Op deze 2e mei - een paar dagen vóór het congres van de Socialistische Internationale en dertig dagen vóór de Gemeenteraadsverkie.
zingen - overhandigde een delegatie van het partijbestuur aan de Amerikaanse ambassadeur een open brief over de kwestie· Vietnam met het
verzoek dit schrijven ter kennis te brengen van de Amerikaanse regering.
In het stuk komt de P.v.dA. tot de conclusie dat: 1) de Amerikaanse
bombardementen dienen te worden stopgezet; 2) bij de oplossing van de
problemen "het eerste en het laatste woord (behoort) te zijn aan het
volk van Vietnam"; 3) "de internationale aspecten van het vraagstuk
moeten worden geregeld in onderhandelingen, waaraan alle strijdende
partijen op voet van gelijkheid deelnemen ( ...)". Het bestuur van de
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aw"
P.v.d.A. motiveert deze conclusies met een verwijzing naar het recente
Boeddhistische verzet tegen de huidige militaire regering, contacten van
de Boeddhistische beweging met de Vietcong 1) en groeiende afkeer van
een militaire oplossing onder de bevolking. Daardoor is volgens de P.v.d.A.
de "oorspronkelijke politieke motivering voor de militaire hulp aan het
volk van Zuid-Vietnam snel bezig weg te vallen". Ook ondermijnt de
oorlog in Vietnam de kansen op internationale ontspanning. Daarentegen zou beëindiging van de oorlog de weg vrij maken "om alle aandacht te concentreren op het centrale vraagstuk ( ...): de oplossing
van het armoedevraagstuk door een versnelde sociale en economische
ontwikkeling" .

,,
}

Men moest deze brief echter niet zien als een koerswijziging, zo lichtte
voorzitter Tans toe: de brief lag volgens hem in de lijn van de motieRuygers (P.v.d.A.), de meest recente uitspraak van de Tweede Kamer
(18 mei 1965), waar de P.v.d.A. zich nog steeds achter stelde. In de
motie-Ruygers gaf de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer,
inclusief de P.v.d.A., onder meer als haar mening "dat de voornaamste
oorzaak van de toegenomen spanningen ligt in de houding van PekingChina en dat de Verenigde Staten in hun uiteindelijke politieke doelstel.
ling: een dam op te werpen tegen het opdringen van communistisch
China in Azië, recht hebben op begrip en op steun van hun bondgenoten
in de NAVO". Volgens de heer Tans koesterde de P.v.d.A. alleen maar
twijfel omtrent de doelmatigheid van de tot nu toe gebruikte middelen
om de politieke doelstellingen te verwezenlijken.
Als de brief naar de mening van de heer Tans geen werkelijke koerswijziging inhoudt, waarom werd hij dan geschreven en waarom moest
hij dan, en wel op dit moment, door het partijbestuur rechtstreeks
worden aangeboden aan de ambassadeur van een vreemde, zij het bevriende mogendheid? Dat het bestuur van een politieke partij een eigen
politieke verantwoordelijkheid heeft en dat zij zich anders kan opstellen
dan de fracties in de Kamer - zoals de heer Franssen, vice-voorzitter
van de P.v.d.A., in een interview voor de VPRO-radio opmerkte - , zal
wel niemand betwisten. Het probleem is alleen dat deze uiteenzetting
flagrant in strijd is met de toelichting van de heer Tans.
Er moet wel iets bijzonders aan de hand zijn als een partijbestuur
in het openbaar een standpunt verkondigt, dat afwijkt van de stellingname van de fractie in de Tweede Kamer. Uniek in de Nederlandse
parlementaire geschiedenis is in ieder geval dat het bestuur van een
partij die bovendien deel uitmaakt van de regeringscombinatie, zich direct
wendt tot de regering van een ander land, met voorbijgaan van de Kamerfracties en van de eigen regering (waarin de socialistische staatssecretaris Van der Stoel in het bijzonder geoccupeerd is met het vraagstuk-Vietnam).
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De vraag is welke recente ontwikkelingen rondom de kwestie-Vietnam
het bestuur van de P.v.d.A. zó urgent leken dat men het blijkbaar niet
mogelijk achtte op de gebruikelijke parlementaire wijze de eigen regering
in te lichten óver en zo mogelijk te winnen vóór het nieuw gewonnen
inzicht - gesteld dat er inderdaad sprake zou zijn van een heroriëntatie. In de brief noemt het bestuur van de P.v.d.A. als factoren het
toenemende verzet onder de bevolking tegen de regering-Ky, contacten
van de "belangrijkste politieke groepering" met het "Bevrijdingsfront"
en groeiende afkeer van een militaire oplossing. Het laatste aspect
valt praktisch niet te beoordelen. Wel moet opgemerkt worden dat de
Vietcong in de laatste maanden door de vereende inspanning van de
Amerikaanse én de Zuidvietnamese troepen veel terrein heeft verloren.
Ook zijn er nogal wat aanwijzingen dat de oorIogsmoeheid van de bevolking zich in toenemende mate (ook) keert tegen de Vietcong. Minstens
even gratuit is de bewering in de brief dat de Boeddhisten in contact
zouden staan met de Vietcong. Zeker is in ieder geval dat de leiding
van de Verenigde Boeddhistische Kerk nog minder moet hebben van
de communisten dan van de Amerikanen. In dit opzicht hoeft de P.v.d.A.
niet al te defaitistisch te zijn. Bovendien kan het aan het bestuur van
de P.v.d.A. toch niet ontgaan zijn dat de regering-Ky en de oppositie
(inclusief de Boeddhisten) juist een akkoord hadden bereikt over de
vorming van een burgerregering op basis van verkiezingen in het vrije
deel van Zuid-Vietnam. (Men kan sceptisch staan tegenover de uitvoering
hiervan, maar dat neemt niet weg dat er een vergelijk tot stand
was gekomen). De suggesties van de P.v.d.A. met betrekking tot het
houden van verkiezingen en de vorming van een burgerlijk bewind komen
dan ook rijkelijk laat, al is het waar dat deze verder gaan dan de eisen
van de oppositie in Zuid-Vietnam ...
Bovendien mag ook wel de vraag worden gesteld of het verzet van de
afgelopen maanden in Zuid-Vietnam ernstiger van aard was dan de
beroering die het land ten tijde van de val van Diem heeft geteisterd.
Onze conclusie kan geen andere zijn dan dat de ontwikkelingen in
Vietnam zelf de spectaculaire démarche van de P.v.d.A. niet rechtvaardigen. In vrijwel alle commentaren op de brief werd dan ook de
mogelijkheid geopperd, dan wel het feit vastgesteld, dat de P.v.d.A.
zich heeft laten leiden door overwegingen van partijpolitieke aard. (In
De Groene Amsterdammer tekende Opland een briefkaart van de P.v.d.A.
aan president Johnson met de tekst: ,.Het gaat nu om Amsterdam!")
Bijna unaniem gaven politici en commentatoren als hun mening dat
de P.v.d.A. in haar brief blijk heeft gegeven van andere opvattingen
over de kwestie-Vietnam dan tot dusverre bekend waren geworden,
zulks ondanks de uitleg van partijvoorzitter Tans. Met name in linkse
kringen werd de brief beschouwd als een verandering van standpunt.
Zo juichte De Groene Amsterdammer: "Op socialisten! Sluit de rijen!",
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terwijl Ekker's bedenkingen in Vrij Nederland getooid waren met de
verzuchting: "De P.v.d.A. lijkt de PSP wel".
Het vereist dan ook wel een grote dosis kunst- en vliegwerk om het
geloofwaardig te maken dat de brief in grote lijnen dezelfde teneur heeft
als de motie-Ruygers en de uitspraken van Prof. Patijn (PvdA) over
Vietnam tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken
voor 1966 (1 februari j.!.). De motie ademde begrip voor de politiek van
de VS en signaleerde het communistisch gedrijf in Zuid-Oost-Azië. De
uiteenzetting van Prof. Patijn namens de PvdA-fractie was weliswaar
kritischer van toon, maar zij bevatte niettemin waardering voor de pogingen van de VS om tot onderhandelingen te komen, alsmede elementen
van kritiek op de starre houding van de tegenpartij. Daaraan verbond
Prof. Patijn de opmerking: "Overigens hebben wij ook niet bemerkt, dat
de vele critici van Amerika hun best hebben gedaan in deze maand (de
periode waarin de Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietnam
werden gestaakt; Cl.) nu eens aan Noord-Vietnam te vertellen, dat men
over de brug moest komen".
Van dat alles vindt men niets terug in "de brief". Daarin wordt met
geen enkel woord gerept over de activiteiten, de politiek en de houding
van China, Noord-Vietnam en de Vietcong. Slechts terloops wordt gesproken over "de expansiedrift van het Chinese imperialisme" (Iet wel:
niet "communisme", zoals in de motie-Ruygers), zulks in een zin met
een dubbele bodem, waarin de PvdA doceert dat "alleen door een daadwerkelijke erkenning van het feit van de sociale revolutie in deze gebieden een dam kan worden opgeworpen" tegen die expansiedrift. In deze
brief zoekt men vergeefs naar een duidelijke vermelding van het feit
dat de VS zeer onlangs gedurende meer dan een maand de bombardementen op Noord-Vietnam hebben gestaakt; dat de VS zelf en andere
landen, instanties en personen tientallen vredesinitiatieven en bemiddelingspogingen hebben ondernomen en dat daarop tot nu toe nooit een
serieuze weerklank uit Noord-Vietnam C.q. China is vernomen. Een
schrijnende coïncidentie was de afwijzing door Peking en Hanoi van de
suggesties van de Democratische fractieleider in de Amerikaanst; Senaat.
Mansiield, vlak na de overhandiging van de brief. Het Pekingse Volksdagblad sprak over een oude Amerikaanse truc. De PvdA heeft daarentegen door de eenzijdigheid die de brief kenmerkt, de indruk gevestigd
thans van mening te zijn dat in de eerste plaats de Verenigde Staten
tekort geschoten zijn in het streven naar beëindiging van de oorlogshandelingen in Vietnam.
De kernvraag blijft op welke voorwaarden de VS hun militaire actIvIteiten kunnen staken. Het staat vast dat de Amerikaanse regering een
neutraal Vietnam aanvaardbaar vindt. De moeilijkheid is dat NoordVietnam daarmee beslist geen genoegen zal nemen. Op de vraag wat de
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VS in dit dilemma zouden moeten doen, mede gelet op de internationale
repercussies van elke beslissing, geeft de PvdA in haar brief geen onomwonden antwoord; tenzij we inderdaad, tussen de regels door, moeten
lezen dat de PvdA er geen bezwaar tegen heeft dat Zuid-Vietnam met
het Noorden "herenigd", d.w.z. communistisch wordt. Dat moet de
PvdA dan onderhand maar eens rechtuit zeggen, al was het maar terwille van de politieke duidelijkheid in Nederland.

1) In de brief wordt niet gesproken over "Vietcong": de P.v.d.A. heeft het
over het "Nationale Bevrijdingsfront", de mantelorganisatie die op 20 december
1960 werd opgericht, waarschijnlijk conform een in de eerste helft van 1959
genomen besluit van het Centrale Comité van de (Noord-)Vietnamese communistische partij, de Lao Dong. Op deze wijze wilde de Lao Dong zowel in
Zuid-Vietnam als in het buitenland de indruk vestigen dat ten zuiden van de
17e breedtegraad spontaan een authentieke bevrijdingsbeweging was ontstaan.
Deze list heeft bij het "progressieve" publiek in het buitenland onmiskenbaar
succes opgeleverd, zoals ook de brief van de P.v.d.A. bewijst.
Het "front" wordt evenals het militaire Vietcong-apparaat volledig beheerst
door de "Revolutionaire Volkspartij", een filiaal van de Lao Dong, opgericht
op 1 januari 1962. Organisatorisch zijn de partij, het front en het "bevrijdingsleger" volkomen gesynchroniseerd. Het hogere kader bestaat grotendeels uit
aanhangers van de voormalige Vietminh, die na de totstandkoming van de
akkoorden van Genève vanuit het Zuiden terugtrokken (of werden teruggetrokken) naar het Noorden en in de jaren 1959-1962 als getrainde guerrillaspecialisten hun rentrée maakten in Zuid-Vietnam, ten getale van ongeveer
50.000 in totaal. In veel gevallen bekleden deze vaklieden gelijktijdig functies
in de partij, het front en/of het leger. Het staat vast dat de belangrijkste
Vietcong-figuren hoge posten bezetten in de Noordvietnamese partij- en legerorganisatie.
De aanduiding" Vietcong" is geen scheldwoord, zoals wel eens wordt beweerd,
maar een samentrekking van "Vietnam Cong-San", wat niet meer of minder
betekent dan "Vietnamese communisten". Het gebruik van het woord Vietcong
verdient aanbeveling, omdat het minder verwarring sticht dan de communistische
bevrijdingsterminologie.
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Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:
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lk jaar, dat de woningnood dichter bij een oplossing komt, is dat
in de debatten in Eerste en Tweede Kamer duidelijker merkbaar.
De volksvertegenwoordigers besteden in hun redevoeringen minder tijd
aan volksvijand nummer één en meer tijd aan de tweede prioriteit, die
minister drs. P. C. W. M. Bogaers te behartigen heeft: de ruimtelijke
ordening. Bij de debatten, die de Senaat wijdde aan de begroting van
minister Bogaers bleek duidelijk, dat de ruimtelijke ordening straks de
eerste prioriteit in ons dicht bevolkte, kleine land moet worden. De minister is bij zijn beschouwingen slechts zeer terloops en oppervlakkig op de
ruimtelijke opmerkingen van de Senaat ingegaan om de eenvoudige reden,
dat een volwassen nota over de ruimtelijke ordening op stapel staat. Daarin zullen de beide Kamers straks naar alle waarschijnlijkheid niet alleen
een antwoord vinden op al hun vragen, maar ook een beleid uitgestippeld
krijgen, zoals dat in de komende tientallen jaren gevoerd moet worden.
Tegen de achtergrond van deze-nota-op-komst behoeft het dan ook geen
verwondering te wekken, dat minister Bogaers er toch weer in slaagde
de schijnwerpers vooral op de woningbouw te richten. Hij had daarvoor
een duidelijk handvat: de komende liberalisering. In de Senaat heeft de
bewindsman zijn eerste plannen voor het geven van "grotere vrijheid op
het gebied van de bouw-, het huur- en het woonruimte beleid in enige delen
des lands" ontvouwd. Het gaat hierbij om de gemeenten in de provincies
Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en die in het noorden en midden
van Limburg. Zij komen het eerst in aanmerking voor een geleidelijke
terugkeer naar meer normale verhoudingen op de hiervoor genoemde gebieden. De minister is daarbij uitgegaan van de gegevens, die een kwantitatief onderzoek hem heeft verstrekt. Omtrent de woningsituatie, zo heeft
de bewindsman in de Eerste Kamer medegedeeld, valt in het begin van
1967 een kwantitatief overschot te verwachten, dat varieert van 1,3 pct.
in de provincie Drenthe tot 4 pct. in de provincie Zeeland.
Het complex van maatregelen, dat als gevolg van deze situatie kan worden getroffen omvat:
1. een aanzienlijke verruiming van de bouwmogelijkheden voor woningen
en andere gebouwen, in te voeren medio 1966;
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.............----------------2. afschaffing van huurprijsbeheersing en vervanging van huurbescherming door ontruimingsbescherming, in te voeren in de loop van 1967;
3. soepeler hantering van de woonruimtewet 1947 en terzijdestelling
daarvan uiterlijk twee jaar na de afschaffing van de huurprijsbeheersing.
Nadat de minister in de afgelopen maanden uitvoerig overleg had gepleegd met de colleges van Ged. Staten in de betrokken provincies, heeft
hij thans het overleg met de gemeentebesturen geopend. Ten aanzien van
de verschillende maatregelen zal geen onderscheid worden gemaakt naar
de verschillende streken van het land. Hoogstens zal - gelet op de plaatselijke situatie - enig verschil in het tijdstip van invoering van bepaalde
onderdelen kunnen worden gemaakt. De gemeenten, die voor deze grotere
vrijheid in aanmerking komen, zullen bij Algemene Maatregel van Bestuur worden aangewezen.
Ten aanzien van de woningbouw houden de maatregelen in, dat de bouw
van woningen door particulieren geheel vrij van enig contingent wordt toegelaten. Dit geldt voor de sector particuliere huurwoningen met rijkssubsidie, de sector eigen woningen met rijkssteun en de ongebubsidieerde
sector. Voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland zal
deze contingentsvrijdom zowel voor individuele als voor complexgewijze
aanvragen gelden. Voor het noorden en midden van Limburg voorlopig
alleen voor individuele aanvragen. In Limburg zal echter voor de bouw
van blokjes van 3 of 4 woningen zonder meer goedkeuring worden verleend, mits aan de geldende voorwaarden wordt voldaan.
Voor de ongesubsidieerde bouw zal wel het systeem van het verlenen
van rijksgoedkeuring worden gehandhaafd. Dit is nodig om te voorkomen,
dat de verleende vrijheid in te hoge mate zou leiden tot de bouw van luxueuze woningen, tweede woningen of weekendhuizen. De rijksgoedkeuring
zal echter zonder meer worden verleend voor alle woningen, waarvan de
bouwkosten niet boven f 45.000 liggen en die geen tweede woningen of
weekendhuizen zijn.
De woningwetbouw kan om budgettaire redenen niet worden vrijgelaten.
In de gemeen, die meer vrijheid krijgen voor de woningbouw, zal ook
de utiliteitsbouw van ruimere mogelijkheden kunnen profiteren. De bouwkostengrens voor werken, waarvoor geen rijksgoedkeuring is vereist, wordt
verhoogd van f 5000 tot f 10.000; de gemeenten zelf zullen de bevoegdheid
krijgen rijksgoedkeuring te verlenen voor werken met een bouwsom tot
f 50.000; de bevoegdheid van de hoofdingenieurs-directeuren zal zich uitstrekken tot werken tot f 500.000,-. Wanneer de bouwmogelijkheid medio
1966 in de betrokken gemeenten verruimd kan worden, acht minister Bogaers het mogelijk in aansluiting hierop in de loop van het volgende jaar
tot lossere huurprijsbeheersing over te gaan. Dit houdt o.m. in, dat eventuele na 1 januari 1967 ingevoerde wettelijke huurverhogingen - onverminderd de jaarlijkse huurverhogingen van 4 pct. ten aanzien van woningen, waarvoor nog een rijksbijdrage wordt verstrekt - niet meer van toepassing zullen zijn op het gebouwd onroerend goed in deze gemeenten. Bij
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het vervallen van het recht op huurbescherming zal tegelijkertijd een
ontruimingsbescherming worden ingevoerd. Dit kan betekenen, dat de verplichting tot ontruiming voor de zittende gewezen huurder van rechtswege wordt geschorst, eindigende twee maanden na het tijdstip, waarop
de ontruiming is aangezegd. Deze termijn kan door de kantonrechter tot
twee jaar worden verlengd. Voor huurders van bedrijfspanden zal deze
termijn drie jaar bedragen. De regering is van plan binnenkort een wetsontwerp in te dienen, dat bepaalde belangen van huurders van bedrijfspanden met voldoende waarborgen wil omringen.
Samenlopend met deze nieuwe regelingen zal ook de Woonruimtewet '47
geleidelijk ter zijde moeten worden gesteld. Minister Bogaers meent, dat
deze wet in elk geval niet langer dan twee jaar na de datum van invoering van de lossere vormen van huurprijsbeheersing in de betrokken gebieden zal worden gehandhaafd. Minister Bogaers verwachtte tenslotte,
dat voor de overige gebieden van ons land een termijn van vier jaar
voor het geven van eenzelfde grotere vrijheid noodzakelijk zal zijn. Dat
betekent, dat het schema, dat de bewindsman bij een vorige begrotingsbehandeling heeft opgesteld, en dat uitging van een einde van de woningnood in 1970, gehandhaafd is gebleven.
De Senaat heeft slechts een zeer voorlopige en instemmende reactie op
de plannen van de minister kunnen geven. Instemmend, omdat deze grotere
vrijheid het eerste teken is, dat het geven van de hoogste prioriteit aan
de woningbouw succes heeft gehad; voorlopig, omdat de Senaat de ideeën van de bewindsman eerst zwart-op-wit wenst te zien voor nadere
studie.
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Landbouw en visserij
Bij de behandeling van de Begroting van Landbouw en Visserij is gebleken, dat met de K.V.P.-woordvoerder, de heer C. G. A. Mertens, de
Eerste Kamer bezorgd was over de gevoelens van onlust en onbehagen,
die zich van vele boeren en tuinders hebben meester gemaakt. Hoofdoorzaak voor de onlustgevoelens noemde de heer Mertens de snel stijgende
loonkosten, die voor de landbouw niet zonder gevolgen zijn gebleven, omdat zij niet of onvoldoende in de prijzen tot uitdrukking zijn gekomen.
Ook de stijging van de produktiviteit kon deze kosten niet opvangen. Daarbij kwam, dat de investeringen steeds grotere bedragen vergen, juist in
een periode, waarin de onzekerheid over de toekomst toeneemt. Velen
vragen zich af of zij hun bedrijf nog kunnen en moeten voortzetten, aldus
de heer Mertens. Hij stelde ook de vraag of in de sociaal-economische
politiek wel voldoende met de belangen van de zelfstandige ondernemers
rekening wordt gehouden. De heer Mertens kon geen pasklare oplossing op
tafel leggen, maar wel moeten de grootste knelpunten worden opgevangen: de zware lasten, verbonden aan de kapitaalbehoeften en de beloning
voor de arbeid van de ondernemer zelf. Verwijzende naar andere E.E.G.-
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landen zei de K.V.P.'er, dat ook Nederland wel gedwongen zal worden tot
een vorm van subsidieverlening over te gaan: een rentesubsidie sprak hem
daarbij het meest aan. Maar ook in de sfeer van de belastingpolitiek zou
iets gedaan moeten worden.
Minister Biesheuvel zei, dat er onder het kabinet-Cals geen andere landbouwpolitiek is gekomen. Integendeel het beleid van 1963 is krachtig doorgetrokken. Hij bestreed dan ook de opvatting van de liberaal Baas, dat
door het toetreden van de P.v.d.A. tot het kabinet de prioriteit van de
landbouw zou zijn gewijzigd. De cijfers bewijzen het tegendeel, aldus mr.
Biesheuvel. Maar de ontevredenheid, ook opgeworpen door de heren De
Geer van Oudegein (CH.U.) en Algra (A.R.) begre'ep de bewindsman wel.
Er is onvrede met de samenleving van vandaag. Maar dat is geen voldoende reden om het landbouwbeleid te wijzigen. Dat beleid moet met nog
meer duidelijkheid naar voren worden gebracht. Ook de minister was geschrokken over het feit, dat onvoldoende rekening is gehouden met de gevoelens van de zelfstandigen. Er moet een nog grotere sociale bewogenheid komen. Mr. Biesheuvel zei, dat hij het landbouwbeleid met de grootst
mogelijke voortvarendheid zal voortzetten en dit beleid zo duidelijk mogezal maken aan hen, die er rechtstreeks bij betrokken zijn. Het gaat hier
uiteraard om een structureel verschijnsel, dat niet is op te vangen met
een halve cent meer voor de melk. Het vraagstuk van de subsidies en
de daarmee samenhangende problemen komen binnenkort in de E.E.G.
volop aan de orde. De minister wilde op dit ogenblik zelf nog geen standpunt innemen. Wat de belastingpolitiek betreft wees de bewindsman er op,
dat die niet los gezien kan worden van andere binnenlandse maatregelen
en van de situatie in de E.E.G. De harmonisatie in Europees verband
is een zeer ingewikkeld vraagstuk, dat zeker niet op korte termijn op te
lossen is.
De idee van de socialistische fractieleider ir. H. Vos, om tot nationalisatie van de grond over te gaan, deelde minister Biesheuvel niet. "Ik ben
daar een principiële tegenstander van en van mij zult U daarvoor dus
geen voorstellen kunnen verwachten", aldus de bewindsman.
Diepgaande besprak de Senaat ook de problemen van de varkenshouderij,
veroorzaakt door het mond- en klauwzeer, dat in grote delen van Nederland is opgetreden.
Onze grenzen werden daardoor voor de export van varkensvlees en van
varkens zelf gesloten, hetgeen grote schade heeft aangericht. Minister
Biesheuvel gaf de Kamer toe, dat een kritieke situatie dreigt te ontstaan.
wanneer de grenzen niet snel opengaan. De vrieshuizen zitten vol vlees en
de prijs op de binnenlandse markt is gedaald. Gelukkig waren er enige
tekenen, dat een verbetering in de toestand zou intreden. !talie had in
een week tijd al weer duizenden kalveren afgenomen. Zouden de grenzen
van de andere E.E.G.-landen echter gesloten blijven, hoewel de ziekte
op de provincie Overijssel na, geheel is bedwongen, dan kan een catastrofale toestand ontstaan, aldus minister Biesheuvel.
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Een onaangename verrassing was de mededeling van de bewindsman,
dat de regering niet bereid was de in de Tweede Kamer aangenomen motieV. d. Ploeg (P.v.d.A.) uit te voeren. Deze motie vroeg de regering de
kosten van de dierziektebestrijding van 10 cent per 100 kg. melk nog dit
jaar tot 25 cent te verhogen. Het kabinet heeft binnen de rijksbegroting
voor de uitvoering van deze motie geen gelden meer kunnen vinden. Het
Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw zal echter op de begroting 1967 een extra bedrag van 40 tot 45 miljoen beschikbaar krijgen.
Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Er zijn in de Eerste Kamer bij de behandeling van minister Veldkamp's
begroting harde loonpolitieke noten gekraakt. Zowel door de Kamer als
door de minister zelf. Aan de ene kant stond de onvrede, die bij de senatoren aanwezig was over het huidige loonsysteem, aan de andere kant het
feit, dat het hier een overgangssysteem betrof, omdat het ei van Columbus nog steeds niet is uitgevonden. Minister Veldkamp vond in de scherpe
kritiek, die door de senatoren was geuit, dan ook alle aanleiding om nog
eens de historische puntjes op de i te zetten, daarmee uiteraard aan de
feiten niets veranderend. Het was vooral prof. dr. P. Steenkamp (K.V.P.)
die er geen doekjes om wond. Men begrijpt er niets meer van, zo betoogde
hij. Men begrijpt niet meer dat het vaak maanden moet duren, met bipartite
en tripartite gesprekken, voor een C.A.o. de eindstreep kan halen. En men
begrijpt evenmin, dat zovele C.A.O.'s geen goedkeuring krijgen. "Er wordt
een soort schimmenspel opgevoerd; op deze manier worden de koekoeken
geboren", aldus de K.V.P.-senator. De heer Kloos (P.v.d.A.) wond er evenmin doekjes om: "de een mag een koe stelen, de ander mag nog niet over
het hek kijken", zo zei hij, doelend op hetfeit,dat sommige C.A.O.'s, ni
de gevarenzone komend, wel en andere niet worden goedgekeurd. De heer
Bührmann (C.H.U. meende, dat het iets te maken had met de grootte
van de groep, om wier C.A.O. het gaat. Waarom wordt er toch over
vrijheid bij de loonvorming gesproken, als die vrijheid er niet is? De
communist Imkers sprak zelfs over het "College van Rijksbeknibbelaars".
Er viel overigens in de redevoeringen van de heren Steenkamp (KV.P.
en Kloos (P.v.d.A.) een fors verschil van inzicht te constateren over het
komende en definitieve loonbeleid. Prof. Steenkamp vond, dat de centrale
organisaties bij de loonvorming een grotere betekenis hebben, dan zij zelf
vaak denken. Hij noemde het uiterst gevaarlijk om die verantwoordelijkheid straks weg te nemen. Zij moeten als advocaat in eigen milieu blijven
optreden. Het laatste woord zal in de toekomst aan de minister moeten zijn.
Maar, aldus de KV.P.'er, een toetsende instantie mag niet ontbreken. Die
moet onafhankelijk van de partijen staan; moet deskundig, verstandig en
soepel zijn, zich richtend op het algemeen belang. De heer Kloos (P.v.d.A.)
zag het allemaal anders. Hij meende, dat werkgevers en werknemers volkomen vrij moeten zijn in het bepalen van de loonhoogte. Voor de kostenkant van de loonovereenkomsten zullen de werkgevers zelf de consequen-
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ties moeten bepalen. Ten behoeve van de inflatiebeteugeling moet er een
afspraak komen tussen de overheid, de werkgevers en de werknemers.
Die afspraak zal moeten inhouden hoeveel van de overeengekomen loonstijging direct mag worden besteed. De rest wordt als investeringsloon niet
direct uitbetaald. Dit investeringsloon zal niet de plaats van de vermogensaanwasdeling mogen innemen. Want vermogensaanwasdeling is iets
anders; daarbij gaat het om een delen van de werknemers in de ingehouden
winsten. Maar, zo vroeg prof. De Gaay Fortman (AR) zal men aan de
werknemers duidelijk kunnen maken, waarom alleen van hen een deel
van het inkomen wordt ingehouden. De heer Kloos (P.v.d.A.) erkende, dat
er nog heel wat interne zending verricht zal moeten worden.
Minister Veldkamp ging niet in op de toekomstige loonpolitiek, noch op
het vraagstuk van het investeringsloon, dat hij slechts als "een belangwekkende gedachte" aanduidde.
Over het beleid met betrekking tot de goed- of afkeuring van C.A.O.'s
sprekend, zei minister Veldkamp, dat men er bij de vaststelling van het
nieuwe overgangssysteem van is uitgegaan, dat het onverbindend verklaren
van C.A.O.'s tot de hoge uitzonderingen zou gaan behoren. Het tegendeel
is nu het geval gebleken. Op dit overgangssysteem rustte bovendien de
hypotheek van een tot de top gespannen arbeidsmarkt, wat dus, in dit tijdelijke systeem, als uitzondering was gedacht en regel bleek te zijn geworden, kan nimmer als regel goed werken. Daar ligt, volgens de bewindsman, de oorzaak van alle moeilijkheden.
Nadat een arbitrale beslissing door de minister was genomen, uitsluitend
met het oog op het meningsverschil tussen werkgevers en werknemers in
de Stichting van de Arbeid, is besloten, dat de toetsing zal plaatsvinden aan
de hand van twee normen: 1. de ontwikkeling van het prijsniveau; 2. de
ontwikkeling van het investeringsniveau. Daarop had dus de gevarenzone
van 6 à 7% betrekking. Deze zone had dus betekenis voor het totale niveau
van de loonontwikkeling. In de praktijk kwam een zeer groot aantal loonstijgingen voor, die oorzaak zouden zijn van een loonpeil, dat belangrijk
boven de 6 tot 7% zou uitkomen. Op het ogenblik, dat de minister zijn rede
in de Senaat uitsprak, was voor rond 1 miljoen werknemers een goedgekeurde c.A.O. van kracht met een gemiddelde loonkostenstijging tussen 7,1
en 7,4&. In enige fase van behandeling waren C.A.O.'s voor 250.000
werknemers met een gem. loonkostenstijging van 8%. In totaal ging het
om 370.000 werknemers met een gem. loonkostenstijging van 10,7%. Als
hier soepelheid zou worden betracht, zou het totale pakket boven de 6 tot
7"/0 uitkomen. Dit zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor de economische situatie van ons land, zoals die in het najaar van 1965 werd gezien.
Uit de feiten is intussen gebleken, dat die situatie slechter is dan toen werd
verondersteld. Het handhaven van de norm is daardoor dus des te meer
nodig.
"Het kabinet en ik zijn niet voornemens aan de lopende band C.A.O.'s af
te keuren. Wanneer partijen niet bereid zijn deze terug te brengen, dan zal
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het kabinet zich moeten beraden op verder gaande loonpolitieke maatregelen," aldus minister Veldkamp. Hetgeen eenvoudig met een soort
"loonstop" kan worden vertaald. Daarmee was het zware geschut van
de minister wel volledig in stelling gebracht. Hij deelde voorts nog mede,
dat hij - door de aard van het huidige loonpolitieke systeem - niet interpellabel is over goedgekeurde C.A.O.'s door het College van Rijksbemiddelaars. Alleen het onverbind verklaren geschiedt door de minister en
alleen daarover kan hij dus door de Staten-Generaal ter verantwoording
worden geroepen. Minister Veldkamp ontkende overigens, dat er met twee
maten gemeten zou worden. Heel weinig gevallen zijn volstrekt aan elkaar
gelijk, aldus de bewindsman, die de positie van het College weinig benijdenswaardig noemde. Op de uitlating van de heer Kloos (P.v.d.A.),
dat loon, dat wit niet mag worden betaald, zwart toch zal worden gegeven, antwoordde minister Veldkamp met de opmerking, dat tegen het
betalen van zwart loon zal worden opgetreden. Het was aan het eind van
het debat echter wel duidelijk, dat het laatste woord over de loonpolitiek
nog niet gesproken IS.

Zaak Remmerswaal en B.v.D.
De Tweede Kamer heeft in de afgelopen maand weinig aan de weg getimmerd. De ene keer, dat zij het deed, werd er ook grof geschut in stelling
gebracht. Dit geschut, bestaande uit een felle aanval van de P.v.d.A. op
de B.V.D., uitmondend in een motie-Scheps, heeft gezorgd voor een verdere verkoeling in de verhouding tussen de drie regeringspartijen K.V.P. en
A.R. aan de ene kant en de' P.v.d.A. aan de andere zijde.
Aanleiding voor het debat was een brief van minister Smallenbroek
van Binnenlandse Zaken over de zaak-Remmerswaal. De heer R. had op
prinsjesdag, bij een rijtoer door Den Haag, een bord omhoog gestoken
met de woorden: "Claus: geen Prins der Nederlanden". Dat gebeurde juist
op het ogenblik, dat prinses Beatrix voorbij reed. De heer R. werd aangehouden en op het Haagse politiebureau verhoord. Daarbij werd hem gezegd, dat hij op de lijst van de B.V.D. zou worden geplaatst. Later is dit
ontkend en deelde de minister mede, dat de Haagse politie had gesproken
over de LD., de Inlichtingen Dienst en niet over B.V.D. Men gaf overigens
toe, dat de heer R. die twee zaken best verward kan hebben. Het eind van
de geschiedenis was tenslotte, dat de B.V.D. liet weten geen interesse
in de persoon van de heer R. te hebben, zodat hij ook niet op enige B.V.D.lijst zou worden geplaatst.
Dit incident, uitvloeisel van het feit, dat bepaalde gebeurtenissen, steeds
aan de B.V.D. worden gemeld door de gewone politie, is aanleiding geworden voor een fors debat, waarin de heer J. H. Scheps (P.v.d.A.) nogal
van leer trok tegen de B.V.D. Hij deed het erg genuanceerd en heel fijntjes, maar daarom toch niet zo onduidelijk, dat men niet elders precies
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begreep, waarom het ging. Eerst stuurde een enkele fractie een "gewoon" kamerlid in het debat, zoals de heer Schakel (A.R.), die de P.v.d.A.
verweet, na een verloren verkiezing onmiddellijk een ruk naar links te
willen geven. Toen de P.v.d.A. echter het been stijf hield en een motie produceerde, kwamen de fractieleiders persoonlijk in het geweer. De motie
verzocht de Kamer uit te spreken "dat de minister zijn beleid er op moet
richten, dat openlijke uitingen van protesten en extremistisch geheten inzichten hun vrije loop kunnen hebben en voorzover deze de openbare orde
zouden dreigen te verstoren deze onder de normale verrichtingen van de
politie te laten vallen." Maar de motie verlangde ook, dat "de taak en het
werk van de B.Y.D. zouden worden beperkt uitsluitend tot de gevarenzone,
die de veiligheid van de Staat en van de vrijheid en van de democratie
wezenlijk bedreigen." Onder die motie stonden vijf handtekeningen van
P.v.d.A.-kamerleden. Het beleid van de K.Y.P.- en A.R.-fractieleiders was
duidelijk: het zou dwaas zijn, aldus fractieleider Schmelzer (K.V.P.) om
in een motie te gaan zeggen, dat er iets mis zou zijn met de vrijheid van
meningsuiting in Nederland. Die vrijheid is immers in de Grondwet gewaarborgd. Bovendien moet men niet gaan suggereren, dat de B.V.D.
iets met die vrijheid van meningsuiting te doen zou hebben. De heer
Schmelzer betoogde voorts, dat de B.Y.D. volstrekt noodzakelijk is. Wel
erkende hij, dat er een probleem is om de B.V.D. enerzijds voldoende middelen ter beschikking te stellen om zijn taak goed te kunnen vervullen
en anderzijds persoonlijke vrijheden niet in gevaar te brengen. Welnu, aldus het betoog van de K.V.P.-fractieleider, daarvoor is uit de Kamer een
speciale commissie opgericht, bestaande uit de voorzitters van de vijf grote fracties. Daar kunnen alle klachten worden gedeponeerd; en deze klachten worden ook terdege onderzocht. Bovendien worden met de minister
van Binnenlandse Zaken nog besprekingen gevoerd. Beide elementen van
de motie werden door de heer Schmelzer onjuist en verwerpelijk genoemd.
Hij kreeg bijval van de heer RooIvink (A.R.), die erop wees, dat de motie
feitelijk ook gericht was tegen de eigen fractievoorzitter van de P.v.d.A.,
drs. G. M. Nederhorst, die immers lid is van de commissie van fractieleiders. Ook freule Wttwaal van Stoetwegen (C.H.U.) wees de motie af,
terwijl de heer Toxopeus (V.V.D.) zich achter de motieven van de heer
Schmelzer plaatste. Minister Smallenbroek, die zich eerst bijzonder rustig
had opgesteld, verklaarde nu, dat de zaak-R. tot een grote zaak rond de
B.Y.D. wordt opgeblazen. Het betoog van de socialist-Scheps stond, naar
zijn mening, in geen enkele verhouding meer tot deze zaak. De bewindsman voelde zich kennelijk gesterkt door de verklaring van de heer Roolvink (A.R.), die de motie een onvriendelijke daad tegenover de minister
en de kamercommissie had genoemd. De minister wees de motie dan ook
af en verklaarde bovendien bezwaren te hebben tegen het ontvangen van
opdrachten van de zijde der Kamer, zoals die in de motie waren geformuleerd.
Na enig beraad van de P.v.d.A.-fractie werd de motie toch gehand101
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haafd en vervolgens met 55 tegen 27 stemmen verworpen. De P.v.d.A.
kreeg alleen steun van de P.S.P. Door deze motie is een nieuwe steen
geworpen, in de toch al niet meer rimpelloze vijver van de Nederlandse binnenlandse politiek.
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UITGAVEN VAN DE KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ
Mauritskade 25 - Den Haag - Telefoon 070-180800

.,Regeringshulp aan ontwikkelingsarbeid van particuliere instellingen en )
organisatie" (1962). . . . . . . . . . . . . . . . . . (
.,Samenwerking tussen overheid en particulier initiatief bij de ontwik- ( i
kelingshulp" (1964) .
. . . ~
"Contacten met communistische landen" (1964) .
"Spanje" (1965) .
"De inkomensgrens in de algemene premiespaarwet" (1964)
.,Verklaring over de medezeggenschap van werknemers in de onderneming" (1964) .

1,50

i 1,i 1,i 0,75
gratis

"Democratische opbouw van de P.B.O." (1965) .

i 1,25
i 1,-

"Verkeerspolitiek" (1965) .

f 1,-

"Energiebeleid" (1965) .
"Een nieuwe Industrialisatieronde" (1965)

i 1,f 1,-

"Grond~lag

gratis

.,Bezitsvorming in een nieuwe fase" (1965)

en karakter van de KV.P." (1966)

PERIODIEKEN, maandelijks verschijnend

"Politiek"

tijdschrift, waarin dieper wordt ingegaan op belangrijke politieke en staatkundige vraagstukken. Abonnementsprijs f 12,50 per jaar; voor studenten i 6,50.

"De Gemeenteraad"

speciaal bestemd voor gemeenteraadsleden en gemeentebesturen. Abonnementsprijs i 10,- per jaar.

"Politiek Overzicht'

samengesteld door de KV.P.-documentatiedienst,
uitsluitend bestemd voor bepaalde categorieën
kaderleden.

"K. V.P.-'66"

partijblad van de K.V.P. Abonnementsprijs i 3,50
per jaar.
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De Gemeenteraadsverkiezingen 1966

door Dr. L. H. A/bering

e Statenverkiezingen van dit jaar waren uiteraard wel gericht op de
verkiezing van de leden van Provinciale Staten en hebben ons dus
nieuwe Provinciale Staten gebracht, maar zij demonstreerden bovenal een
landelijke politieke sfeer, die de politieke partijen zelf hadden bevorderd.
Het leken wel vóórverkiezingen voor de kamerverkiezingen van 1967. En
het waren bovendien verkiezingen met een niet verwachte uitslag. De
verkiezingen van het "onbehagen".
De P.v.d.A. kreeg wel een zeer zware klap na het toch al grote verlies
bij de laatste kamerverkiezingen, zij kreeg slechts 23,4% der stemmen,
terwijl in 1962 nog 29,9% behaalde. De K.V.P. daalde van 32,3% tot
30,1 % een teleurstelling na de stijgende percentages in de afgelopen jaren,
de A.R. daalde van 8,8% tot 8,3% en bereikte een nieuw dieptepunt, de
V.V.D. als oppositiepartij boekte zelfs geen winst en de winst van de
andere oppositiepartij, de C.H.D. was niet opvallend, deze partij verbeterde haar percentage vergeleken bij 1962 van 8,4% tot 9,3 pct.
De grote overwinnaar was de Boerenpartij, waarvan het stemmenpercentage steeg van 1962 via de Kamerverkiezingen in 1963 van 0,19%
en 2,13% naar de verkiezingen van dit jaar tot 6,27%. De Boerenpartij
verkreeg in één klap 44 zetels in de Provinciale Staten. De P.S.P. boekte
eveneens belangrijke winst; haar percentage steeg van 3,01 % naar 4,98%,
met name een gevolg van "het huwelijk" en de discussie over de monarchie.
De uitslag van deze Statenverkiezingen verwekte een grote opschudding
in Nederland, waar tot dusverre de stabiliteit der politieke partijen groot
bleek te zijn. Hoewel het verlies van de P.v.d.A. in de achter ons liggende
jaren aan deze stabiliteit al deed twijfelen.

D

Waren het dus bij de Statenverkiezingen de politieke partijen en was
het ook de sfeer, die deze verkiezingen tot een landelijke politieke krachtmeting maakten, tot een uitspraak over het beleid der onderscheiden
partijen en dat van het kabinet, tot een - zoals ik reeds schreef - vóórverkiezing voor 1967. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was deze sterke
prikkel van de politieke partijen en ook van de pers niet aanwezig.
Desondanks droegen ook deze verkiezingen hetzelfde karakter. Een
karakter, dat door de algemene trend van de uitslag duidelijk werd ge105

demonstreerd, behalve bij die gemeenten - met name in het Zuiden van
het land - waar een typisch plaatselijke verkiezingsactie werd gevoerd.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen volgde het spoor van die
der Statenverkiezingen.
Het bij herhaling :litgesproken gevoel van onbehagen en de ontevredenheid over de politieke en persoonlijke situatie op 1 juni jl. uitten zich
duidelijk in de uitslagen van de verkiezingen van die dag.
En wat Koekoek had voorspeld: "wij winnen er nog 25% stemmen bij",
werd letterlijk bewaarheid. Van 6,3% der stemmen kwam de Boerenpartij
op 8,8%. Als gevolg daarvan verkreeg zij 207 zetels in die gemeenteraden, waar zij aan de verkiezingen deelnam. Waarbij het opviel, dat
haar succes in de steden in verhouding het grootst was. De P.v.d.A. liep
iets achteruit vergeleken bij de Statenverkiezingen, de KV.P. zag haar
percentage ook zakken, de protestantse partijen bleken vrijwel gelijk,
waar zij op eigen kracht werkten, maar waar zij samenwerkten boekten
zij enig verlies, de V.V.D. bleef ongeveer gelijk, de P.S.P. liep achteruit,
vergeleken bij de Statenverkiezingen vooral in de steden - en de C.P.N.
boekte enige winst met name in bepaalde industriegemeenten.
Al met al een uitslag die voor de meeste partijen teleurstellend was. De
Boerenpartij profiteerde opnieuw van de ontevredenheid die blijkbaar bij
velen in Nederland bestaat.

In mijn artikel in het aprilnummer van dit maandschrift over de
Statenverkiezingen heb ik reeds gewezen op die ontevredenheid en dat
gevoel van onbehagen, waarover zo velen hebben geschreven en gesproken.
Die ontevredenheid uitte zich toen in een geringere waardering voor de
partijen, die thans mede-verantwoordelijkheid dragen voor het beleid, dat
gevoerd wordt. De officiële of formele oppositiepartijen, de V.V.D. en de
C.H.U. maakten als zodanig geen winst van belang. Wel de P.S.P., maar
deze partij had haar winst ook voor een niet onbelangrijk deel te danken
aan de situatie van toen, waarin "het huwelijk" de monarchie en de onduidelijke houding van de P.v.d.A. over deze kwestie een rol speelden.
Maar die kwesties staan thans - ook op de dag der gemeenteraadsverkiezingen al minder op de voorgrond en daarmee houdt het verkiezingsresultaat van de P.S.P. bij de jongste verkiezingen dan ook duidelijk verband. Bovendien bevorderde de ruk naar links van de P.v.d.A.
in de weken na de Statenverkiezingen de ongunstige uitslag van de
P.S.P. De verminderde winst bij de P.S.P. toonde aan, dat hun positie
als oppositiepartij een aanmerkelijk kleinere rol speelde dan bij de
Statenverkeizingen. De grote winst bij de gemeenteraadsverkiezingen gevolg van de politieke situatie in Nederland op dit ogenblik - ligt dus
bij de Boerenpartij. Die politieke situatie bleek sedert de Statenverkiezingen niet verbeterd te zijn, wat overigens ook niet verwacht kon worden.
Daarvoor was de tijd tussen beide verkiezingen te kort.
Is het langzamerhand duidelijk geworden in welke kringen van het
volk de ontevredenheid zich demonstreerde in het stemmen op de Boeren106

partij, de partij die zich zeer negatief opstelt tegenover het huidige overheidsbeleid?
Objectief kan men vaststellen dat er niet ten onrechte bij de kleine zelfstandigen, zowel agrariërs als middenstanders grote ontevredenheid heerst.
Deze groeperingen bleven achter bij verschillende andere bevolkingsgroepen, mede als gevolg van structurele wijzigingen. Het is zeer waarschijnlijk dat velen van hun - geen verbetering verwachtend in hun positie
van de grotere partijen - de Boerenpartij hebben gestemd.
Ik schreef daar reeds over in mijn artikel van april jl.
Voor het overige is gebleke:1 zowel na de StatenverkieZÏ'lgen als na
de Gemeenteraadsverkiezingen, dat niet vastgesteld kon worden, waar
overigens precies de steun aan de Boerenpartij gelegen was. Over de
jonge kiezers is wel geschreven, maar tot een werkelijke conclusie kon
men niet komen. Over de loontrekl~enden met lage inkomens eveneens en
uit de resultaten van bepaalde stemb:.lssen in verschillende steden is
duidelijk gebleken. dat uit deze groeperingen velen op de Boerenpartij
hebben gestemd. Zij ondervonden met name de gevolgen der prijsstijgingen.
Weer veel minder is een conclusie te trekken bij nog andere groeperingen. waarover de heer Koekoek o.a. verklaarde, dat vele intellectuelen
zijn partij gekozen hadden. Evenmin kan een verstandig woord geschreven
worden over het getal van diegenen, die zonder meer uit balorigheid of
nihilisme de grote partijen in de steek lieten.
In elk geval staat na beide verkiezingen wel vast, dat er zeer velen
ondanks de welvaart, die over het algemeen heerst niet gelukkig zijn met
de huidige situatie in ons land en dat men in vele gevallen de partijen
op één hoop gooit, de partijen nl. die allen op hun beurt als regeringspartijen fungeren. Op een hoop met die partijen, die thans regeringspartij
zijn.
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Eveneens staat vast, dat van die zeer velen een kleine 10% der Nederlandse kiezers op de Boerenpartij heeft gestemd, de partij die steeds
uitdrukking gegeven heeft aan de ontevredenheid over het gehele beleid.
Zij stelde zich op tegen ambtenarij tegen P.B.O., tegen hoge belastingen,
tegen het loon- en prijsbeleid, tegen de ingewikkeldheid van de problemen, tegen de onduidelijkheid. En dit sprak veel mensen aan, zodat
zij op de gemakkelijk en simplistisch sprekende Koekoek gingen stemmen.
Voor hem was de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen nog gunstiger
dan die der Statenverkiezingen. Dat wil dan zeggen, dat de sfeer in
Nederland voor de gezamenlijke grote partijen er niet beter op was
geworden. Dat was niet verwonderlijk in de week na de behandeling
van de nota over lonen en prijzen in de Kamer, tijdens welke behandeling
onverwacht bekend werd, dat in 1966 ruim 900 miljoen meer zou worden
uitgegeven dan de reeds hoge stijging van dit jaar aangaf. Men heeft
zich daarbij beslist niet algemeen gerealiseerd, dat een groot deel van
dat bedrag niet voor rekening van dit kabinet komt. Dit feit alleen al
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èn de problematiek van de lonen en prijzen heeft de sfeer zeker niet
verbeterd.
Hoe zal die sfeer worden als het kabinet in het najaar mogelijk - naast
de belastingverlaging in de sfeer der loon- en inkomstenbelasting - komt
met belastingverhogingen in de indirecte sfeer?
Het zal noodzakelijk zijn, dat de politieke partijen hun beleid dan
duidelijk en openhartig uiteenzetten en dat haar voorlichting aanspreekt.
Waarbij men er helaas rekening mee moet houden, dat grote uitgaven en
belangrijke offers voor de toekomst van het volk niet sterk aanspreken;
velen willen immers nu zelf van de welvaart profiteren.
Wat kan men in het kader van de gemeentepolitiek van de vertegenwoordigers der Boerenpartij verwachten? Allen zijn het kersverse raadsleden, zonder ervaring, maar ook zonder steun van een program, dat
hun partij heeft opgesteld. Koekoek zei immers vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, dat "een jongen van twaalf jaar gemakkelijk een
gemeenteprogram kan opstellen". Hier was sprake van zoveel onbegrip
voor gemeentepolitiek, dat men dit zelfs van Koekoek niet had verwacht.
Even onverstandig oordeelden andere figuren van zijn partij. Een van
de heren zei als toekomstig fractievoorzitter in de zaal van een zeer grote
stad, dat zijn strijd zou gaan vóór vrije lonen en vrije prijzen.
Een ander noemde de Boerenpartij een uiterst rechtse partij, wat de
stemmers afkomstig van de P.v.d.A. wel met schrik aangehoord zullen
hebben.
Neen, de winst van de Boerenparij bij de gemeenteraadsverkiezingen
zal heel bezwaarlijk kunnen bijdragen aan een goed bestuur van de gemeenten, waarin zij zitting neemt.
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TOTAAL-OVERZICHT van 131 vergelijkbare gemeenten met 6,7 miljoen inwoners, 54% van Nederland.
Zetels
GR '66
GR '62

Stemmen
GR '66
GR '62

Percentages
GR '66

PS '66

TK '63

GR '62

A.R.P.

177

169

4,0

4,0

4,0

4,0

149992

140250

C.H.U.

192

171

4,2

4,3

3,8

3,9

159012

136393

S.G.P.

32

35

0,9

0,9

0,9

0,9

33687

29546

G.P.V.

10

10

0,6

0,4

0,5

0,5

21354

17380

340

357

9,8

11,1

9,7

10,5

366793

362085

751

742

19,5

20,7

18,9

19,8

730838

685654

Prot. Chr. Groep

K.V.P.

587

640

21,1

22,2

24,0

23,9

787430

829388

P.v.d.A.

758

914

26,7

27,3

32,9

34,9

1000349

1210971

V.V.D.

341

318

11,6

11,7

12,3

11,0

434018

380237

70

45

5,2

6,5

3,8

4,3

192972

148968

P.S.P.
B.P.
C.P.N.
Overige lijsten
-

----

_.----

207

4

8,8

6,3

1,6

0,1

329249

4550

49

43

4,4

3,6

3,8

4,0

163296

140744

44

31

2,7

1,7

2,7

2,0

100070

67820

3738222

3468332
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Ontwerp Omroepwet

door Mr. A. M. I. H. Baeten

e drukinkt van het ontwerp van Wet tot regeling van de omroep

was nauwelijks droog toen mij de vraag van de redactie bereikte
D
een artikel aan het wetsontwerp te wijden. Ik sta wat huiverig tegenover
die vraag, omdat ik mij, naar het zich laat aanzien, straks in de Kamer
nog bij de voorbereiding van de openbare behandeling en wellicht bij de
openbare behandeling zelve in de discussie heb te mengen. Bovendien
bevat het wetsontwerp een aantal elementen, die zorgvuldiger bestudering
vereisen dan waarvoor mij de tijd gegund werd. Veel meer dan een
globale indruk heb ik zelf nog niet. Het navolgende is slechts als een
weergave daarvan te beschouwen.
Dat het wetsontwerp thans op tafel ligt is een reden tot verheugenis.
Zonder nu de dag al te prijzen voor het avond is - er zijn tenslotte al
eerder wetsontwerpen terzake ingediend - mag men zeggen, dat van
een lange, véél te lange voorgeschiedenis op de wettelijke regeling op
de omroep thans het einde in zicht lijkt. Ik merk hierbij wel op, dat
anders dan aanvankelijk in de bedoeling lag, van de ervaring met het
z.g.overgangsbestel nauwelijks of geen profijt kan worden getrokken.
Het ontwerp is een Z.g. raamwet, waarin het geheel van de Nederlandse
omroep-werkzaamheid, de binnenlandse omroep én de Wereldomroep,
geregeld wordt. Voor wat de binnenlandse omroep betreft is gekozen voor
een samensmelting van de radio- en televisie-organisaties in één overkoepelend lichaam, de Nederlandse Omroep Stichting, waarbij m.i. terecht
de mogelijkheid is opengelaten dat op den duur ook de Wereldomroep
daarin zijn plaats vindt. Tegen deze organisatorische samensmelting van
de binnenlandse radio en televisie bestaat, dacht ik, geen bezwaar omdat
voor zover radio of televisie naar hun aard redelijkerwijze een gesche,iden
behandeling verdienen zulks ook in de wet wordt geregeld.
Het systeem van de raamwet is m.i. terecht gekozen. Zowel de ingewikkeldheid van de materie als de snelle ontwikkeling, waarin radio en
televisie met name ook op technisch gebied betrokken zijn, maken het
gewenst dat nader regelend kan worden opgetreden op een wat eenvoudiger
manier dan bij formele wet.
Bij raamwetten rijst dan steeds de vraag of de verdeling van de stof
die bij wet zelf wordt geregeld en die aan nadere regeling door Kroon
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of Minister wordt overgelaten, de meest gelukkige is. Zo ook hier. Ik zou
mij kunnen voorstellen dat men bepaalde aan de Minister toevertrouwde
bevoegdheden toch maar liever aan de gewone wetgever zou willen voorbehouden. Ik noem bij wijze van voorbeeld art. 31, waaraan de Minister
de bevoegdheid ontleent af te wijken van de wettelijk geregelde zendtijdverdeling. Omgekeerd vraag ik mij af of bepaalde punten, die het wetsontwerp zeer uitgebreid wil regelen juist niet beter ter nadere uitwerking
aan een lagere wetgever, of wellicht nog beter aan de betrokken organisaties kunnen worden overgelaten. Ik noem hier als voorbeeld een zo
typische .,bedrijfsaangelegenheid" als de omvang en de taakverdeling van
de Raad van Beheer van de NOS (art. 43), welke regeling mij op het
eerste gezicht weinig bevredigend voorkomt.
Het voorgaande brengt mij op twee andere vragen.
Ook wanneer ik er van uit ga, dat in deze wet nogal wat aan nadere
regelingen van lagere wetgevers moet worden overgelaten, ben ik er dan
zeker van dat deze nadere regelingen zullen worden getroffen in de geest
van de conclusies van de parlementaire behandeling van de Nota Omroepbestel?
Op dit punt zullen duidelijke waarborgen moeten worden gegeven. Het
tweede punt dat ik aanstipte was of bepaalde onderdelen ter nadere uitwerking niet zozeer aan een lagere wetgever, doch veeleer aan de betrokkenen zelf kunnen worden overgelaten. Het "algemeen beleid" en "het
daaruit voortvloeiend toezicht" van de overheid ziet men in wel zeer
overvloedige mate in het ontwerp uitgewerkt. Ik ben mij ervan bewust
hier met een complexe problematiek te maken te hebben. Maar ik zou
toch nog eens zeer zorgvuldig willen bezien ten eerste: of men, wat men
met deze overheidsbemoeiingen aan juiste doelstellingen nastreeft, niet op
een wat terughoudender wijze kan bereiken en vervolgens: óf men als
overheid nu wel terecht in alle desbetreffende bepalingen een vinger in
de pap steekt.
Wij moeten, geloof ik, met grote zorg vermijden dat wij van de omroep
een terrein van intensieve oveTheidsbemoeiing maken. Tk geloof nog steeds
dat juist op het terrein van de meningsvorming en de cultuur het er
in de toekomst steeds meer om zal gaan de vrije creatieve diversiteit
en de onafhankelijkheid tegenover de overheid te handhaven.
De overheid moet het garanderen van de eerste niet kopen met het
ontkrachten van de laatste. Het verdient nauwgezette bestudering of het
ontwerp op deze punten een optimale regeling biedt.
Met deze laatste opmerking is niet in strijd mijn steun aan de poging,
welke het ontwerp, in navolging van de Nota Omroepbestel en de Overgangsregeling, doet om via een grotere bestuurlijke openheid, door de
invoering van een gezamenlijk programma etc., de samenwerking binnen
de Nederlandse omroep te vergroten. Aan mijn mening hieromtrent heb
ik geen twijfel laten bestaan, maar ik zou ernstige bezwaren hebben als
door een te zware greep van de overheid op de gezamenlijkheid en via
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deze of rechtstreeks op de omroeporganisaties een geruisloze ontwikkeling
naar een staatsomroep werd ingezet.
Ik zie de overheidstaak veeleer in het bewaken van de grondslagen van
het systeem van vrije zend-gemachtigden, die in een zeer open samenwerking in de NOS verantwoordelijkheid willen aanvaarden voor een totaalprogramma, dat zo goed mogelijk in de diversiteit van behoeften van het
publiek voorziet.
In dit verband juich ik toe, dat in het ontwerp thans ernst gemaakt
wordt met de bescherming van de auteursrechten der omroepen. Dit essentiële onderdeel van het ontworpen omroepsysteem zal dus eindelijk, zij
het schandelijk laat, effectief kunnen gaan functioneren.
Maar hiertegenover staat een aantal andere punten, dat naar mijn smaak
de omroeporganisaties onnodig zwaar onder overheidsvoogdij plaatst, resp.
de rol van de omroepen in het geheel der samenwerking, en ik bedoel dan
met name in de totstandkoming van het gezamenlijk programma, terugdringt. Het cumulerend effect van een aantal ogenschijnlijk ondergeschikte
afwijkingen van het overgangsbestel zou op den duur wel eens tot een
ondergraving van het in beginsel gekozen systeem kunnen leiden.
Zo lees ik wel in art. 39 lid 1, dat de NOS het samenwerkingorgaan is
van de omroeporganisaties en de adspirant-om roep-organisaties, maar men
dreigt deze zinvolle uitspraak tot een fictie te maken als men de daadwerkelijke samenwerking op het terrein, waarop die omroepen nu eenmaal
bij uitstek werkzaam zijn, nl. het maken van programma's, terugdringt.
"Zo nodig," zegt het ontwerp thans, wordt het gezamenlijk programma
gemaakt in samenwerking met de staven der omroepen. Dit is een gevaarlijke afwijking van de voorlopers van dit artikel in de nota en de overgangsregeling, waarin samenwerking tussen eigen NOS-staf en de staven
van de omroepen was voorgeschreven. Ik wil geenszins het nut en de noodzaak van een eigen staf van het gezamenlijkheidsorgaan bestrijden, maar
voorop moet staan dat de omroepvernieuwing moet worden gedragen door
de wil tot en de mogelijkheid van daadwerkelijke samenwerking van de omroepen ook op het essentiële terrein van hun werkzaamheid, het maken van
programma's.
"Completeren, niet concurreren", heb ik terzake van het gezamenlijk
programma gezegd bij de behandeling van de nota. Dat kan alleen door
"integreren", zou ik er thans aan toe willen voegen. Het zou naar mijn
mening eenvoudig een dwaasheid zijn om de groeiende openheid voor
andere meningen en opvattingen, welke de omroep-programmamakers
demonstreren, alleen maar "waar nodig" toe te laten in plaats van
"waar mogelijk".
Tenslotte wil ik nog een opmerking maken over het percentage voor de
gezamenlijke programma's voor radio en televisie. Ik geloof dat deze
percentages aan de te hoge kant zijn. Met name bij radio heb ik mij er
in het verleden onvoldoende rekenschap van gegeven, dat de helft à driekwart van de zendtijd bij radio beschikbaar moet worden gesteld voor

112

-:1

)"

g

n

t-

l~t

,k
p.

,n
g-

te
~n

muziek, waarvan men nu eenmaal slechts in zeer beperkte mate kan
zeggen, dat zij zich bij uitstek leent voor gezamenlijke voorbereiding,
samenstelling of presentatie of dat zij geëigend is voor ontmoetingsprogramma's.
Het gezamenlijk programma en de maximaal 10% voor kerken, politieke
partijen e.d. moeten dus voor het overgrote deel uit het "niet-muziek"gedeelte komen, tenzij men op voorhand het gezamenlijk programma een
ander karakter geeft dan het ontwerp voorschrijft. Dit laatste kan niet
de bedoeling zijn. Naar mijn smaak verdient een herziening zeker van dit
radiopercentage ernstige overweging.
Ondanks mijn kritiek op onderdelen waardeer ik het wetsontwerp als
een eerlijke poging om een sluitende wettelijke regeling tot stand te
brengen van het Nederlandse omroepbestel in overeenstemming met de
inzichten van de grote meerderheid van de volksvertegenwoordiging, met
respect voor het historisch gegroeide royale kansen biedend aan het verlangen naar openheid en samenwerking in het belang van kijker en
luisteraar.
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De NAVO-crisis

door Mr. G. M. A. M. Huigens

e plechtige ondertekening van het Atlantisch Verdrag te Washington
op 4 april 1949 betekende - na de nederlaag van het nazisme het einde van een kortstondige illusie over vrede en veiligheid in Europa
en tevens de geboorte van een bondgenootschap van een karakter zoals
eerder nog niet bestaan had. Dit bondgenootschap kwam tot stand omdat
West-Europa zich moest beveiligen tegen de dreiging van een communistische opmars. Het Atlantisch Verdrag werd opgesteld door vertegenwoordigers van zeven staten en is thans ondertekend door vijftien staten.
Het werd de hoeksteen van de buitenlandse politiek der lidstaten.
De essentiële doelstelling van het verdrag was de Sovjet-expansie af
te grendelen. Daarvoor werd een politieke organisatie opgezet, die in
staat moest zijn leiding te geven in geval van agressie van de Sovjet-Unie.
De andere doelstellingen van het verdrag waren o.a. de politieke banden
tussen de lidstaten te versterken en een gemeenschappelijke politiek uit
te werken met betrekking tot allerlei vraagstukken, waarvan in het bijzonder de economische werden genoemd. Het belangrijkste artikel van het
Verdrag, artikel V, bepaalde dat in geval van een gewapende aanval
iedere lidstaat die actie zou ondernemen, die hij noodzakelijk oordeelde,
daaronder begrepen een militaire actie.

D

Ten einde artikel V "waar" te maken werd de militaire organisatie
opgezet; de westelijke troepen konden op de strategisch en tactisch meest
gunstige plaatsen worden opgesteld; de commandovoering van die troepen
kon worden toevertrouwd aan een centraal hoofdkwartier, SHAPE, en
aan een aantal daaraan ondergeschikte regionale hoofdkwartieren.
Reeds vrij spoedig na de dood van Stalin in 1953 ontstond een sfeer van
onbehagen in kringen van het Atlantisch Bondgenootschap, welke ertoe
leidde dat in 1956 een commissie van Drie Wijze Mannen werd benoemd,
bestaande uit Dr. Gaetano Martino (Italië), Mr. Halvard Lange (Noorwegen) en Mr. Lester B. Pearson (Canada). Na drie maanden waren deze
Wijze Mannen in staat, in een uitgebreid rapport, aan te geven, welke
richting de Verdragsorganisatie uit zou moeten gaan om tot een nauwere
politieke samenwerking, als voorgeschreven in het Verdrag, te komen. De
commissie schreef dat grotere eenheid tussen de lidstaten alleen dan
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mogelijk was, wanneer de samenwerking in de NA va zou worden bevorderd door volledige en tijdige consultatie.
Afgezien van Berlijn is het hiertoe echter nooit gekomen. In het interessante boek van Arthur M. Schlesinger, Duizend Dagen, John F. Kennedy
in het Witte Huis, wordt keer op keer gesteld dat de Amerikaanse president
noch ook zijn ministers hiertoe bereid waren. Noch in de' kwestie Cuba,
noch over het Verdrag van Moskou om nucleaire proefexplosies uit te
bannen, noch inzake de politiek ten aanzien van Vietnam, noch bij de
verandering van de NAVa-strategie, noch bij de Nassau-overeenkomst werd
overleg gepleegd met de NAVa-bondgenoten.
Over de veelbesproken gedachte van het partnerschap tussen Europa
en Amerika werd nimmer serieus tussen de staatslieden van gedachten
gewisseld, zodat ook nimmer de tegenstrijdigheid in de Amerikaanse
politiek doorgesproken werd. Deze tegenstrijdigheid bestond hierin dat
Amerika enerzijds bereid was Europa te accepteren als een partner met
gelijke rechten en plichten. maar dat het anderzijds door het militaire
kader van het Atlantisch Verbond meer en meer militaire ondergeschiktheid van Europa eiste. Alle militaire macht en politieke beslissingsbevoegdheden werden in handen gelegd van de Amerikaanse president op
grond van de theorie van de ondeelbaarheid der besliss.ingsbevoegdheid,
welke dus een centraal geleide militaire politiek vereiste. De atoomstrategie
maakte een centralisatie van alle militaire beslissingsmacht noodzakelijk.
Minister McNamara spreekt weliswaar van "interdependence", onderlinge
afhankelijkheid, maar dit is misleidend omdat hij bedoelt dat de afhankelijkheid van de westelijke veiligheid gebaseerd is op de atomaire afschrikkingsmacht van Amerika, waarover hij voor de Amerikaanse
president niet alleen het vetorecht maar ook het monopolie opeist. Was
generaal Norstadt nog in zekere zin de gevolmachtigde bevelhebber van
vijftien regeringen, generaal Lemnitzer heeft maar één chef, de Amerikaanse president.
Deze Amerikaanse politiek - hoe men haar verder ook beoordeelt moest onherroepelijk tot een verzwakking van de Alliantie leiden, toen
in Frankrijk generaal de GaulIe aan de macht kwam. Tn zijn boeken over
de Tweede Wereldoorlog en later in zijn "beruchte" persconferenties vindt
men steeds weer de gedachte terug dat Frankrijk geen afhankelijkheid
van de Anglosaksische mogendheden wenst, dat Frankrijk zich zelf moet
verdedigen en in staat moet zijn eventueel - in bondgenootschappelijk
verband - zijn politiek kracht bij te zetten. Dit vereist het Franse atoomwapen, welks bestaan trouwens ook door de regering van de Vierde
Republiek nimmer werd bestreden.
Gedurende zijn reis in Europa in 1961 had president Kennedy een lang
gesprek met president de GaulIe over het wezen van de Alliantie, waarbij
president de GaulIe uitdrukkelijk op de voorgrond stelde dat de toen juist
ten einde gekomen revolte van de Franse generaals tegen zijn bewind
voor een gedeelte haar oorzaak vond in het feit dat de defensie gedeeltelijk
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haar nationale karakter had verloren en door de NAVO-organisatie geinternationaliseerd was_ Deze generaals, aldus de GaulIe, voelden zich
niet verantwoordelijk voor de bescherming van Frankrijk en waren daarom ook niet loyaal jegens de regering van de Franse Republiek. Hij
onderlijnde in het bijzonder het thema dat alleen nationale motieven en
sentimenten de bevolkingen konden inspireren tot een offer en zelfs het
hoogste offer ten bate van het algemeen welzijn. De afwezigheid van de
nationale veiligheidsgedachte verzwakte daarom onherroepelijk het bondgenootschap. Pres,ident de GaulIe deelde president Kennedy nadrukkelijk
mede dat hij de huidige NAVO-organisatie niet kon aanvaarden. De doelstelling van de gaullistische politiek was, Frankrijk een belangrijke rol in
Europa te geven zonder evenwel de nationale staat, "de bron van alle
macht en gezag", te doen opgaan in dit Europa dat echter in de verre
toekomst - verenigd - eens een grotere rol zou kunnen spelen.
Ofschoon het dus in zekere zin juist is dat de Franse regering reeds
heel lang geleden gezegd heeft dat zij de NAVO-organisatie niet langer
wilde en kon aanvaarden is anderzijds nimmer gebleken dat er overleg
is gepleegd om tot een meer acceptabele organisatie te komen. De conclusie hieruit moet dan ook zijn dat zij geen mogelijkheid zag de
organisatie te veranderen. De Amerikaanse politiek met betrekking
tot de nucleaire vraagstukken, de monopoliepositie ten aanzien van de
atoombom en het Amerikaanse veto over het gebruik daarvan, alsmede
de Amerikaanse politiek van integratie en de doctrine van trapsgewijze
oorlogvoering werden beschouwd als onoverkomelijke hindernissen.
President de GaulIe heeft het ook nooit aan zijn minister van Buitenlandse Zaken toevertrouwd met diplomatieke middelen die hindernissen te
nemen. Dat liet de Franse ,.grandeur·' helaas niet toe. De positie die
Engeland had verworven met diplomatieke middelen, kon Frankrijk dus
niet verkrijgen.
Thans is het volgens president de GaulIe tijd om de barrières tussen
de westelijke en oostelijke blokken af te breken. Hij beschouwt het Atlantisch Verdrag, in ieder geval de organisatie daarvan, evenals de organisatie van het Pact van Warschau als tegenstrijdig aan deze politiek. Tijdens
zijn rede in Verdun op zondag 29 mei j.l., waarin hij ook sprak over de
noodzaak van een Frans-Duitse samenwerking in het belang van geheel
Europa, onderstreepte hij eens te meer zijn opvatting dat Europa onafhankelijk in de wereld van vandaag moet staan.
In het Franse memorandum van 10 maart j.l. benadrukt de Franse
regering dat de organisatie van het Atlantisch Verdrag niet meer past in
het huidige tijdsbestek, omdat:
a. de Russische dreiging aanzienlijk afgenomen is;
b. Rusland thans direct Amerika kan aanvallen met van atoombommen
voorziene raketten;
c. integratie Amerikaanse overheersing betekent;
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d. de plaatsing van Franse troepen onder vreemd opperbevel in strijd is
met de Franse soevereiniteit en
e. de mogelijkheid niet uitgesloten is dat om redenen buiten Europa om
een oorlog zou kunnen uitbreken, waarin Europa tegen zijn wil betrokken zou kunnen worden door de nauwe banden, gesmeed in het kader
van de Atlantische Verdragsorganisatie.
De inhoud van het memorandum was reeds aangekondigd in de persconferentie van 21 februari j.!., toen het kabinet, de volksvertegenwoordiging en het gehele land hoorden wat er in het Elysée was besloten.
Frankrijk trok zich terug uit de organisatie van het Atlantisch Bondgenootschap.
De volkenrechtelijke basis van de Franse plannen tot terugtrekking uit
de organisatie van het Atlantisch Verdrag is dubieus. Bij het tot stand
komen van de verdragen en overeenkomsten is niet voorzien dat een
lidstaat het Verdrag zou blijven onderschrijven, maar zich zou terugtrekken uit de organisatie, die is opgebouwd op grond van de algemene
doelstelling van artikel 5 en meer in het bijzonder op grond van artikel 9,
krachtens welk artikel een Raad van Ministers wordt ingesteld, die bij
unanimiteit aan hem ondergeschikte organen kan instellen. Gedurende de
eerste jaren van het bestaan van het Atlantisch Verdrag waren deze niet
van groot belang, maar dat werd anders toen in 1954 aan het Verdrag een
nieuwe dimensie werd toegevoegd. De eerste doelstelling bleef de verdediging tegen en afweer van de Sovjet-dreiging; de tweede, daaraan
onderge,chikt, werd: de herbewapening van Duitsland mogelijk te maken
zonder dit land een zelfstandige generale staf en daarmede een beschikkingsbevoegdheid over zijn troepen toe te vertrouwen. In de Laatste
Akte van de conferentie te Londen in 1954 tussen de landen van de W.E.U.
plus Canada en de Verenigde Staten kwamen de ondertekenaars overeen
dat alle strijdkrachten van de NAVO-landen, gestationeerd op het vasteland van Europa - Groot-Brittannië viel er dus buiten - onder de autoriteit van de opperbevelhebber, van SACEUR, zouden worden geplaatst
met uitzondering van die troepen, die nodig waren voor de binnenlandse
orde en veiligheid of die nodig waren om overzeese gebiedsdelen te verdedigen. Deze Akte voorziet feitelijk geen andere mogelijkheid dan dat
alle troepen, die gebruikt zouden kunnen worden tegen de buitenlandse
vijand, d.w.z. de parate divisies, onder het internationale oppercommando
zouden staan. SACEUR zou moeten bepalen waar de troepen zouden
moeten worden gestationeerd en hoe de troepen eventueel zouden moeten
worden gebruikt. De onttrekking van de Franse troepen aan het commando van SACEUR is meer in strijd met de geest dan de letter van de
Akte van 1954.
Het is duidelijk dat de Franse actie tot onttrekking van zijn troepen
aan de NAVO veel meer militaire en politieke dan juridische consequenties
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zal hebben, juist omdat dit optreden niet in strijd is met de letterlijke tekst
van de overeenkomsten. Men kan natuurlijk wel stellen dat hetgeen aan
organisatie door de Raad van Ministers met unanimiteit van stemmen is
opgebouwd, alleen maar met unanimiteit van stemmen kan worden afgebroken of gewijzigd, maar ik geloof niet dat deze stelling in het internationale recht aanvaard wordt of kan worden. Op grond van artikel X van het
gewijzigde Verdrag van Brussel zou een beroep kunnen worden gedaan
op het Internationale Hof van Justitie in Den Haag, indien partijen het
niet eens zouden kunnen worden over de toepassing van het Verdrag en
de daarmee samenhangende protocollen. Ongetwijfeld zou een dergelijke
actie tegen Frankrijk kunnen worden aangespannen, maar tot nu toe
heeft geen enkele regering daar aanleiding toe gevonden, vermoedelijk
juist omdat de juridische grondslagen zo wankel zijn. Hier blijft een vraag
open.
De onttrekking van Frankrijk aan de Verdragsorganisatie levert grote
militaire problemen op. De eerste kwestie die zich voordoet is: kan de
huidige Amerikaanse strategie van de trapsgewijze verdediging voor de
NAVO nog gehandhaafd blijven? Met Frankrijk in het NAVO-gebied was
dit reeds een zeer omstreden kwestie. Met Frankrijk er buiten zal dit
vraagstuk zeker ernstig bestudeerd moeten worden. Vele militaire deskundigen zijn van oordeel dat de trapsgewijze verdedigingsmethode van
minister McNamara in Europa geen steek houdt. Het is onmogelijk om
eerst conventioneel, daarna conventioneel met tactische nucleaire wapens
en vervolgens met grotere tactische nucleaire wapens te ageren in een
zo ondiep gebied als het NAVO-gebied nu geworden is. Generaal Norstadt
verklaarde dan ook gedurende een bijeenkomst van het Atlantische JnstituEt
in Genève gedurende het jongste Pinkster-weekend, dat in veel grotere
mate dan vroeger de verdediging van West-Europa afhankelijk is geworden
van tactische atoomwapens bij de bataljons en divisies dan vroeger het
geval was. Feitelijk is geen andere dan een atoomverdediging mogelijk.
De vraag rijst dan ook: moeten de conventionele divisies gehandhaafd
blijven of moet de verdediging toevertrouwd worden aan kleine eenheden
uitgerust met atoomwapens? Zolang men het over de strategie niet eens
is, lijkt het moeilijk aan te geven welke middelen moeten worden ingezet
en hoe deze middelen, de militaire eenheden, moeten worden geleid. Dit
brengt ons direct bij het moeilijke vraagstuk van de geallieerde hoofdkwartieren en hun verhuizingen naar andere landen, in casu het Beneluxgebied.
Het meest ideale zou zijn, indien de Raad van Ministers thans op korte
termijn een beslissing zou kunnen nemen over de te volgen strategie.
Deze hoop zal echter wel niet verwezenlijkt kunnen worden, omdat sinds
de Dulles-theorie van de directe massale vergelding in 1960 door
McNamara werd gewijzigd in die van de trapsgewijze verdediging, de
meningen van de Europese regeringen zeer verscheiden zijn geweest en
ook met die van de Amerikaanse.
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De hoofdkwartieren, die thans in Frankrijk bij Parijs zijn gevestigd,
beslaan tientallen vierkante kilometers terrein en tellen omvangrijke
staven. In SHAPE, bij Rocqencourt, werken ongeveer 5000 militairen en
6000, meest Franse, burgers; in Fontainebleau zijn ongeveer 3000 militairen en 4500 burgers werkzaam. Dit is een totaaal van 18.500. Wanneer
men dit vermenigvuldigt met 4, de gemiddelde gezinsgrootte, dan komt
men op ongeveer 70.000 mensen. De staven zijn opgebouwd op grond van
de theorie dat in West-Europa zowel een conventionele, een conventionele
plus tactisch-nucleaire oorlogvoering als de totale atoomoorlog mogelijk
zou kunnen zijn. In feite is dit echter niet het geval, en daarom zouden
de hoofdkwartieren aan de feitelijke situatie dienen te worden aangepast.
Wanneer dit geschiedt na de algemene verhuizing, dan is dit uiteraard
aanzienlijk kostbaarder dan wanneer een beslissing tevoren zou worden
genomen. Het resultaat van een dergelijke beslissing zou ongetwijfeld zijn
dat behoudens schermutselingen elke aanval een atomair antwoord zou
krijgen. In feite zou dit de totale vernietiging van Europa betekenen,
maar ook de Sovjet-Unie zou ten onder gaan. Welk nut heeft dan een
aanval voor de agressor? Het atoomwapen is en wordt hoe langer hoe
meer een wapen van afschrikking, het absolute wapen dat niet gebruikt
kan worden om te vechten en dus in wezen een geheel ander wapen is
dan een conventioneel oorlogsschip of een tank.

1

1

1

t

:l
1

s
r
1

Een ander probleem dat gerezen is sinds Frankrijk het besluit heeft
genomen zich uit de organisatie van het Atlantisch Verdrag terug te
trekken, is dat van de zogenaamde infrastructuur. Dit betekent het geheel
aan verbindingsmiddelen, aan wegen voor aan- en afvoer, vliegvelden,
pijpleidingen voor de aanvoer van brandstoffen enzovoorts. Gedurende
vijftien jaar is deze infrastructuur opgebouwd met als centrum de beide
genoemde hoofdkwartieren. Zelfs thans zijn deze installaties nog niet compleet. De bouw hiervan heeft miljarden dollars gekost en heeft zwaar gedrukt op de nationale defensiebegrotingen vooral van de Verenigde Staten
en in mindere mate van de Westeuropese landen. Het vertrek van de
hoofdkwartieren zal enorme kosten met zich brengen, wil men deze wederom het centrum maken van de verbindingsmiddelen.
Welke strategie men ook onderschrijft, een controle v::m seconde tot
seconde door de hoogste militaire chef op al wat in zijn gebied gebeurt,
is noodzakelijk en dit eist een nieuw netwerk van verbindingen of, indien
Frankrijk het gebruik ervan, zoals het thans bestaat, toestaat, een verlenging naar de plaatsen waar de hoofdkwartieren zulle;} worden gelegerd.
Een speciaal belangrijk punt in dit verband is het recht van overvliegen.
Indien Frankrijk dit recht van overvliegen niet aan de geallieerden zou
geven, dan zou dit het systeem van verbindingen tussen het zuidelijk
front, met name Italië, en het centrale front in Duitsland zeer gecompliceerd maken. Zoals bekend hebben Oostenrijk en Zwitserland op grond
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van hun neutraliteitspolitiek aan de geallieerden hun luchtruim ontzegd.
In de komende onderhandelingen over de positie van de Franse troepen
in Duitsland en de eventuele Franse samenwerking zullen de vraagstukken
van het gebruik der bestaande infrastructuur en van het Franse luchtruim belangrijke punten zijn.
De geallieerde strijdkrachten in Frankrijk bestaan voornamelijk uit
Canadese en Amerikaanse troepen. De Canadezen hebben twee eenheden
aan vliegtuigen in Frankrijk gelegerd en zullen deze zonder meer terugtrekken. Zij zullen niet meer elders in Europa worden gelegerd. De Amerikaanse troepen in Frankrijk bestaan uit een 30.000 man. terwijl de
Amerikaanse luchtmacht vijf grote vliegvelden in Frankrijk in gebruik
heeft. Over de toekomst van deze Amerikaanse troepen is nog geen beslissing genomen. De Amerikanen hebben bovendien een groot aantal
depots, aanvoer- en opslagplaatsen, over geheel Frankrijk verspreid,
welke dienen om de Amerikaanse troepen in Duitsland van het nodige
te voorzien. Over deze opslagplaatsen is evenmin een beslissing genomen.
Hierbij zijn overigens betrekkelijk weinig militairen betrokken, omdat deze
opslagplaatsen bijna geheel door Franse burgers worden geadministreerd.
De Duitsers hebben geen troepen, maar wel opslagplaatsen in Frankrijk.
Over de toekomst daarvan zal ongetwijfeld tegelijkertijd worden beslist,
wanneer de beslissing valt over de Franse troepen en hun opslagplaatsen
in Duitsland, waarover thans de onderhandelingen op het punt staan te
beginnen. Die Franse opslagplaatsen in Duitsland zijn van veel meer
belang dan de Duitse in Frankrijk, zodat de eventuele verplaatsing van
de Duitse opslagplaatsen van Frankrijk naar Duitsland, indien de onderhandelingen mochten mislukken, geen onoverkomelijke moeilijkheden met
zich brengen. Over deze onderhandelingen valt thans nog weinig te zeggen.
Zolang deze nog niet in een definitief stadium zijn gekomen, is het ook
moeilijk te zeggen, in hoeverre het centrale front door het Franse optreden is verzwakt.
Over de politieke consequenties kan men thans ook nog slechts een
zeer voorlopig oordeel vellen. Het is zeker dat door het Franse optreden
een ernstige slag is toegebracht aan de gemeenschappelijke positie van de
westelijke wereld. Dit is te ernstiger, omdat in het oostelijk blok de eenheid, voorlopig althans, nog bewaard is gebleven. Een graadmeter voor
de verdere mogelijkheden tot politieke samenwerking met Frankrijk is
ongetwijfeld de beslissing om al dan niet de Atlantische Raad uit Parijs
naar elders te laten verhuizen. Tot nu toe zijn de Scandinavische, de
Canadese en de Griekse regeringen van mening dat het in het belang
van de politieke samenwerking zou zijn, indien de Raad van Ministers
zijn zetel in Parijs zou houden. Van Engelse en Amerikaanse zijde acht
men de mogelijkheid tot politieke samenwerking, althans zolang generaal
de Gaulle president is, niet groot, en zij sturen derhalve op een verhuizing
aan.
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De belangrijkste gevolgen van de betreurenswaardige Franse stap zullen
ongetwijfeld politiek zijn. Zal het nog mogelijk zijn verder aan Europa te
bouwen? Zal er nog een Atlantische samenwerking tot stand kunnen
komen? Zal het Duitse probleem een Europese of Atlantische oplossing
kunnen vinden of zal de theorie van de absolute soevereiniteit van de
nationale staat weer de overhand krijgen? Deze en vele andere politieke
vragen heeft generaal de GaulIe door zijn politiek opgeroepen, niet zozeer
op grond van zijn opvattingen, maar door stelselmatig de politieke consultatie over belangrijke vraagstukken te mijden en een internationale
politiek via het fait accompli, de persconferentie en het communiqué te
voeren.
5 juni 1966.
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Frankrijk en de Europese Gemeenschap
Terugblik en perspectief
door Dr. W. J. Schuijt

e medio mei genomen besluiten van de Raad van Ministers te Brussel munten niet alleen uit door technische gecompliceerdheid, wat
waarschijnlijk moeilijk te vermijden was, maar ook door politieke onduidelijkheid. Met name wat betreft de aard van de genomen besluiten was
en is nog steeds niet geheel duidelijk in hoeverre de uitvoering van de
besluiten inzake de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
afhankelijk is gedacht van de nog te verwezenlijken overeenstemming
tussen de Leden van de Raad inzake het aan de commissie te verstrekken
mandaat voor de zgn. Kennedy-ronde en het te voeren beleid op het
gebied van export-kredieten ten aanzien van landen met staats handel. Zijn
de toen genomen besluiten geclausuleerde besluiten, die pas rond zijn,
wanneer de door Duitsland uitgedrukte reserves, waarbij Nederland zich
heeft aangesloten, worden opgeheven?
Ondanks de vele verklaringen en commentaren, die van regeringszijde
zijn gegeven: blijft de nodige klaarheid ontbreken. Het wordt wel tijd, dat
alle onduidelijkheden eens worden opgeheven. Bij die gelegenheid zouden
de deskundigen het dan de leek ook eens duidelijk kunnen maken, welke
bedragen met al deze regelingen gemoeid zijn en of we er wijzer van
zijn geworden en zo ja, welke en hoe groot de voordelen zjjn, die de
Regering eruit heeft weten te halen.

D

Politieke betekenis

De procedure-aangelegenheden en de financiële consequenties van de
laatste reeks Brusselse besluiten zijn belangrijk. Minstens even belangrijk
is de kapitale vraag naar de politieke betekenis van deze besluiten. Om
hierop een min of meer gefundeerd antwoord te geven kan het nuttig zjjn
in enkele grote trekken een balans op te maken van de ontwikkeling van
de Europese Gemeenschappen en te trachten enkele perspectieven te onderkennen voor de verdere ontwikkeling. Bij het opmaken van zulk een balans
dienen twee opmerkingen vooraf gemaakt te worden. In de eerste plaats
kan de interne ontwikkeling niet gescheiden worden van de externe ontwikkeling, d.w.z. van het verloop van de buitenlandse betrekkingen, die
de Gemeenschappen zijn aangegaan. Beide blijken nauw samen te
hangen. Belangrijker nog is het tweede punt, dat zulk een balans niet
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alleen betrekking kan hebben op de ontwikkeling van de Gemeenschappen
op zichzelf, maar dat in zulk een balans worden betrokken de successen
en de tegenslagen van de samenwerking in de na-oorlogse politieke en
economische wereld van Europa. Immers, de Gemeenschappen ontplooien
zich niet in een vacuüm, maar in een bijzonder gecompliceerde politieke
en economische realiteit, met zware historische en sociologische hypotheken belast.
Recht en macht
Alvorens op een nadere beschouwing in te gaan, kan men de ontwikkeling van de Europese Gemeenschappen gekarakteriseerd zien als een wellicht beslissende fase in de historische strijd tussen diegenen, binnen de
afzonderlijke staten, die de internationale betrekkingen op rechtsbeginselen
willen grondvesten enerzijds en diegenen, die de machtsontplooiing in
de Europese verhoudingen de beslissende factor blijven vinden anderzijds.
De nieuwe vorm van de gemeenschappen, waarin rechtsregels het gedrag
der lidstaten bepalen, druist in tegen de oude tussenstatelijke omgangsvormen, die uiteindelijk beheerst worden door een machtsconceptie (macht
overigens niet uitsluitend als militair begrip te zien).
De Tweede Wereldoorlog heeft een sterk emotionele impuls gegeven
aan het tot dan toe uitsluitend aan idealisten en utopisten toegeschreven
streven de samenleving tussen de volkeren te vermenselijken door het
machtsstreven en het machtsbeginsel geleidelijk te vervangen door rechtsverhoudingen. Zoals meer in de geschiedenis is gebeurd, is, wat eens door
zgn. realisten als utopie werd beschouwd, een fase van verwezenlijking
ingegaan. Hierbij dient aangetekend, dat bepaalde aspecten van deze verwezenlijking slechts mogelijk zijn gemaakt door de realisten. Dikwijls liepen
de belangen van realisten en idealisten parallel. Zodra deze belangen uiteen
gingen lopen, traden spanningen op. Deze spanningen worden sterker naarmate de als idealistisch gedachte opzet duidelijker gestalte krijgt en sterker wordt.
Het non-discriminatie-beginsel
In deze situatie verkeren thans de Europese Gemeenschappen. Ik wil
trachten deze stelling te illustreren aan de ontwikkeling van de gemeenschapsgedachte en haar geleidelijke realisatie binnen de politieke realiteit
van de gelijktijdige, zich zelfstandig ontwikkelende staatkundige denkbeelden van enkele lidstaten. De eerste fase in de na-oorlogse ontwikkeling
wordt gekenmerkt door de overwinning van het politieke non-discriminatiebeginsel. De Franse politiek ten opzichte van het Duitsland van na de
oorlog o.l.v. de GaulIe verzette zich tegen de instelling van centrale
administraties voor de vier bezettingszones. Hoewel Frankrijk niet aandrong op annexatie van een groot deel van Duitsland, zoals wèl door de
USSR werd gedaan, dat ten behoeve van Polen een groot stuk van OostDuitsland afkapte, wenste de Franse regering wel een speciaal regime
voor het gebied ten westen van de Rijn en het Ruhrgebied.
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Nadat generaal de Gaulle zich uit de regering had teruggetrokken, liet
de Franse diplomatie geleidelijk deze opvattingen varen. Als hoofd van
de Rassemblement du peuple français bleef de GaulIe zich echter verzetten
tegen iedere handeling, waarin dit plaatsvond en met name tegen de
akkoorden van Londen, die geleid hebben tot de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland als tegenwicht tegen de door Rusland gecreëerde DDR.
Zijn visie was overigens niet zonder meer anti-Duits.

De Gaulle's visie op Duitsland
Hij stelde zich de integratie voor van de "Duitslanden" in een verenigd West-Europa op grond van een "entente" tussen Latijnen en Germanen (1). Deze integratie zou dan verankerd moeten worden door het
speciale statuut van de Ruhr van Duitsland bewesten de Rijn. In feite
dacht hij dus aan een verzoening met een opgesplitst en duurzaam ondergeschikt Duitsland. De redenen, waarom deze visie niet verwezenlijkbaar
was, zijn duidelijk. In de eerste plaats werd Duitsland de inzet van de
strijd tussen Oost en West, waarbij de volkswil van de Duitsers uiteindelijk
beslissend zou zijn voor de uitslag. Als zij zouden kiezen voor het Westen,
dan zou dit gered zijn; zouden zij kiezen voor het communisme, dan
zou dit de Atlantische Oceaan bedreigen. Voorts had de Bondsrepubliek,
althans volgens de Amerikanen en Engelsen, niets gemeen met het Derde
Rijk. Zij kon binnen afzienbare tijd geen gevaar opleveren.

Definitieve breuk
De verklaring van Robert Schuman in mei 1950 vormde de definitieve
breuk met de Duitse politiek van de eerste regering de GaulIe. De voorstanders van het Kleine Europa verwierpen radicaal het eerste element
ervan, namelijk de ondergeschikte status van de vroegere vijandelijke
staat, en legden des te meer nadruk op het tweede, nl. de verzoening
in een verenigd Europa. De Bondsrepubliek zou, zonder enige discriminatie,
volwaardig lid worden van een Europese Gemeenschap. Deze nieuwe politiek leidde tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal.
De supranationaal opgezette E.G.K.S., waarin het gouvernementele
element, de Bijzondere Raad van Ministers, slechts op aandringen van
Nederland werd opgenomen, bracht in feite enkel een vrijhandelszone tot
stand, die eerst in januari 1964 een douane-unie werd. De zogenaamde
kolen- en staal politiek van de Gemeenschap heeft een haast uitsluitend
indicatieve betekenis en laat de volledige verantwoordelijkheid voor het
economisch handelen bij de ondernemers. De integratie blijft beperkt tot
het kartelbeleid en gaat daar verder dan bij de E.E.G., omdat het, in
tegenstelling tot het E.E.G.-verdrag, betrekking heeft op alle afspraken
en concentraties binnen het grondgebied van de Gemeenschap (art. 65
en 66).
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Parallellisme van belangen
Het E.G.K.S.-verdrag kwam tot stand omdat de ideële motieven op dat
ogenblik parallel liepen met de directe staatsbelangen. De ideële motieven
zijn bekend genoeg. De kern ervan werd reeds door Robert Schuman
aangeduid als "het scheppen van een voor het handhaven van de vrede
onontbeerlijke Europese Federatie". Het Franse staatsbelang lag erin een
waarborg te scheppen tegen het overwicht en de macht van de Ruhrkartels. Het Duitse belang maakte dit aanvaardbaar, omdat het een einde
maakte aan zijn ondergeschikte positie ,in het Ruhrstatuut. Een economische
unie is de E.G.K.S. echter nooit geworden. Dit stuitte af op het verzet
van diverse deelnemende staten, zodat bijvoorbeeld de crisis-bepalingen
van het Verdrag niet op de kolensector konden worden toegepast. De deelnemende staten stelden zich op het standpunt dat er geen sprake was
van een .,uitgesproken crisistoestand" . De proef op de Franse bereidheid
tot integratie kwam in 1954 met het verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap (ED.G.), dat de instelling beoogde van een
geïntegreerd Europees leger. De pendelbeweging had haar hoogtepunt
bereikt en het echec van de ED.G. betekende tevens het einde voor het
ontwerp-verdrag tot oprichting van de Europese Politieke Gemeenschap.

Cric,is van 1954
De in 1954 (30 aug.) ontstane crisis in de Europese wereld was een overwinning van de conservatieve realisten - de GaulIe was niet aan de
macht -, die t.O.V. Engeland militair en dus politiek niet gediscrimineerd
wensten te worden. (De onverbrekelijke samenhang tussen politiek en
militair denken is karakteristiek voor de machtsconceptie van de Staat).
Tijdens de enige tijd daarna volgende onderhandelingen over E.E.G. en
Euratom bleek het mogelijk de Franse regering ervan te overtuigen, dat
een aantal gemeenschappelijke beleidsvormen noodzakelijk waren, maar
uitsluitend omdat het anders niet mogelijk zou zijn een gemeenschappelijke
markt tot stand te brengen. Deze gemeenschappelijke markt-conceptie was
voor de Fransen een technisch-economisch aangelegenheid, die de Franse
landbouw en de overzeese gebieden van Frankrijk ten goede zou komen.
De andere partners daarentegen zagen deze vormen van geïntegreerd beleid
als noodzakelijk voor de totstandbrenging van een verenigd Europa, d.w.z.
een samenwerking op basis van politieke non-discr,iminatie tussen de Zes.
Voor Duitsland speelde het nationaal-politieke motief van de hereniging,
die slechts met behulp van sterke vrienden te verwezenlijken zou zijn,
hierin een permanente rol.
Huiver voor integratie
De Franse huiver voor integratie dateert niet van de Gaullistische periode.
Zij is gedeeltelijk te herleiden tot tijdelijk optredende problemen, zoals de
Franse oorlog in Vietnam en de moeilijkheden in Algerije. De afbrokkeling
van het Franse imperium (Marokko-Tunis) prikkelde het Franse staats-
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bewustzijn. Het feit, dat West-Duitsland 63% vertegenwoordigt van het
industriële potentieel van de Gemeenschap, maakte Frankrijk eveneens
beducht. In de landbouwsector, waar de verhoudingen ongeveer andersom
liggen, was en is de Franse bereidheid tot integratie uiteraard veel groter.
Het huidige regime in Frankrijk beroemt er zich dan ook op dat het de
gemeenschappelijke landbouwpolitiek heeft "afgedwongen", terwijl het ten
aanzien van andere beleidsvormen, die betrekking hebben op de gemeenschappelijke handelspolitiek en op de verwezenlijking van de economische
unie voor industriële produkten, een veel gereserveerder houding inneemt.
In deze voorbereidingsperiode van E.E.G. en Euratom blijkt ook weer
het parallel lopen van de belangen tussen de ethische denkers en de "staatkundige" realisten. Bij het begin van de Gemeenschappen treden er
derhalve twee factoren op die het welslagen en de dynamische ontwikkeling
tijdens de eerste etappe van E.E.G. en Euratom verklaren: het parallel
lopen van het idealistische streven met de zakelijke belangen in de oude
staatsconceptie enerzijds en anderzijds het misverstand inzake de opvattingen over de betekenis en de strekking van het gemeenschappelijke
marktbeginsel. Hierbij kan worden aangetekend, dat de Nederlandse opvattingen in die eerste jaren - sterke vrijhandelszonetendens - het de
Fransen gemakkelijk maakten het accent eenzijdig te leggen op de economische infrastructuur·gedachte. De integratie-gedachte vond in die tijd
- ook in Nederland - weinig actieve steun bij de lidstaten, hetgeen o.m.
bleek uit de grote bereidheid van sommige lidstaten communautaire
offers te brengen op het Britse altaar.
Snel succes

De geschied beschouwer zal waarschijnlijk verbaasd staan over het snelle
succes van de E.E.G. in de eerste etappe. Het scheppen van een douaneunie was vóór op het schema van de Verdragen; eveneens de aanpassing
van de invoerrechten aan het gemeenschappelijke buitentarief voor industriële produkten. Op institutioneel vlak bereikte men redelijke resultaten.
De E.E.G. maakte grote indruk op de buitenwereld en bouwde een gezag
op, dat erkenning vond in de vele aanvragen tot lidmaatschap en samenwerking. Het associatiebeleid t.O.V. intussen zelfstandig geworden Afrikaanse staten - een moderne en politiek geslaagde vorm van ontwikkelingswerk - werd spoedig aantrekkelijk voor vele andere landen in Afrika en
Latijns-Amerika. Engeland, de mislukking van de EFTA daardoor erkennend, vraagt toetreding. Met Engeland vragen Denemarken, Ierland en
Noorwegen om associatie; Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Spanje en
Portugal volgen. Duidelijker nog blijkt de groeiende betekenis van de
E.E.G. uit het feit, dat in de V.S. de Trade Expansion Act op stapel werd
gezet om nieuwe economische betrekkingen met Europa op te bouwen.
De gedachte van het Partnership werd door de grote Kennedy serieus
op tafel gelegd.
De dynamische interne ontwikkeling tijdens de eerste etappe heeft blijk-
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.........................-----------baar grote gevolgen gehad voor de versnelde ontwikkeling van de betrekkingen van de gemeenschap met derde staten. Er blijkt een nauwe samenhang tussen beide (interne en externe ontwikkeling) te bestaan.

Crisis 1963: Engeland
De eerste etappe van de E.E.G. vertoonde aldus een zich even dynamisch
als evenwichtig ontwikkelend beeld. In de ogen van vrijwel alle partners
alsook in die van de buitenwacht waren de eerste schreden van het voorheen nog al eens veel gesmade Kleine Europa van de Zes niet slechts
een economisch, maar ook een politiek succes. Het team-Hallstein kon
zich verheugen in een groeiende waardering voor zijn werk binnen en buiten
Europa.
Slechts het Frankrijk van de GaulIe deed officieel niet mee aan deze
waardering ondanks het feit, dat in brede lagen van de bevolking de
"Marché Commun" een reëel begrip was geworden. Naarmate de politieke
betekenis van de E.E.G. toenam en daarmede de bruikbaarheid van een
supranationale. communautaire werkwijze duidelijker werd getoond,
zetten generaal de GaulIe en zijn eerste dienaar, minister-president Debré,
zich hiertegen af door steeds luidruchtiger te verklaren, dat de nationale
staat de enige politieke realiteit is en dat er niets goeds in de wereld tot
stand kan komen als men deze laatste en hoogste politieke wijsheid miskent.
De demonstratie van de officiële Franse gehechtheid aan deze thesis
werd geleverd bij het begin van de tweede etappe in januari 1963, toen
Frankrijk weigerde verder te onderhandelen over de eventuele toetreding
van Engeland. Door dit besluit werd de evenwichtige samenhang tussen
de interne en de externe ontwikkeling verbroken. Daarmee trof Frankrijk
de Gemeenschappen midden in het politieke hart. Zowel oorzaak als aanleiding tot deze grote crisis lagen buiten de eigenlijke werksfeer van de
Gemeenschappen; niettemin deden de gevolgen zich zwaar voelen op haar
"bedrijfsgrond" .
Na de besprekingen die de GaulIe op het einde van 1962 te Rambouillet
met Macmillan had gehad, ervoer de GaulIe de militair-politieke beslissingen, tussen de Verenigde Staten en Engeland in het akkoord van Nassau
tot stand gekomen. als discriminatoir.
Het streven van Frankrijk zich een positie te verwerven als medebeslissende kernmogendheid in de wereld, werd door deze afspraak bedreigd. Aan dit nationaal-politieke machtsstreven werd duidelijk voorrang
verleend boven het gemeenschapsstreven.
Deze nieuwe overwinning van de conservatieve, militair-politiek denkende realisten deed de reeds bestaande spanning tussen het economisch
succes van de Gemeenschappen en de nationaal-politieke aanpassing hieraan tot een breuk-situatie komen.
Communautair antwoord
Zich bewust van de gevaren, die de Gemeenschap toen bedreigden,
besloten de "communautairen":
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1. een programma op te maken voor een verdere harmonische ontwikkeling tussen interne en externe betrekkingen;
2. alles in het werk te stellen om de institutionele kracht van de Gemeenschap te versterken (versterking bevoegdheden van het Europese Parlement, fusie van de executieven, verkiezingen voor het Europese Parlement;
3. de opbouw van de economische unie, die op het programma achtergebleven was, te versnellen.
Dit laatste was een heel moeilijke zaak, want het Verdrag van Rome
bevatte wel regels voor de douane-unie (vrij verkeer goederen - personen kapitaal - diensten), doch niet voor een economische unie. Een werkprogramma voor de tweede etappe moest hierin voorzien. Op het gebied
van het concurrentiebeleid kwam een eerste kartel-wetgeving tot stand.
Er werd ook iets bereikt op het gebied van de vrije vestiging en dienstverlening, maar vervoer, energie en gemeenschappelijke handelspolitiek
kwamen niet uit de grondverf. Om het evenwicht tussen de industriële
sector en de landbouw-sector te verzekeren werd voortvarend gewerkt aan
landbouw-verordeningen. In het achtste verslag van de E.E.G. (begin
juni 1965) werd rekening gehouden met de streefdatum van 1 juli 1967.
waarop het vrije goederen-verkeer voor alle landbouwprodukten zou zijn
verwezenlijkt. Met betrekking tot de industrie-produkten had de Commissie
in haar "Initiatief 1964" reeds de Raad voorgesteld de douane-unie tegen
1967 geheel tot stand te brengen. De voorstellen van de Commissie van
31 maart 1965 bevatten in een drieluik de synthese van deze politiek:
voorstellen tot financiering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid,
eigen inkomsten voor de Gemeenschap èn parlementaire controle.

Herhaalde crisis: 1965
Deze voorstellen hielden een concretisering in van de eisen die aan
een goede gemeenschapsontwikkeling gesteld mochten worden. Daardoor
noopten zij de staten tot een diepgaande confrontatie met hun nationaalpolitieke doelstellingen. Het is de grote verdienste van de CommissieHallstein deze politieke daad gesteld te hebben teneinde klaarheid in de
verhoudingen te scheppen. De confrontatie viel in Frankrijk negatief uit,
hetgeen de tweede grote crisis van juni 1965 tot gevolg had. Frankrijk
zag met ingang van 1-1-1966, het begin van de derde etappe en toenemende
mogelijkheid van meerderheidsbesluiten, zijn machtspositie verloren gaan.
Het Frankrijk van de GaulIe, voor de keuze gesteld tussen een modern
op sociaal-economische vooruitgang gebaseerd gemeenschapsbeleid of een
beleid dat op herwaardering gericht was van zuiver nationaal-politieke
prestige-overwegingen en dat als zodanig een terugval naar verouderde
denk-categorieën betekende, koos het laatste en liquideerde daarmede de
Robert Schuman-periode.
Door de totstandkoming van het gemeenschappelijk buitentarief van de
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Gemeenschap zagen de staten hun handelingsvrijheid op handelspolitiek
gebied verloren gaan. Vooral de industrieel sterke lid~staten worden in
hogere mate van de gemeenschappelijke handelspolitiek afhankelijk dan
Frankrijk met zijn relatief zwakke industrie. Met ingang van de derde
etappe van de gemeenschappelijke markt (1-1-1966) moeten de des betreffende besluiten in de Raad van de E.E.G. met gekwalificeerde meerderheid
worden genomen.

Akkoord van Luxemburg
Handhaving nu van de eenparigheidsregel zou de sleutelpositie van
Frankrijk verzekeren. Frankrijk is thans het minst gebaat bij een snelle
verlaging van de externe douanerechten en een snelle opheffing van de
nog bestaande administratieve en fiscale grenzen in de Gemeenschap.
In deze positie zou het in staat blijven aan de andere E.E.G.-landen
economische voordelen te verstrekken in ruil voor politieke concessies.
Het akkoord van Luxemburg van 29 januari kan dan ook alleen zo worden
begrepen, dat de deelnemende staten bereid zijn te trachten tot een zeer
grote "package-deal" te komen, die betrekking heeft op de financiering
van het landbouwbeleid, de Kennedyronde en een aantal maatregelen, die
in hoofdzaak gericht zijn op de economische unie in de industriële sector.
Een dergelijke "package-deal" zou de zogenaamde "evenwichtige ontwikkeling van de Gemeenschap" moeten waarborgen, waardoor in feite de
verdere economische integratie in zeer grote mate van de interne machtspolitieke aspecten binnen de Gemeenschap zou worden beroofd. Het zou
met andere woorden de continentaal-Europese samenwerking op voet van
gelijkheid definitief verankeren. Het is dan ook duidelijk dat de Gemeenschap zich thans in een beslissende fase bevindt, niet alleen voor haar
eigen voortbestaan, maar ook voor haar eventuele uitbreiding.
Wanneer de "evenwichtige ontwikkeling" van de Gemeenschap niet tot
stand komt - en Frankrijk is daar blijkbaar niet op gebrand - heeft
Frankrijk geen enkel belang bij een eventuele uitbreiding van de Gemeenschap. Deze zou immers alleen maar de Franse invloed en de Franse
onderhandelingspositie in de Gemeenschap kunnen schaden.
Komt zij echter wel tot stand, dan heeft Frankrijk alle belang bij een
toetreding van Engeland om een tegenwicht te vormen tegen het economische gewicht van de Bondsrepubliek. De Gaulles glimlach tegen Albion
tijdens de voorbereiding van de presidentsverkiezingen was dan ook
misschien de eerste voorbode van het akkoord van Luxemburg. Wij zullen
dit vermoedelijk binnenkort weten, want één van de elementen van de
"package-deal" is aan tijd gebonden: de Kennedy-ronde.
Euratom
In dit verband is de situatie van Euratom medebepalend voor de oplossing van het vraagstuk van een non-discriminatoire samenwerking van
de Zes. Bij de onderhandelingen over de Verdragen van Rome bleek het
mogelijk overeenstemming te bereiken over de atoomsector. Het Euratom129

verdrag was in zoverre een logische consequentie van het E.G.K.S.-Verdrag
dat het, afgezien van andere overwegingen, zoals de te verwachten energiebehoeften van Europa en het belang van de atoomresearch, betrekking
had op een basis-industrie die door het voortschrijden van de techniek
even vitaal zou worden voor de "oorlogsindustrie" als in het verleden
de sectoren kolen en staal. Uiteraard betreft het Euratom-verdrag uitsluitend het vreedzaam gebruik van atoomenergie, maar door het verbod
van de ontwikkeling van kernwapens in Duitsland beslaat het de gehele
nucleaire sector in dit land, terwijl de Franse "force de frappe" erbuiten
valt.
De afbakening van het civiele en het militaire deel van de nucleaire
sector bleek overigens al spoedig een zeer netelige zaak. De uitzonderingspositie die Frankrijk thans op nucleair gebied inneemt, kan ook gezien
worden als een van de oorzaken van de huidige moeilijkheden binnen de
Gemeenschappen. Frankrijk zal niet snel bereid zijn een kernbewapening
te integreren met e·en vacuüm in de partnerlanden door zijn kernwapens
af te staan aan een Europees gezag, en dit is medebepalend voor de
perspectieven voor de oprichting van een Europese politieke gemeenschap.
Met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling is dikwijls de vraag
gesteld of het Europa van de zes landen groot en sterk genoeg is om
zichzelf te realiseren. Sommigen zijn van mening, dat het Europa van de
Zes zonder evenwichtige, alle sectoren omvattende ontwikkeling, leiden
kan tot een hegemonisch-politieke positie van Frankrijk. Anderen zijn
van mening dat met een zgn. "evenwichtige ontwikkeling" het risico
gelopen wordt van een economisch-politiek overwicht van Duitsland.
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Frans of Duits overwicht

Welke zal de situatie van de Gemeenschap worden in het eerste geval?
Zal de Gemeenschap, gesteund door de andere partners, de strijd voor
recht kunnen doen zegevieren over de laatste stuiptrekkingen van een
negentiende-eeuwse traditionele nationalistische machtspolitiek? Of zal de
machtspolitiek van Frankrijk de Gemeenschap tenslotte om hals brengen?
Moet in het geval van een evenwichtige ontwikkeling met het risico van
economisch-politieke overheersing van Duitsland aangenomen worden dat
toetreding van Engeland de Gemeenschap levensvatbaar maakt?
Het is goed deze vragen te stellen, ook al houdt dit soort vraagstellingen
het theoretische gevaar in dat men gaat redeneren langs twee uiteenlopende sporen. Het ene, dat van de communautairen, die er van uitgaan,
dat in de moderne wereld hergroepering van staten op basis van rechtsve,rhoudingen het enige afdoende middel is tegen het wederopleven van
het op zuiver eigenbelang afgestemd nationalisme en dat geïntegreerde
samenwerking een onmisbare voorwaarde is voor een· op vooruitgang
gericht en aan de hedendaagse technische mogelijkheden beantwoordend
sociaal-economisch beleid. Langs het andere spoor redenerend wil men
nog altijd een beslissende betekenis blijven toekennen aan conservatieve,
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nationale machtspolitieke factoren die een afwisselend politiek Europees
evenwicht tot stand brengen.
Het is hierom goed deze vragen te stellen, omdat we daardoor in de
huidige situatie met de neus op de realiteit worden gedrukt, die geen
andere is dan een spanningsverhouding - ja zelfs een conflict-situatie tussen de beide tendensen.
Een op de toekomst gerichte progressieve politiek dwingt ons onder deze
omstandigheden onze houding af te stemmen op de groeiende interdependentie tussen de volkeren, in het bijzonder op economisch gebied. De sociale
vooruitgang der volkeren hangt daarvan af. Dit houdt in, hardnekkig vasthouden aan de communautaire opzet ook al kan deze nog geruime tijd
niet tot volle ontplooiing komen tengevolge van onvoldoende voortgang
in het nationaal-politieke denken.
Alvorens tot een afsluiting te komen moet nog worden opgemerkt dat
in deze regelen de gehele problematiek, die verband houdt met de mogelijkheid tot schepping van een politieke Gemeenschap in Europa, terzijde is
gelaten. Eensdeels omdat er in de huidige situatie geen reëel aanknopingspunt voor te vinden is, anderdeels omdat dit vraagstuk niet los te denken
is van de nucleaire defensie-problematiek.
Conclusie

De conclusies van deze kanttekeningen bij de huidige stand van zaken
van de Gemeenschappen vallen in twee delen uiteen.
In het algemeen gesproken kan men stellen, dat een grote politieke
verdienste van de Gemeenschappen is gelegen in het feit, dat zij een
continentale oorlog, zoals wij die in het verleden hebben gekend, zozeer
uitsluiten, dat de gedachte daaraan thans zelfs "belachelijk" lijkt. De in
tegenstelling tot de E.v.A. zware institutionele structuur met zelfstandige
executieven, een eigen Hof van Justitie en een eigen ambtenarenapparaat
waarborgt de behartiging van het algemeen belang, waardoor ook de
economisch zwakkere staten worden beschermd.
De eigen "volksvertegenwoordiging" van de Gemeenschappen, ook al
zijn haar budgetaire en medewetgevende bevoegdheden, gezien de grote
belangen die op het spel staan, ten enen male onvoldoende, vormt de
garantie tegen het ontstaan van een heerschappij van technocraten, doordat zij alle zaken, die de Gemeenschap betreffen, in de openbaarheid kan
brengen en dit inderdaad ook doet.
Afgezien van de grote materiële voordelen die de Gemeenschappen de
volkeren van het kleine Europa hebben gebracht, is mede hun grote verdienste, dat zij door hun evenwichtige structuur en mits zij zich op evenwichtige wijze ontwikkelen, tegemoetkomen aan de nog steeds bestaande
geestelijke verdeeldheid in Europa. Het nog steeds bestaande onderlinge
wantrouwen tussen de Europese volkeren verdwijnt door de veelvuldiger
contacten en door het gevoel, in een lotsgemeenschap verbonden te zijn.
Het wijst de weg aan, waarlangs deze verdeeldheid en dit wantrouwen
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kunnen worden overwonnen. Zij getuigen, om een variant te gebruiken van
het Franse staatsdevies, dat de vrijheid in het Westelijke bestel slechts
duurzaam kan worden behouden door een verbroedering van de Europese
volkeren op basis van hun gelijkberechtigde samenwerking.
In het bijzonder dient met grote duidelijkheid gesteld te worden, dat
van het voortreffelijk programma (zie boven) dat de communautairen na
de eerste crisis van januari 1963 opmaakten om de gevaren die de Gemeenschap bedreigden te bezweren, slechts het eerste punt in de mei-besluiten
(1966) werd verwezenlijkt en dan nog slechts gedeeltelijk en voorwaardelijk.
Van het tweede punt, "versterking van de institutionele kracht van de
Gemeenschappen", kwam niets terecht. De eerlijkheid gebiedt zelfs te
zeggen dat de Luxemburgse besluiten (jan. '66) de positie van de Uitvoerende Commissie eerder verzwakt dan versterkt hebben, al moet worden
toegegeven, dat de Brusselse Commissie niet altijd even tactvol met overgevoelige staatslieden omsprong.
Het fusie-vraagstuk

De fusie van de Executieven - een Nederlands initiatief - wacht nog
altijd op de ratificatie-behandeling in het Nederlandse parlement. Een
behandeling, waarvan de schriftelijke voorbereiding begonnen is, maar
waarbij de vraag of men aan de regering de beoordeling moet overlaten
of de samenstelling van de nieuwe Brusselse Commissie voldoende waarborgen zal bieden voor een evenwichtige ontwikkeling van de Gemeenschappen, door de socialisten - zoals de zaken nu staan - anders wordt
beoordeeld dan door ons. De K.V.P.-fractie blijft in grote meerderheid
op het standpunt staan, dat deze samenvoeging van de drie thans bestaande uitvoerende organen een element van rationalisering inhoudt,
waardoor het gemeenschappelijk beleid wordt vergemakkelijkt en de positie
van de Commissie in de dialoog met de Raad wordt versterkt.
Een bijzonder belangrijk punt van het programma 1963 is de versterking
van de budgetaire en wetgevende bevoegdheden van het Europese Parlement. Het is een triest feit, te moeten vaststellen dat de poging tot
versterking van de democratische structuur van de Gemeenschap volledig
schipbreuk heeft geleden. Al is het waar, dat deze pogingen in eerste
instantie te pletter liepen op het hardnekkig verzet van Frankrijk, dat van
democratische controle niets wil weten, zolang er geen politiek gezagsorgaan bestaat. Men vergete hierbij niet dat de Nederlandse Regering
op instigatie van de Tweede Kamer (motie-Blaisse) voortdurend op dit
stuk de spits heeft moeten afbijten en daarbij minder steun van de Vijf
verkreeg dan de een tijdlang zo hooggeroemde eenheid van de Vijf liet
veronderstellen.
Het hoofdstuk "Europese Verkiezingen" is ondanks de in maart 1961
door het Europees Parlement gedane voorstellen aan de Raad, voorzover
mij bekend, nog niet door de Raad aangeroerd.
De resultaten van punt 2 zijn derhalve negatief te noemen. Niet veel
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meer kan gezegd worden van punt 3, de versnelling van de economische
unie. De achterstand is in de tweede etappe grosso modo niet ingehaald.
In de mei-besluiten (1966) is één van de voorwaarden een eerste aanpak
hiervan in het kader van het aan de Commissie te geven mandaat voor
de Z.g. Kennedy-ronde.
Welk alternatief?
Gezien deze negatieve balans komt uiteraard de fundamentele vraag
naar voren: heeft het nog zin om met deze opzet door te gaan? Het wil
mij toeschijnen, dat ook onze Ministers tijdens de mei-onderhandelingen
voor deze vraag gestaan hebben. De bereidheid van de Regering om ja
te zeggen houdt in, dat zij deze vraag positief heeft beantwoord. Om deze
houding te begrijpen dient men zich af te vragen voor welk alternatief
men staat. Dit alternatief kan aldus gezien worden: men kan verdere
medewerking weigeren. Dat betekent liquidatie van de Gemeenschappen.
Het betekent ook terugval naar de vooroorlogse situatie, waarin de
economische betrekkingen afhankelijk worden van nationale wiIIekeur en
het recht van de sterkste weer geldend recht wordt. De terugslag op
de economische dynamiek en de daarmee verband houdende sociale zekerheid in ons na de oorlog sterk geïndustrialiseerde land zou uiterst gevoelig
zijn. Ten slotte zou de verantwoordelijkheid voor stopzetten van de verwezenlijking van het grote politieke goed, dat gelegen is in het scheppen
van moderne rechtsverhoudingen tussen de staten, van historisch gewicht
kunnen zijn, aangezien daardoor de zegepraal van verouderde, soevereine
staatsopvattingen, die tenslotte slechts tijdelijk in één partner-land officieel
beleden worden, zou worden bezegeld.

De andere mogelijkheid ligt in het open houden van een toekomstige
communautaire ontwikkeling tot op het moment dat de binnenlandse
situatie in Frankrijk verandert. Dit open houden betekent voorshands
een realistische politiek voeren, die zo snel en zo diep mogelijk de
technisch-economische vervlechting en integratie voortzet tot het beroemde ,.point of no return" bereikt is. Dat wil zeggen een integratie doorvoeren in de diepte op die terreinen van het moderne leven - economie
en landbouw - , die de maatschappelijke vooruitgang meer conditioneren
dan ouderwetse machtspolitiek. Theoretisch blijft dan de nationale soevereiniteit wat zij is - onverlet -, maar in de praktijk worden de bevoegdheden van b.v. de ministers van economische zaken en landbouw nationaal
zo uitgehold, dat hun soevereine handelen een fictie wordt.
Frankrijk is er in geslaagd de Europese samenwerking terug te
dringen naar het uitgangspunt van de jaren 1956-1957. Het Franse
nationale belang schijnt evenwel voorlopig nog paral1el te blijven lopen
met de economische belangen van de Gemeenschap. Als waar is, wat
beweerd wordt, dat generaal de Gaul1e om zijn land sterk te maken het
wil omsmelten van landbouwstaat tot een moderne industriestaat, zul1en
de Gemeenschappen in zijn ogen vooralsnog goede diensten kunnen bewij133

zen bij deze transformatie. De activiteiten van de Gemeenschappen betekenen in hoogste instantie "dienstverlening" voor het Franse staatshoofd.
Het zal zaak zijn van een goede realistische politiek deze dienstverlening
zo goed en zo sterk te maken, dat het wegvallen daarvan niet mogelijk
zal zijn zonder grote schade te berokkenen aan degenen die deze diensten
ontvangt.
Maar wat dan met onze mooie politieke idealen van democratische
versterking van de Gemeenschappen? Wij blijven erkennen dat ze juist
zijn en dat ze zonder schade voor het geheel niet verwaarloosd mogen
worden. Anderzijds moeten we ook erkennen, dat we in eerste instantie
de strijd hierover verloren hebben; maar daarbij tevens vaststellen dat
niet alleen Frankrijk, maar ook de anderen ons, de een meer, de ander
minder, in de kou hebben laten staan. Een hoopvol punt in dezen is de
algemeen aanvaarde verwachting, dat de Gaulle zich zelf overleeft en dat
wel vaststaat, dat het Gaullisme in deze vorm in Frankrijk een verdwijnend verschijnsel is. Zal het dit ook elders zijn?
In de eerstkomende jaren - tot 1970 - zit er in deze, onze idealen
geen muziek meer. Ze zullen, of we willen of niet, in de ijskast moeten
om er, zo gauw het klimaat verbetert, weer uitgehaald te worden. De
slechtste politiek is die welke geleid wordt door een negatieve, rancuneuze gelijkhebberij, ook al hebben wij gelijk!
Intussen zal de Nederlandse politieke scheppingsdrang zich realistisch
moeten richten op de technisch-economische mogelijkheden die de huidige
situatie ons biedt. Het welslagen van de grootste na-oorlogse politieke
onderneming in Europa hangt er van af.
Het ware te wensen, dat de Regering thans meer dan in het verleden
een beleid op langere en middellange termijn ontwerpt, dat afgestemd
is op de situatie zoals deze thans voor ons ligt.
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Een nieuwe onderwijsstruktuur
gewenst? (11)

door Drs. W. de Heij

In november 1965 werd door de Or. Wiardi Beckmanstichting het eerste
deel van een "Struktuurplan voor het onderwijs" gepubliceerd. Het ligt
in de bedoeling, dat nog drie deeltjes zullen verschijnen, waarmee dan
het overzicht van de denkbeelden van de Partij van de Arbeid omtrent
een nieuwe struktuur van ons totale onderwijs compleet zal zijn.
De vier delen zullen respectievelijk handelen over het kleuter- en jeugdonderwijs in de leeftijden van 3 - 13 á 14 jaar; het voortgezet onderwijs
benevens de voorzieningen voor de niet meer leerplichtigen 15 - 18jarigen; het wetenschappelijk onderwijs en de voorzieningen voor het
buitengewoon onderwijs.
Met de publicatie van dit Struktuurplan voor het onderwijs heeft de
Partij van de Arbeid o.i. een belangrijk initiatief genomen. Wederom
bewijst deze Partij hiermede haar grote belangstelling voor het onderwijs
en haar bekwaamheid om tot constructieve voorstellen ter verbetering
van het onderwijs te geraken.
De onderhavige studie, welke handelt over het kleuter- en jeugdonderwijs, is samengesteld door een commissie, bestaande uit Or. P. J. Koets
(voorz.), Mr. J. W. Masman (secr.) en A. Bogaard, Dr. J. Bijl, Prof. Dr.
L. van Gelder, W. v. d. Gevel, C. Kleijwegt, Or. J. H. Lamberts, P. Post,
C. J. Rol, Mr. A. de Roos, E. Steenbergen, Or. J. Tans, Mevr. U.
Tellegen-Veldstra, Drs A. R. Vermeer, N. Y. Vlietstra, H. v. d. Vlist
en Mej. Drs. A. J. Wilmink.
De hiergenoemde leden van de commissie garanderen een deskundige
aanpak van het onderwerp. Gezien de diepingrijpende consequenties die
de realisering van hun voorstellen voor ons onderwijs zou hebben, lijkt
het ons gewenst uitvoerig op de onderhavige studie in te gaan.
Waarom wordt een struktuurplan noodzakelijk geacht?

De commissie geeft voor het publiceren van het struktuurplan de volgende argumentering. In 1957 merkte de onderwijscommissie van de
P.v.d.A. in een rapport op: "Gesteld echter dat het mogelijk zou zijn het
tekort aan leerkrachten en schoolgebouwen binnen enige jaren in te lopen
en dat wij er zelfs in zouden slagen in die tijd de zo nodige verbetering
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der leerlingenschaal in te voeren, dan nog zou van een nijpend onderw ijsvraagstuk in Nederland moeten worden gesproken.
Immers: ons ontbreekt een weldoordacht en innerlijk samenhangend
onderwijsstelsel, dat aan de eisen zowel van modern paedagogische en
psychologische inzichten als van de maatschappij-in-verandering en van
het arbeidsproces voldoet. Daarvan worden niet alleen de leerlingen de
dupe; ons gehele volk, dat nu en ook straks nog alle beschikbare krachten
moet inspannen om zijn levensniveau en cultuurpeil te handhaven, ondervindt van het ontbreken ener welgerichte en vooruitziende onderwijspolitiek voortdurend de nadelige gevolgen. "Het Struktuurplan voor het
onderwijs zegt dan verder: "Hoewel nu in de vier grote onderwijswetten,
de Kleuteronderwijswet, de Lager-onderwijswet, de Wet op het voortgezet
onderwijs en de Wet op het wetenschappelijk onderwijs een uitgangspunt
voor een weldoordacht en innerlijk samenhangend onderwijsstelsel ligt,
worden daaruit nog steeds niet de juiste consequenties getrokken. De
destijds gestelde eis van een struktuurplan is meer dan tevoren klemmend geworden".
Hoe ziet het nieuwe struktuurplan er uit?
In het struktuurplan worden vijf afdelingen onderscheiden:
afd. I die de verzorging en het onderwijs aan kinderen van 3 tot 13 à 14
jaar regelt, derhalve de kleuterverzorging, het kleuteronderwijs, het basisonderwijs en het brugonderwijs;
afd. II welke het voortgezet onderwijs omvat, derhalve het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.), het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (m.a.v.o.),
het lager algemeen voortgezet onderwijs (l.a.v.o.), het hoger-, middelbaaren lager beroepsonderwijs;
afd. III die betrekking heeft op voorzieningen voor niet meer een dagschool bezoekende jongeren;
afd. IV welke het terrein van het wetenschappelijk onderwijs beslaat;
afd. V die het buitengewoon onderwijs regelt.
Het volgende schema maakt het verschil tussen de voorgestelde strukturen en de huidige situatie duidelijk
Opmerkelijk zijn vooral de volgende wijzigingen:
De kleuterschool differentieert zich in kleuterverzorging en kleuteronderwijs. De kleuterverzorging is bedoeld voor 3 en 4-jarigen, het kleuteronderwijs voor 5-7-jarigen.
De verlegging van de leeftijdsgrenzen naar beneden heeft zowel een
psychologische als een sociologische achtergrond: "Deze wens tot uitbreiding is in de eerste plaats gegrond op de aard van de 3-jarigen zelf,
in de tweede plaats in de behoefte van de werkende moeders, in de derde
plaats in de behuizing in de tegenwoordige stadsstruktuur, waarbij de
spelmogelijkheden voor de kinderen steeds beperkter worden. De laatste
jaren is de belangstelling van de kant van particuliere instanties voor
opvangmogelijkheden van 3-jarigen groeiende. Indien deze opvang een
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algemeen patroon gaat worden zal meer aandacht besteed moeten worden
aan de pedagogische en didactische benadering van dit aspect van de
opvoeding. Het is daarom nodig de nieuwe opvang voor de 3-jarigen met
de 4-jarigen in de vorm van kleuterverzorging in ons "onderwijs" -stelsel
te betrekken".
In verband met de verlegging van de bovengrens naar 7 jaar wordt
gewezen op de problematiek van het niet-schoolrijpe kind, welke thans
in zo sterke mate in de eerste klas van de lagere school ervaren wordt.
Zou men het kind een jaar langer op de kleuterschool laten en hem op
adekwate wijze banderen, dan zou het zeker rijp zijn om de basisschool
met succes te volgen.
Het is duidelijk, dat het kleuteronderwijs hiermede ook van karakter
verandert. Het rapport stelt, dat in het tweede jaar van de kleuterschool
de leersfeer van de basisschool geïntroduceerd moet worden. Als leerdoel
van deze tweejarige kleuterschool wordt het leren van elementaire culturele vaardigheden gesteld. Als concrete leertaken houdt dit in: het beheersen van een aanvankelijk lezen, de beginselen van het schrift en het
voorbereidend rekenen.
Het ligt in de bedoeling de kleuterschool vanaf het vijfde levensjaar
verplicht te stellen. De leerplichtwet zal in deze conceptie derhalve herzien moeten worden.
Het Basisonderwijs, dat 4 jaren zal duren, is bestemd voor 7-11 jarigen.
Daarop volgt een tweejarig Brugonderwijs, dat in zekere zin de plaats
zal komen van de huidige zesde klas en het brugjaar van het voortgezet
onderwijs.
Over het doel van het Brugonderwijs worden wij nader geïnformeerd
door het NOV-rapport: "Nieuwe Onderwijsvormen voor 5 tot 13- à 14jarigen". Als doel van het brugonderwijs ziet dit rapport:
a. Uitbreiding van de in het basisonderwijs verworven culturele vaardigheden en kennis en vooral de toepassing ervan in gevarieerde werksituaties.
b. Introductie in nieuwe kennisgebieden, zodanig dat het verworvene in
de basisschool blijft functioneren en ontwikkeld wordt.
c. Determinatie van de mogelijkheden van de leerlingen mede door niveaucursussen en keuzevakken zowel op intellectueel als praktisch gebied.
d. door een intensieve begeleiding komen tot de selectie voor het voortgezet onderwijs.
e. Een ruime bijdrage leveren voor de musische en lichamelijke vorming
van de leerlingen.
De leerdoelen van het brugonderwijs zullen gedifferentieerd naar
niveaus moeten worden vastgelegd. Aan het eind kunnen de niveaus even
ver uiteenlopen als nu aan het eind van de eerste klassen in de verschillende scholen van het voortgezet onderwijs.
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Opgemerkt moet nog worden, dat naast het "gewone" lager onderwijs
het individueel basisonderwijs wordt onderscheiden. Het is bedoeld voor
opvallende kinderen, voor degenen die binnen het basisonderwijs leer- en
gedragsmoeilijkheden vertonen. Het onderscheidt zich van het buitengewoon onderwijs, doordat dit laatste bedoeld is voor afwijkende kinderen,
die een orthopedagogische behandeling nodig hebben.
Bovenstaande voorstellen van een struktuurwijziging leiden noodzakelijk
tot een herziening van de leerkrachtenopleiding. Voor de opleiding tot
kleuterverzorgster zal een afzonderlijke opleiding tot stand moeten komen.
De onderwijzersopleiding zal de onderwijzer een basis aan kennis en
vaardigheden moeten bieden, die hem in staat stellen zich tot een ervaren
onderwijzer te ontwikkelen. In deze basisopleiding gaat het om het verkrijgen van kennis van het pedagogisch-didaktisch leiding geven aan
kinderen van 5 tot 13 à 14 jaar, waarbij een beperkte differentiatie, gericht
OIp de nieuwe vormen van kleuter-, basis- en brugonderwijs, en een
differentiatie gericht op de sociale bekwaamheden van de onderwijzer,
bijv. de expressievakken, moet worden aangebracht. De basisopleiding,
die dus algemeen gericht moet zijn en bovendien een beperkte differentiatie kan inhouden, zal besloten moeten worden met een examen, dat
de geslaagde de bevoegdheid verleent als assistent-onderwijzer werkzaam
te zijn.
Gedurende de tijd, dat hij als zodanig werkzaam is. dient een praktijkopleiding te volgen, die gericht is op de integratie van theoretische kennis
en praktisch handelen.
Tegelijkertijd dient de differentiatie op een der onderwijsvormen, die
in de basisopleiding gevolgd werd, verdiept te worden tot een specialisatie.
Na deze praktijkopleiding, waarvan de duur nader moet worden vastgesteld, komt een examen dat definitieve onderwijsbevoegdheid verleent.

Voorzieningen noodzakelijk.
De commissie die het struktuurplan heeft opgezet, heeft zich gerealiseerd,
dat het een en ander niet tot stand kan komen wanneer niet tal van voorzieningen worden getroffen.
Genoemd worden o.a.: aandacht voor scholenbouw, specialisatie in de
opleidingen, in het bijzonder met betrekking tot de leerkrachten voor het
individueel basisonderwijs, de opleiding van schoolleiders, de nascholing
van leerkrachten, een betere uitrusting der pedagogische Centra en de
schoolverzorgingsdiensten, het verstrekken van taakuren aan leraren voor
het verrichten van onderzoek, het begeleiden van leerlingen, en het doen
van huisbezoek.

Andere achtergronden van het Struktuurplan.
Reeds hebben wij er op gewezen, dat de voornaamste· reden voor het
opstellen van het Struktuurplan gelegen is in de behoefte aan een "weldoordacht en innerlijk samenhangend onderwijsstelsel".

138

t:l
'd

Q)

:::r

:::r

Q)
Q)

'H
al

12
11
10

r

9

Afd!,!

al
P,1Il

23
22
21

2011Afd.

Afd. II
brugonderwijs

Afd.
V

basisonderwijs

o

~~
11

al

al'd

+>

s::

s::

20

rD 0
bOto
bO

0

s::

al
~

19
18

·n s::

r-i ·rl
I-! E

17
16
1:5
14
13

al I-!
al 0

r-i I>

I
1

10

voort~~zet onder-

7
6
5

kleuterverzorging

4~

s::
o
o

·n

Q)

1'=

~

tI.l

12
11
10

·n

bOl-!

s::

Q)

+>

s::

lager onderwijs

g

al'd

9

kleuteronderwijs

J

WJ.JS

8

STRUCTUURPLAN

23
22
21

P:

r-i al

s:l'd
al

r-i

·n

to I-!

I-!

tI.l al

+>

Q)
Q)

lil

r-i ·rl

til ·n
,q ii=

19

18
17
16
15
14

to

p,·1J

20

Afd.
111

IV

'H

·n
r-i

r-i

23
22
21

+>

·n

Q)

r-i

:::r

.!xl

+>

'H

18
17
16
15
14
13

'd

'd

+>

19

s::Q)

t:l

Q)

.r! 0

::l __ _
t?

kleuteronderwijs
HUIDIGE SITUATIE

,

7
6
5
4

0\

M

,

,
v'

Het struktuurplan noemt nog andere redenen, die een nieuwe onderwijsstruktuur nodig maken.
Het huidige onderwijssysteem zou nog te veel geënt zijn op de statischsociale struktuur van de vorige eeuw, de oorspronkelijke doelstellingen
van het basisonderwijs zijn vervallen; de huidige struktuur zou te weinig
rekening houden met de nieuwe inzichten in de ontwikkelingsfasen van
het kind, het onderwijs is nog te veel te intellectueel gericht, voor de
"anders" begaafden is er te weinig zorg, er zijn te weinig mogelijkheden
om vanuit ander voortgezet onderwijs dan het v.h.m.O. door te stromen
naar universitaire en semi-universitaire opleidingen; er is een duidelijke
achterstand ten aanzien van de vernieuwing van leerprogramma's en
leerstofinhouden, het ontbreekt aan wetenschappelijke richtlijnen waardoor
de traditionele inhouden van de examens langer blijven werken dan zowel
uit pedagogisch als uit maatschappelijk oogpunt verantwoord is; een
ernstige belemmering voor goed onderwijs vormen de te grote klassen;
ten aanzien van de opleiding van leerkrachten bestaan op verscheidene
punten belangrijke achterstanden; er is een achterstand ten aanzien van
wetenschappelijk onderzoek van het onderwijs, aan de voorlichting der
ouders wordt praktisch geen aandacht besteed, grote groepen van kinderen
m.n. in de sociaal zwakke milieus komen niet in die vormen van voortgezet onderwiis terecht vaorin zij volgens hun begaafdheid thuishoren.
De stelling van het rapport is, dat bovengenoemde problemen niet
grondig opgelost kunnen worden, wanneer niet het onderwijs als een
geheel wordt gezien en wanneer niet een struktuurplan van het onderwijs
wordt ontwikkeld, waarin de onderwijs- en vormings-voorzieningen voor
kleuters, jeugdigen en jongeren van 3 tot ongeveer 23 jaar dienen te
worden geregeld.
Nu doet zich met betrekking tot deze ~telling de vraag voor, of de
vernieuwingsvoorstellen zo nauw gekoppeld moeten worden aan de voorstellen voor struktuurwijziging? Anders geformuleerd: zouden de gewenste
verbeteringen ook niet mogelijk zijn met behoud van de huidige struktuur?
Struktuurwlïziging noodzakelijk?

Wij zijn van mening, dat de bezwaren die tegen de huidige onderwijssituatie in het Struktuurplan geformuleerd zijn, terecht worden aangevoerd. Met de diagnose zijn wij het vrijwel eens; de voorgestelde therapie
zou o.i. ook langs andere wegen dan een struktuurwijziging gerealiseerd
kunnen worden. Laten wij de bezwaren nog eens bezien.
Niemand zal er aan twijfelen, dat de oorspronkelijke doelstellingen
van het basisonderwijs thans niet meer gelden. Dit feit heeft implicaties
voor de leerstof en de methodiek van de basisschool (o.a. beperking tot
grondbegrippen en vaardigheden; invoering van differentiatie), het maakt
ook een zg. longitudinale leerstofplanning noodzakelijk, maar leidt dit
onherroepelijk tot een andere onderwijsstruktuur? Het verband is niet
zo evident.
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De terecht geuite wens, dat in de school minder sterk de aandacht
gevestigd dient te worden op de intellectuele vorming en dat andere
aspecten van de opvoeding (sociale, musische en lichamelijke vorming)
meer tot hun recht moeten komen, willen wij gaarne onderschrijven, doch
de realisering ervan is o.i. wederom meer een kwestie van interne didaktiek
dan van struktuurwijziging.
Bij het pleidooi voor een vernieuwing van leerprogramma's en leerstofinhouden alsmede voor meer wetenschappelijk onderzoek willen wij ons
volledig aansluiten.
Zoals wij in ons vorige artikel reeds gesteld hebben, impliceren deze
voorstellen o.a. een herziening van de onderwijzers· en lerarenopleiding,
de invoering van een systeem van verplichte na- en bijscholing der leerkrachten, een uitbreiding van de pedagogische Centra, de uitrusting van
regionale Centra met pedagogisch-didaktische consulenten, uitbreiding en
coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek van het onderwijs 1), doch
wederom wordt niet duidelijk, dat deze vernieuwingen een struktuurwijziging veronderstellen.
Verlaging van de leerlingenschaal zal een ieder als een gewenste zaak
beschouwen, doch deze kan ook zonder struktuurwijziging plaatshebben.
Een tweetal opmerkingen heeft waarschijnlijk wel een rechtstreeks
verband met de struktuur van ons onderwijs: de opmerking dat de huidige
struktuur te weinig rekening houdt met de nieuwe inzichten in de ontwikkelingsfasen van het kind; en de opmerking, dat er onvoldoende doorstroming is naar het HAVO, met name van kinderen uit sociaal-zwakke
milieus.
De argumentatie voor de stelling omtrent de nieuwe inzichten voor de
psychologie in de ontwikkeling van het kind vindt men niet in het Struktuurplan, doch in het NOV-rapport "Nieuwe Onderwijsvormen voor 5- tot
13-, 14-jarigen". Men beroept zich op onderzoekingen van Bize, die tot de
volgende indeling in ontwikkelingsfasen komt: eerste kindertijd (tot 3 jaar),
tweede kindertijd, lste periode (3-5 jaar), 2de periode (5-7 jaar), derde
kindertijd (7- 11/12 jaar).
Het rapport komt op grond hiervan tot de volgende uitspraak:
"Dit beknopte overzicht wettigt de conclusie, dat de bestaande begrenzing van de lagere school tussen ± 6 jaar en -+- 12 jaar niet dringend is.
Of anders gezegd: er is uit psychologisch oogpunt bezien voldoende reden
om een andere indeling te overwegen. Met name is de caesuur bij ± 6 jaar
minder gunstig met betrekking tot de ontwikkeling in de kleuterperiode.
Deze constatering sluit aan bij de problemen van de schoolrijpheid".
Wij zouden hier tegenover willen stellen, dat de gegevens evenmin
dwingend leiden tot een andere struktuur.
Wij zijn het er mee eens dat een abrupte overgang (caesuur) tussen
kleuterschool en basisschool moet worden voorkomen. Een mogelijkheid
hiertoe is o.i. gelegen in een omzetting van de eerste klas van de basis141

school in een Z.g. speel-Ieerklas, waarin het kind op speelse wijze en zeer
geleidelijk in de lagere school wordt ingeleid.
Rest ons nog de beantwoording van de vraag inhoeverre een betere
doorstroming der leerlingen naar het V.H.M.O. gediend is met een
struktuurwijziging.
Duidelijk is, dat een betere ontplooiing van de mogelijkheden van de
individuele leerlingen in het basisonderwijs meer een kwestie is van een
differentiërende didaktiek in de basisschool dan van struktuurwijziging.
Wanneer het onderwijs ernst maakt met de differentiatie en wanneer
mogelijkheden voor gespecialiseerde hulp aan kinderen met leermoeilijkheden verstrekt kan worden (remedial teaching, welke het individueel
basisonderwijs waarschijnlijk overbodig maakt), kunnen ook de kinderen
uit de maatschappelijk-achtergebleven milieus op adequate wijze onderwijs
krijgen.
Hiermede is nog niet de vraag beantwoord, of invoering van het Brugonderwijs niet een beter rendement zou opleveren.
Voor ons is het de vraag of invoering van het Brugonderwijs de lang
verbeide oplossing van het rendementsvraagstuk biedt. Het aansluitingsvraagstuk is o.i. alleen maar op te lossen als er aan beide kanten van de
aansluiting (Basisschool en Voortgezet Onderwijs) aan de oplossing van
het probleem gewerkt wordt. Het is een illusie, te menen dat men het
probleem zou kunnen "afschuiven" naar een "eigen" onderwijsvorm: het
Brugonderwijs. Ook bij invoering van dit onderwijs blijft immers het
breukvlak bestaan tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het
brugonderwijs kan op zichzelf beschouwd nog zo goed determineren, het
voortgezet onderwijs zal de leerlingen uit het Brugonderwijs moeten opvangen en begeleiden, wil de leerling daar niet vastlopen.
Wij kiezen derhalve liever voor de oplossing het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs zodanig te reorganiseren, dat een vloeiende overgang mogelijk wordt.
Voor het Basisonderwijs betekent dit de invoering van gedifferentieerd
onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zullen middelen moeten worden
beraamd om het "doubleermechanisme" (jaarlijks doubleert ongeveer
hetzelfde percentage leerlingen in de verschillende klassen van het voortgezet onderwijs) te doorbreken.
Hiervoor is niet alleen nodig, dat de docenten beschikken over objectieve schooltoetsen en beoordelingsschalen, maar ook dat zij de gelegenheid krijgen de individuele leerlingen pedagogisch-didactisch te begeleiden.
In plaats van het afval-systeem (wie niet mee kan komen wordt verwijderd of blijft zitten) dient een systeem van persoonlijke begeleiding te
komen waardoor de leerlingen overeenkomstig het niveau van hun begaafdheden onderwijs genieten in de oospronkelijk gekozen school of in
een schooltype waarnaar zij verwezen zijn en waardoor via studiebegeleiding bepaalde leermoeilijkheden worden voorkomen of opgelost. De wensen
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van het NOV-rapport dat de leraren in dat geval niet alleen uren voor
lesgeven, maar ook uren voor lesvoorbereiding, spreekuren, observatie
en registratie en studiebegeleiding ontvangen dienen dan uiteraard wel
vervuld te worden.
Nog om andere redenen zijn wij beducht het brugonderwijs te aanvaarden als de oplossing van het aansluitingsvraagstuk.
Is het wel nodig en gewenst om alle kinderen in één ongedeeld brugonderwijs samen te brengen, wanneer de basisschool voldoende gedifferentieerd is? Zou bij voldoende differentiatie van het basisonderwijs niet
reeds aan het eind van de basisschool duidelijk geworden zijn voor welke
typen van voortgezet onderwijs de verschillende leerlingen geschikt zijn?
Vooral ook als men in aanmerking neemt, dat men op de duur daarbij
gebruik zal kunnen maken van geijkte selectiemiddelen. En is het dan
wel reëel de 50% leerlingen die voor lager beroepsonderwijs en de 50%
die voor het algemeen voortgezet onderwijs (vwo, havo en mavo) in
aanmerking komen nog een jaar langer in het (ongedeelde brugonderwijs
bijeen te houden? Deze vraag moet met des te meer klem gesteld worden,
als men er in zou slagen de brugklas volgens de Mammoetwet-conceptie
redelijk te laten functioneren, o.a. door zoveel mogelijk scholengemeenschappen te realiseren en door bepaalde Schönheitsfehler die er nu (nog?
aankleven te verwijderen, zoals Latijn in de Brugklas van het gymnasium.
Invoering van het Brugonderwijs zou de plannen ter uitvoering van de
Mammoetwet in ernstige mate doorkruisen. Is dat wel verantwoord
gezien alle voorwerk dat is verricht? Het Ministerie is thans reeds overbelast. Op praktische gronden, moeten wij de plannen van struktuurwijziging, zeker voor zover deze Brugonderwijs betreffen, voorlopig niet
realiseerbaar achten.
Wij hebben tot nu toe vooral onze aandacht gewijd aan het eindpunt
van het basisonderwijs; het is gewenst ook nog even te kijken naar het
begin van de voorgestelde struktuur.
Leerplicht voor 5-jarigen?

Op de eerste plaats moet betwijfeld worden, of men voor 5-jarigen
de leerplicht moet invoeren. Zijn er niet betrekkelijk veel kinderen die
op deze leeftijd nog niet rijp zijn voor de kleuterschool en die meer schade
dan voordeel zouden ondervinden van een gedwongen plaatsing? In het
algemeen kan gesteld worden, dat men niet meer moet regelen dan
strikt noodzakelijk is. Als ouders van mening zijn, dat zij hun 5-jarige
kinderen niet naar de kleuterschool moeten zenden, dan moeten zij daartoe de vrijheid bezitten.
Vanzelfsprekend moet een zekere leeftijdgrens aangegeven worden. Wij
vinden de zesjarige leeftijd vroeg genoeg; een verder gaande verplichting
door de Overheid aan de ouders te stellen riekt o.i. te veel naar een
perfectionisme, waarvoor wij geen waardering kunnen opbrengen.
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De kleuterschool een onderwijsinstituut?
Wij moeten ook even stilstaan bij de vraag, of in de kleuterschool ook
de 7-jarigen thuis horen.
Het struktuurplan zegt niet veel over de inhoud van het kleuteronderwijs voor de 5-7 jarigen. Daartoe kunnen wij beter het rapport van de
NOV: "Nieuwe onderwijsvormen voor 5- tot 13- à 14-jarigen" raadplegen,
op welk rapport het Struktuurplan gebaseerd is.
Volgens dit rapport zou in het kleuteronderwijs de inwijding in lezen,
schrijven en rekenen een centrale plaats innemen.
Het is de vraag, of de intellectuele arbeid van de oudste kleuter in een
inwijding in deze vakken moet worden gezocht.
Er zijn namelijk tal van andere meer aan de kleuterleeftijd aangepaste
mogelijkheden voor een gezonde intellectuele ontplooiing van het kind
gegeven, die hem leren zijn verstand te gebruiken, zonder dat er reeds
sprake is van een introductie in de genoemde schoolvakken (sorteren,
rubriceren, allerlei vormen van verbale expressie, speel-werkbladen, exploreren van de omgeving, werken met platen-naslag boeken e.d.). Een
te vroeg introduceren van de schoolvakken kan leiden tot aversie en tot
het ontstaan van moeilijkheden die later moeilijk te corrigeren zijn. Dat
het NOV-rapport de eventuele activiteiten op het gebied van lezen,
schrijven en rekenen niet als een speelse bezigheid ziet, maar als een
serieuze opgave waaraan de kleuters moeten voldoen, blijkt uit de wijze
waarop het de toelatingseisen voor de basis-school formuleert: Onder het
hoofd LEERDOELEN wordt duidelijk geëist: "Bij de overgang van het
kleuteronderwijs naar het basisonderwijs moet het kind aan nauwkeurig
omschreven eisen voldoen.
Het is daarbij geen kwestie van kwalificaties, die vaneren tussen beoordelingscijfers van 5 tot 9. Het kind moet voldoen aan de te stellen
eisen: anders is de overgang naar het basisonderwijs uitgesloten". Is
het gevaar niet dat het kleuteronderwijs gaat verschoolsen en men de
kleuters gaat voorbereiden op het "toelatingsexamen" voor de basisschool?
Wij willen nog een moeilijkheid naar voren halen: is het geen illusie
te menen, dat het probleem van de moeilijke overgang van kleuterschool
naar lagere school zoals die thans bestaat op te lossen is door verlenging
en verbetering van de kleuterschool? Het kind moet immers op een
gegeven moment toch een overgang doormaken en dan is het niet alleen
de vraag, hoe is het kind hierop voorbereid, maar ook: hoe vangt de
basisschool het kind op? De 4-jarige basisschool (volgens het struktuurplan) zal haar handen vol hebben om het basisprograrnma af te werken
en wellicht niet veel aandacht aan de overgangsproblemen kunnen besteden. Dit kan in het huidige systeem in principe wel, als men de eerste
klas omzet in een Z.g. speelleerklas.
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Hieronder verstaan wij een eerste klas van de lagere school waarin
het kind spelenderwijs bepaalde zaken leert die voor de basisschool van
betekenis zijn, in een sfeer die deels nog die van de kleuterschool, deels
reeds die van de lagere school is.
Dat de speelleerklassen feitelijk niet altijd zo goed functioneren, moet
geweten worden aan het feit, dat onder druk van de lagere-schooltraditie
het speelse element te veel op de achtergrond blijft, en dat de leerkrachten te weinig opgeleid zijn voor het werken met kleuters.
De consequentie van deze opvatting voor de onderwijzersopleiding is,
dat meer aandacht besteed zal worden aan de pedagogiek en didactiek
van de eerste klas aan de basisschool, eventueel ook aan die van de
kleuterschool.
Conclusie.
Gaarne willen wij voorop stellen, dat wij het ,,struktuurplan voor het
onderwijs" een positieve bijdrage achten in de discussie rond de vraag,
hoe ons onderwijs het best georganiseerd kan worden. Wellicht had men
het plan beter als discussiestuk kunnen aankondigen, zoals de NOV dit
voor haar rapport wel gedaan heeft. De formuleringen in het Struktuurplan zijn wat absoluut en lokken daardoor misschien eerder uit tot een
stellingname dan tot een open gedachtenwisseling.
Vervolgens achten wij de situatie-schets volledig ter zake: er wordt
een diagnose gegeven die allen die verantwoordelijkheid voor het onderwijs dragen met zorg moet vervullen.
Van het sprookje dat Nederland het beste onderwijs ter wereld bezit
blijft niet veel meer over. Tal van voorstellen ter verbetering van de
situatie, in het bijzonder die welke betrekking hebben op het treffen van
de noodzakelijke voorzieningen, dienen o.i. ten spoedigste gerealiseerd
te worden.

Onze kritiek is evenwel, dat die voorstellen gekoppeld worden aan
een fundamentele struktuurwijziging. Wij zijn van mening, dat deze koppeling overbodig en onnodig is. De noodzaak ervan kan niet worden bewezen. O.i. roept zij zelfs het gevaar op, dat de verbeteringen erdoor
vertraagd worden of geheel achterwege blijven. Het is immers denkbaar,
dat met afwijzing van de moeilijk te realiseren struktuurwijziging ook de
andere voorstellen ter verbetering van het onderwijs, die wel spoedig
en zonder ingewikkelde wetswijzigingen te realiseren zijn, zullen worden
afgewezen.
Het lijkt ons een zaak van constructief onderwijsbeleid, het probleemvan de onderwijsvernieuwing in etappen op te lossen. Op korte termijn
dienen de maatregelen en voorzieningen getroffen te worden die zonder
struktuurwijziging mogelijk zijn.
De vraag naar een andere struktuur kan dan in discussie en studie
blijven.
Ofschoon wij bezwaren tegen de voorgestelde struktuur zien, is niet
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a priori te bewijzen dat de voorgestelde struktuur minder juist zou zijn
dan de huidige struktuur, evenmin als het omgekeerde te bewijzen is.
Daarom achten wij het zinvol, wanneer research en experimenten verricht zouden worden, waardoor wij een betere kijk op mogelijkheden
(en onmogelijkheden) zouden krijgen. Dit voorstel vind men ook in de
conclusies van het NOV-rapport, helaas ontbreekt het in het "Struktuurplan".
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Bezinning op het Partijwezen

door Mr. Dr. N. H. L. van den Heuvel

moed toe om de zin van het eigen bestaan aan een doelEr behoort
bewuste twijfel te onderwerpen. Het lijkt gevaarlijk; men geeft opzettelijk zijn zekerheid prijs. Het gaat echter niet om het avontuur van
de onzekerheid, maar - met een variatie op Sartre - men wordt
gedreven door de gedachte: de zekerheid ligt aan de overzijde van de
onzekerheid. Het is waarschijnlijk deze gesteltenis die geleid heeft tot
het rapport van de K.V.P. over zichzelf, over haar zichzelf-verstaan in
een veranderende wereld: "Grondslag en karakter van de K.V.P.".
Waarin bestaat deze wereld, deze veranderende wereld?
De steeds sneller groeiende ontwikkeling van de techniek geeft de menselijke wereld van dag tot dag een ander aanzien. In de laatste 50 jaren
hebben communicatie en verkeer meer veranderd dan in 4000 jaren daarvoor. Berichten over een oorlog in Oost-Azië bereikten West-Europa
vroeger pas wanneer deze oorlog vrijwel was beëindigd. Nu beleven we
ze in een live-uitzending bij wijze van spreken. Tengevolge van de ontwikkeling van de techniek is de menselijke arbeid zo productief geworden
dat we van een behoefte-maatschappij zijn terecht gekomen in een overvloed-maatschappij, althans voor de westerse wereld. Vroeger werden de
mensen in beslag genomen door de zorgen voor het levensonderhoud. Het
waren dikwijls klemmende zorgen. Op dit ogenblik mogen we zeggen dat
voor de grote massa de zorg voor de eerste levensbehoeften in ieder geval
haar dwingend karakter verloren heeft. Daaïdoor is er energie vrijgekomen voor andere, soms zeer secundaire behoeften. Dit heeft invloed
op de belangstelling van de kiezer voor de practische politiek. Zijn belangstelling krijgt een andere gerichtheid. De partijvorming zal daar rekening
mee moeten houden.
Een ander gevolg van deze technische ontwikkeling is dat een oorlog
door de verschrikkelijke uitwerking van het moderne wapen en het wegvallen van afstanden altijd het gevaar in zich draagt uit te groeien tot
een wereldbrand en een zelfvernietiging van vriend en vijand. Dit
gemeenschappelijk schrikbeeld heeft tot gevolg dat we elkaar gaan zoeken.
Wat verstand en zedelijk inzicht niet vermochten dat doet de vrees. Het
verlangen naar eenheid en eensgezindheid onder de volken hoe
gebrekkig ook tot nu toe in het tastbaar resultaat - heeft een weer-
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slag op de houding ten aanzien van wereldbeschouwelijke en confessionele
verschillen. Ook hier zoekt men naar overbrugging, naar het gem:::enschappelijke en wel beginnend met respect voor de verschillen.
De Nederlandse politiek nu kenmerkte zich tot voor kort door partijvorming bijna uitsluitend op levensbeschouwelijke grondslag. Dit kon zijn
confessioneel, d.i. katholiek of protestant of a-confessioneel. Nu begint
men elkaars standpunt te respecteren. We mogen zelfs zeggen: alle groeperingen hebben de nodige vrijheden en voorwaarden verworven om te
leven en te werken overeenkomstig hun geloof en levensbeschouwing. 'vVe
gunnen elkaar die verworvenheden van harte. We ervaren er zelfs een
wederzijdse verrijking in. Dat we daardoor heel anders staan tegenover
de gedachte van een algemene christelijke of zelfs a-confessionele staatkunde is vanzelfsprekend. Als het in die richting zou gaan hoeven we als
katholiek niet in paniek te geraken. Het is een vertrouwenskwestie in
dubbel opzicht: vertrouwen in onze uit een andere levensbeschouwing
levende medemens en vertrouwen in onze eigen katholieke geloofsgenoten.
Daardoor is zowel binnen als buiten de KV.P. de vraag gerezen: hebben
we als Katholieke Volkspartij nog bestaansreden? Het rapport van de
KV.P. stelt uitdrukkelijk vast dat de vorming en instandhouding van een
katholiek partijverband geen beginselkwestie is. Het is een vraagstuk van
opportuniteit in verband met de gegeven omstandigheden. Dus is het
denkbaar dat er omstandigheden kunnen komen dat het beter of althans
geen nadeel is geen katholiek partijverband te bezitten. In feite zien we
in andere landen dit verwezenlijkt, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten
en in Duitsland, in welke landen de katholieken, wat het aantal betreft,
een vergelijkbare positie als in ons land innemen. Naar het uiterlijk te
oordelen ondervindt het katholieke leven in deze landen daarvan geen
nadeel, behalve dan dat in de Verenigde Staten de volstrekte vrijheid van
onderwijs nog altijd niet volledig is verkregen. Theoretisch gezien zou
dus ook in ons land de partijvorming anders kunnen worden gedacht
dan deze op het ogenblik is. Maar practisch? Zijn ook in ons land
de omstandigheden van dien aard dat we kunnen overschakelen op christelijk partijverband zoals in Duitsland of op a-confessionele partijvorming zoals in de Verenigde Staten? Het ligt voor de hand dat deze vraag
niet eenvoudig te beantwoorden is. In een beginselvraag komt men gemakkelijker tot inzicht als bij een opportuniteits- of beleidsvraag. In het
laatste geval blijven allerlei onzekerheden een rol spelen. Ten eerste is
het moeilijk het juiste moment tot overschakeling vast te stellen. Ten
tweede, omdat de omstandigheden voortdurend veranderen, is het moeilijk vast te stellen of zulk een overschakeling in de toekomst geen moeilijkheden brengt.
Is nu het moment aangebroken om tot overschakeling over te gaan?
Een zeer belangrijke omstandigheid is dat wij, in vergelijking met de
Verenigde Staten en in mindere mate met West Duitsland, een theologiserend volk zijn. Dit is in de allerlaatste tijd wel zeer sterk gebleken
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in verband met het Tweede Vaticaans Concilie. Nergens heeft de publieke opinie zich zo intens bezig gehouden - en houdt zij zich bezig
- met de resultaten van deze Kerkvergadering als in Nederland. Dit
geldt zowel voor katholiek als niet-katholiek. Binnen de reformatorische
wereld blijken de "theologische" verschillen nog altijd zo groot dat een
samengaan in politiek verband vooralsnog tot een feitelijke onmogelijkheid behoort. Ligt dit laatste uitsluitend bij de theologische verschillen
of meer bij wijze waarop deze theologische verschillen worden beleefd?
We menen het laatste. De theologiserende aard van ons volk blijkt toch
wel beslissend. Zal deze theologiserende karaktertrek binnen afzienbare
tijd misschien verdwijnen? Het is moeilijk hierop een antwoord te r,even.
De welvaartsmaatschappij zou mogelijk in die richting kunnen sturen.
Men heeft althans de indruk dat met het toenemen van de sociaal-economische zekerheid ook toeneemt de levensbeschouwelijke onzekerheid. Te
verwachten valt dan dat bij politieke besluitvorming de levensbeschouwing gemakkelijker "tussen haakjes" wordt gezet. Bovendien treden bij
de heersende welvaart minder belangrijke vraagstukken in het middelpunt van de politieke belangstelling. Er komt energie vrij om ontevredenheid uit te drukken over niet-primaire kwesties. Alleen daardoor is te
verklaren dat de Boerenpartij bij de laatst-gehouden verkiezingen zoveel
stemmen op zich kon verenigen van kiezers, die geen agrariër zijn. Zelfs
hobbies kunnen inzet worden van de politieke strijd. We noemen als voorbeeld het wettelijk verbod van vangen en vervoeren van kooivogels en
het houden van wedstrijden met deze vogels (vinken). De houders van
deze vogels worden aangespoord niet op de grote partijen te stemmen,
maar heil te zoeken bij de Boerenpartij of zelfs tot eigen partijformatie
over te gaan. Maar zullen minder belangrijke politieke vraagstukken, ja
zelfs hobbies de toekomst van het politieke leven in ons land gaan bepalen? We menen van niet. De Boerenpartij leek in levensbeschouwelijk
opzicht de minst gevaarlijke vluchtheuvel. Het bestuur van de Partij van
de Arbeid heeft heel idealistisch een katholiek tot haar voorzitter gekozen, maar heeft de achterban dit wel kunnen verwerken? Heeft dit misschien mede bijgedragen tot het stemmenverlies van deze partij?
In ieder geval blijkt ons volk de levensbeschouwelijke principes nog
niet opzij te willen zetten. De geschiedkundige ontwikkeling heeft aan een
niet gering deel van ons volk daarvoor een te beginselvast karakter
gegeven. Zo komt het ook dat ons volk niet zo gauw als het Amerikaanse
en het Engelse zich toevertrouwt aan een persoon. Ofschoon wij een Drees
hebben gekend en een De Quay, die in zekere mate als een vaderfiguur
werden ervaren en carrière-makers spoedig als slimme jongens worden
verdacht, letten wij altijd nog meer op beginsel en levensbeschouwing.
De meesten onder ons achten nog steeds hun geloofsvisie op mens en
maatschappij als onmisbaar voor politieke activiteiten. Is de tijd rijp voor
een christelijke politieke partij in Nederland, bestemd voor reformatorische en katholieke christenen? We menen van niet, gezien bovenstaande
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beschouwing. Ook al zou het katholieke volksdeel mogelijk tot overschakeling op een christelijke politieke partij willen overgaan, dan hebben we
nog rekening te houden met het reformatorische deel van ons volk. Meer
dan wij katholieken kunnen aanvoelen, wordt door hen de katholieke gemeenschap ervaren als een machtsinstituut. Daardoor zullen zij een grote
huiver hebben voor een zogenaamde C.D.U., immers zij vrezen dat zij
daarin slechts een tweede viool zullen kunnen spelen. Dit wordt nog versterkt door de ervaring dat de reformatorische werkelijkheid zich slechts
heel moeilijk als een eenheid kan presenteren. Zouden wij katholieken
toch doorzetten, dan wordt er misschien grote schade toegebracht aan de
beginnende toenadering tussen katholieken en protestanten. De christelijke oecumene is nog een te tere plant. Ons land is naar onze mening
nog niet rijp voor een christelijke partij, die protestanten en katholieken
omvat. Nog niet - het kan wel komen -: in onze snel levende tijd misschien eerder dan we op dit ogenblik vermogen in te zien. Een en ander
berust voor een deel in het gevoelsleven. Dit kan in onze moderne tijd
verrassend snel omslaan. Het is daarom verstandig hier rekening mee
te houden en een dergelijke opinievorming te bevorderen.
Is de tijd rijp voor partijvorming in ons land buiten alle confessie om?
We weten dat deze gedachte sterk wordt voorgestaan door aanhangers
van de Partij van de Arbeid. Ook buiten deze partij om zijn er wel individuele voorstanders. Politiek gezien menen zij daardoor een meer slagvaardig regeringsbeleid te kunnen verwezenlijken, immers door de confessie in de partijvorming buiten beschouwing te laten wordt een tweepartijensysteem mogelijk. Dit zou het regeren vergemakkelijken. Ook de beloften in veTkiezingstijd gedaan kunnen naar hun mening beter ingelost
worden. In de huidige situatie wordt men tot te veel compromissen vanwege de partners in het regeringsteam gedwongen, zodat er van de in
eigen kring levende verlangens niet zo heel veel verwezenlijkt wordt.
Daardoor worden de bestaande verschillen tussen bepaalde partijen vrijwel onzichtbaar voor de kiezer. Mogelijk zijn daardoor vele kiezers in
hun eigen partij teleurgesteld en hebben daarom bij de laatste verkiezingen min of meer in het wilde weg gestemd. Tenslotte, omdat de godsdienstvrijheid nu wel voldoende verworven en ook voor de toekomst gegarandeerd is en op dit punt eigenlijk geen echte meningsverschillen meer
bestaan, is het overbodig om bij partijvorming uit te gaan van confessie
en - eenmaal overbodig - is het schadelijk. Immers bij confessionele
partijvorming bestaat het gevaar om puur practische problemen altijd
weer met godsdienst in verband te brengen, ofschoon er geen verband
bestaat. Theoretisch kunnen we het met bovenstaande argumenten wel
eens zijn. Het tweepartijensysteem kan inderdaad een slagvaardig regeringsbeleid mogelijk maken. Maar niet altijd. Alleen· wanneer een der
partijen behoorlijk sterker is dan de andere. Engeland heeft ons daarvan nog pas een voorbeeld gegeven. Ook het inlossen van beloften van
het partij-program lukt niet als de partijen ongeveer even sterk zijn. En
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bij een behoorlijk meerderheidsverschil bestaat het gevaar dat een belangrijke ingevoerde maatregel na een volgende verkiezing ongedaan
wordt gemaakt, bijvoorbeeld de nationalisatie van de staalindustrie in
Engeland. Dit is niet bevorderlijk voor de stabiliteit van het beleid, terwijl
het ook kostbaar moet zijn. Wil men zeker zijn van een slagvaardig beleid
dan dient de Premier een grote machtsbevoegdheid te bezitten, bijvoorbeeld zoals de President in de Verenigde Staten. Dus het tweepartijenstelsel brengt een grotere slagvaardigheid. Er is meer voor nodig. In
ieder geval een ingrijpende grondwetswijziging. Verder blijken in de
praktijk met het tweepartijensysteem in een belangrijke zaak als de werkgelegenheid (full employment) veel minder resultaten te bereiken dan
met ons meerpartijenstelsel. VeTeist voorts het tweepartijensysteem niet
een eigen volksmentaliteit, waarin politiek als een harde sport wordt
beleefd en de verliezer zich sportief bij zijn verlies neerlegt in afwachting van de volgende verkiezing? Deze volksmentaliteit is niet in een
vloek en een zucht te verwezenlijken. Ze is zelfs geen product van bewust
aankweken. Ze wordt geboren uit de geschiedenis, niet gemaakt.
Tenslotte: wat doen we met de theologiserende aard van ons volk? Deze
is in ieder geval nog niet verdwenen. We noemden reeds de belangstelling voor het Vaticaans Concilie bij katholiek en niet-katholiek. Ook de
laatste verkiezingen geven aanleiding tot deze constatering. We verwijzen
nogmaals naar de Partij van de Arbeid, die vermoedelijk stemmen verloren heeft bij haar achterban, omdat een katholiek partijvoorzitter is.
De C.H.U. heeft vorderingen gemaakt, ofschoon de confessie bij deze partij
nog altijd een belangrijke rol speelt. Vele ontevredenen hebben op de Boerenpartij gestemd als een ongevaarlijke partij, omdat zij als christen niet
op de communisten wilden stemmen. Bovendien geldt ook hier: de volksaard wordt niet gemaakt, maar geboren.
Wanneer we uit het bovenstaande een conclusie mogen trekken, dan
kan men zeggen dat niettegenstaande de sterke veTanderingen, die de
wereld op dit ogenblik ondergaat, we in ons land vooralsnog niet zonder
confessionele partijvorming kunnen. De volksaard vraagt er in feite om.
De feitelijke ervaring in andere landen laat geen bijzondere voordelen
zien van a-confessionele partijvorming. Een C.D.U. lijkt voorlopig onmogelijk. In ieder geval liggen we niet achter bij andere landen wat betreft
de resultaten ten aanzien van de mogelijkheden van een menswaardig
leven voor elk individu. De aversie tegen het huidige politieke systeem
moeten we op een andere wijze overwinnen. De regerende partijen moe,ten
duidelijker uitspreken wat ze willen verwezenlijken en wat ze willen uitstellen en welke offers ze vragen. De kiezer kan dan duidelijker voor
zichzelf bepalen welk standpunt hij bij een komende verkiezing voornemens is in te nemen.
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Parlementaire kroniek

Loon- en prijsdebat

et loonbeleid heeft in de overgangsfase, waardoor het jaar 1966 gekenmerkt zou worden, weinig bijval gevonden. Er was een gevarenzone van 6 tot 7%, waarboven C.A.O.'s, door partijen overeengekomen,
dreigden onder de valbijl van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid te geraken. Bij het debat over de begroting van minister
Veldkamp in de Eerste Kamer waren over de moeilijkheden rond het
loonsysteem al veel hartige woorden gezegd, ook door de bevriende
politieke partijen. Iedereen, in en buiten de volksvertegenwoordiging,
loonkostenstijging tot ver in de gevarenzone doordrong, kregen wel de
betoogde, dat er met twee maten werd gemeten: sommige C.A.O.'s, wier
goedkeuring van de hoogste autoriteit, anderen werden afgekeurd. De
theorie was in het begin van het jaar geweest, dat achterstanden mochten
worden ingehaald, maar, zo had minister Veldkamp in de Eerste Kamer
verklaard, dan moet het bedrijfsleven voor dat inhalen zelf de nodige
ruimte scheppen. Met andere woorden: wanneer in sommige bedrijfstakken een duidelijke en bewezen achterstand aanwezig is, dan moeten
andere bedrijfstakken met minder loonsverhoging genoegen nemen om
de collega's de kans te geven wat meer te krijgen. Op die manier zou de
totale loonstijging, over het gehele land gemeten, de gevarenzone niet
behoeven te betreden. Het is niet meer dan pure theorie geworden,
omdat aan de onderhandelingstafel iedere delegatie probeerde te halen,
wat er in zijn eigen bedrijfstak te halen viel. Zo werden steeds meer
C.A.O.'s ter goedkeuring voorgelegd, die volgens de richtlijnen afgekeurd
moesten worden. Maar het afkeuren moest en zou een uiterste maatregel
zijn en minister Veldkamp had dan ook bij herhaling betoogd, dat hij er
niet over peinsde aan de lopende band tot afkeuring over te gaan. Een
dergelijk lot zou slechts enkele overeenkomsten bij hoge uitzondering
mogen treffen. En de bewindsman voegde er in de Eerste Kamer een
dreigement bij: als de bedrijfstakken niet zelf teruggaan met de loonstijging, dan zal het kabinet maatregelen moeten treffen.
Dat dreigement kreeg wezenlijke inhoud en betekenis toen bleek, dat
de economische toestand niet zo florissant was als velen wel dachten en
als... minister Den Uyl van Economische Zaken enkele malen zelf had
verkondigd: "onze economie is gezond en zou zelfs kerngezond zijn, als
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het prijsniveau wat in de hand gehouden kon worden". Welnu, dat prijsniveau liet :uich niet in de hand houden, omdat vele externe kostenstijgingen optraden, die krachtens de prijsgedragsregels mochten worden
doorberekend. In feite was er slechts één prijsmaatregel: die tegen het
Horecabedrijf. Minister Den Uyl had dan ook geen redenen om bepaalde
bedrijven of bedrijfstakken aan te pakken, omdat zij de prijsgedragsregels zouden hebben overtreden. Maar het waren niet alleen de prijzen,
die tot zorgen aanleiding gaven, ook andere economische grootheden
gingen een leven leiden, dat in strijd was met de voorspellingen, die het
Centraal Planbureau medio januari aan de openbaarheid had prijsgegeven.
Vlak vóór Hemelvaartsdag ging de situatie zich toespitsen, ook
politiek. In Den Haag gonsde het van de geruchten. De fractie van de
P.v.d.A. kwam bijeen en nam, nog vóór het kabinet enigerlei beslissing
had genomen. een duidelijk standpunt in: een loonstop zonder meer zou
door de P.v.d.A. worden afgewezen. Dit standpunt werd ter kennis gebracht van de socialistische ministers in het kabinet. En er zou nog een
boodschap aan zijn toegevoegd: wanneer de regering toch een loonstop
zou afkondigen, zou dit voor de P.v.d.A. voldoende reden zijn om bij het
in de week daarop te houden kamerdebat met een motie te komen. De
gevolgen laten zich uiteraard raden: een dergelijke motie. waarin
afkeuring zou worden uitgesproken, behoefde niet eens door de Kamer
te worden aangenomen, om toch tot de grootst mogelijke politieke narigheid te kunnen leiden.

1

e
t

r
j

:1
r
11

g
11

.t
n

d
Is

Vrijdag na Hemelvaartsdag kwam het kabinet bijeen, nadat in de
vroege morgenuren een delegatie uit het bedrijfsleven nog een gesprek
met minister Den Uyl had gehad. Het kabinet kwam 's middags om drie
uur weer bijeen, nadat het 's morgens andere zaken had afgedaan, om
de loonpolitiek te behandelen. Om half zeven 's avonds werd de bijeenkomst onderbroken. Zij zou om 9 uur worden voortgezet, maar om kwart
over negen waren slechts vier ministers in de Trevèszaal aanwezig. Vele
andere bewindslieden verbleven op dat tijdstip nog op het Catshuis, waar
overleg werd gepleegd met de fractievoorzitters van K.V.P., P.v.d.A. en
A.R. en de woordvoerders van die fracties bij het debat, dat de Kamer
over de problemen zou houden. Het gesprek duurde tot rond half elf. Pas
toen kon de ministerraad zijn besprekingen voortzetten. Rond twee uur
in de nacht deelde premier Ca Is mede, dat het kabinet de zaak rond had:
de nota voor de Tweede Kamer was in grote trekken gereed gekomen.
De volgende dag, zaterdagmorgen, zou een nauwkeurige redactie worden
opgesteld, die dan nog de instemming van de raad van ministers moest
hebben. Maandag kwam het stuk van de stencilmachines bij de volksvertegenwoordiging en woensdag 25 mei volgde het debat over drie
maatregelen: een loonstop, gekoppeld aan een loonpauze tot maximaal
1 juli; een prijsstop, in die zin, dat alleen externe prijsverhogingen zouden
mogen worden doorberekend, indien de verhoging tevoren bij de minister
van Economische Zaken zou zijn aangemeld; bezuinigingen van de over153

heid zelf, bestaande uit een ambtenarenstop en een investeringsstop tot
1 oktober 1966.
Bij het debat werd door vrijwel alle sprekers betoogd, dat het bijzonder
hoge niveau van de overheidsuitgaven schuld was aan de ongunstige
economische situatie, die zich thans aandiende. Het Centraal Planbureau
had immers aan de ministerraad nieuwe cijfers per 15 mei voorgelegd,
waaruit onder meer bleek, dat het batig saldo van de betalingsbalans,
geraamd op 400 miljoen gulden, in 1966 zou veranderen in een tekort van
400 miljoen. Dit verschil van niet minder dan 800 miljoen gulden werd
iets afgezwakt door het feit, dat de voorraadvorming 150 miljoen gulden
hoger werd aangeslagen, dan op 15 januari het geval was.
De plannen, die het kabinet aan de kamer voorlegde, waren er dus op
gericht tot een matiging van de overheidsuitgaven via de investeringssfeer te komen. Die investeringen, die nog niet waren vastgelegd, worden
tot 1 oktober stopgezet. Dat hierdoor. wanneer deze maatregel effect
sorteert, een verruiming van de zeer krappe kapitaalmarkt kan optreden,
is duidelijk. De woordvoerders van de fracties van de K.V.P., mr. P. J.
M. Aalberse, V.v.D., mT. E. H. Toxopeus, A.R, drs A Boersma en
CH.U., drs. D. v. d. Mei legden er - evenals de sprekers voor de meeste
kleine fracties de nadruk op, dat zij reeds vorig jaar bij de behandeling
van de belastingontwerpen de regering tot verdergaande matiging
hadden uitgenodigd. De mededeling, dat men tijdig had gewaarschuwd,
was dan ook niet van de lucht. Mr. Aalberse wees er met klem op, dat
de KVP-fractie onverkort achter de doelstellingen van het kabinet staat.
Zij wenst die niet in gevaar te brengen, integendeel. Juist door een
matiging nu zal bereikt kunnen worden, dat het regeringsprogram. zij
het op iets langere termijn dan het kabinet oorspronkelijk wenste, toch
kan worden uitgevoerd. Wanneer die matiging niet tot stand komt, zal dit
een groot gevaar voor de realisering van de plannen van het kabinet
betekenen. Er is geen reden voor paniek, aldus mr. Aalberse, maar wel
voor zorg. Overigens meende de KVP-woordvoerder, dat vele burgers
moeilijk kunnen begrijpen, dat nu een verslechtering in de economische
toestand is opgetreden, terwijl enkele bewindslieden nog slechts kort
geleden optimistische geluiden hebben laten horen. De K.v.P. had tegen
een loonpauze geen onoverkomenlijke bezwaren, maar zij verwacht, dat
deze slechts kort zal behoeven te duren. Deze wens is in de praktijk
uitgekomen, want de pauze heeft nog geen 14 dagen gewerkt. Toen gaf
de regering haar bevoegdheden in handen van het College van Rijksbemiddelaars, die nu - op basis van de aanwijzigingen van de regering
- CA.O.'s gaat goed- of afkeuren.
Van de kant van de P.v.d.A. werd een licht-afwijkend geluid gehoord.
Mr. Th. van Lier liet de Kamer en de regering weten, dat de socialisten
voor andere maatregelen zouden hebben gekozen, wanneer zij het alleen
voor het zeggen gehad zouden hebben. Dat betrof dr loonpolitiek. De
P.v.d.A. wad het meest bezorgd over het prijsbeleid. Hij vroeg het kabinet
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nu met spoed iets te doen aan de prijsbeheersing van onroerend goed,
vooral van grond. De P.v.d.A. schaarde zich tenslotte achter de loonmaatregelen van het kabinet, omdat er mogelijkheden zullen blijven
om achterstanden in te lopen. Van de zijde van de oppositie trok mr.
Toxopeus fors van leer tegen het kabinet. Hij meende, dat het moest
aftreden.
De lonen zitten midden in de gevarenzone, de prijzen zijn enorm gestegen, de begroting 1966 wordt overschreden. Het kabinet heeft een
sfeer geschapen van: het kan niet op, ga je gang maar. De prijsmaatregelen wees de VVD'er zonder meer af; voor de loonpolitiek had zijn
partijgenoot J. C. Corver slechts één alternatief: minister Veldkamp
moet gewoon doorgaan met het afkeuren van C.A.O.'s, die niet door de
beugel kunnen.
De A.R.-woorvoerder, drs. Boersma constateerde, dat de situatie in ons
land grondig is veranderd: dertig jaar geleden wisten we geen raad met
de werkloosheid, thans niet met de meer dan volledige werkgelegenheid.
Nu de toestand slechter wordt, wilde de A.R. geen zondebokken kweken,
zoals de voetbalclub, die de trainer ontslaat, omdat een wedstrijd verloren
wordt. De A.R. had waardering voor de moed van het kabinet om thans
met maatregelen te komen.
De heer Kieft (AR) verklaarde namens zijn fractie, dat zij zelfs bereid
is verdergaande rr.aatregelen te steunen, als de situatie daartoe aanleiding geeft. De altijd bescheiden CH-woordvoerder, drs. D. v. d. Mei,
was ditmaal ook bescheiden in zijn optreden, maar niet in zijn woordkeus:
van dit bele,jd worden de zwaksten in de samenleving de dupe. De stoutmoedige plannen van het kabinet leveren averechtse gevolgen op. Voor de
discrimerende loonpolitiek is geen medewerking van het bedrijfsleven te
krijgen. De prijsmaatregelen kunnen toch niet doeltreffend gecontroleerd
worden.
Politiek gezien had het kabinet het na deze stellingsname van de grote
partijen niet al te moeilijk. De regering was verzekerd van de steun van
de drie partners, de oppositie kon, in getalsterkte, niet gevaarlijk worden.
Maar minister Vondeling van financiën had nog een moeilijke vraag te
beantwoorden: hoe groot is de overschrijding van de uitgaven in 1966,
wilde mr. Toxopeus weten en hij had er aan herinnerd, dat dit kabinet
een reële begroting had ingediend en dat de kraan niet mocht lekken.
Welnu de schatkistkanselier kwam vertellen, dat de kraan wel had gelekt,
zij het op zeer bescheiden wijze. Maar, zo voegde de minister er toe, hij
had in oktober vorig jaar ook verklaard, dat er altijd oorzaken tot uitgavenstijging kunnen zijn, die buiten de invloed van de regering liggen.
De bewindsman noemde de raming van de salariskosten van de ambtenaren, de begroting van het Landbouw Egalisatiefonds en de bestrijding van
veeziekten. In dit verband noemde minister Vondeling ook de woningwetbouw. Het ,,lekken" van de kraan heeft slechts op enkele kleine
posten betrekking. Het totaal van de "tegenvallers" heeft evenwel 910
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miljoen gulden belopen, een bedrag, waarin 375 miljoen zit voor gestegen
kosten voor het onderwijs. De helft hiervan heeft betrekking op de jaren
1963, 1964 en 1965. De andere helft heeft betrekking op 1966, maar de
verkeerde schattingen waren weer een gevolg van de onjuiste gegevens
uit de drie voorgaande jaren. Naast de 375 miljoen voor onderwijs, is
190 miljoen meer voor de landbouw nodig, 100 miljoen voor volkshuisvesting en 245 miljoen voor de ambtenarensalarissen. Daar komt nog
rond 30 miljoen bij voor kleinere posten. De belastingen zullen naar
schatting 150 miljoen meer opleveren.
Wat de nu voorgestelde bezuinigingen betreft, daarover kon mlmster
Vondeling nog geen cijfers verstrekken. Hij beloofde de Kamer echter,
deze binnen een maand op tafel te zullen leggen. De minister van financiën wees er op, dat de investeringsstop vooral betekenis zal hebben voor
1967. Dat zal kunnen blijken, zodra deze begroting is vastgesteld. De
bewiadsman verwachtte, dat dit over rond zes weken (na 25 mei dus
begin juli, zou kunnen zijn. Overigens erkende de minister, dat de
regeringsplannen nu in een wat langzamer tempo zullen worden uitgevoerd. Hij legde er de nadruk op, dat niet alleen de rijksoverheid het
zuiniger aan moet doen, maar dat ook de gemeenten de gevolgen van
de kapitaalschaarste zullen ondervinden. De financiering van de wo:lÎngwetwoningen is evenwel verzekerd.
Ten aanzien van de loonpolitiek deelde minister Veldkamp de Kamer
mede, dat de voorgestelde maatregelen geheel in overeenstemming zijn
met de verantwoordelijkheid, die de regering draagt. Het V.v.D.-alternatief,
wees de minister af, omdat dit "evenmin doeltreffend is als de andere
alternatieven, die de V.v.D. de laatste dertien maanden heeft gelanceerd". De werkelijke loonoverschrijding is overigens in dit jaar geringer
geweest dan in vorige jaren. De bewindsman gaf voor deze overschrijdingen de volgende cijfers: in 1963: 119/ in 1964: 138/ in 1965: 129~/o
en in 1966: 115%.
Ten aanzien van de achterstanden verklaarde minister Veldkamp zich,
namens de regering, bereid bijvoorbaat het oordeel van een objectieve
instantie te willen aanvaarden.
Minister Den Uyl van Economische Zaken was vooral bezorgd over
de prijsontwikkeling, want de economische groei is in ons land niet in
gevaar. Oorspronkelijk was gerekend op een prijsstijging van 4Yz%; dit
zal nu zeker 5Yz% worden. Hij beloofde evenwel alles te zullen doen om
het daar ook bij te laten. Drs. Den Uyl meende, dat de nu voorgestelde
maatregelen veel beter zijn dan een algemene prijsstop, omdat thans
de goeden niet onder de kwaden behoeven te lijden. Wanneer de thans
voorgestelde maatregelen zouden worden uitgesteld, zou op een later
tijdstip veel grover en ruwer moeten worden ingegrepen.
Het antwoord van de regering wekte tevredenheid bij de regeringspartijen, maar de oppositie kwam met vier moties. Op de eerste plaats
een motie-Toxopeus (V.v.D., die een afkeuring van het regeringsbeleid
0 ;
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inhield. Zij werd verworpen met 35 tegen 95 stemmen. Tegen stemden
de K.V.P., P.v.d.A., A.R., C.P.N. en P.S.P. Een motie-Kikkert (C.H.u.)
vroeg een gelijke behandeling van goedgekeurde en nog in te dienen
C.A.O.'s Deze motie, die door minister Veldkamp, omwille van haar
strekking, ten sterkste was ontraden, werd verworpen met 42 tegen 88
stemmen Zij kreeg wel de steun van de P.S.P. en de communisten. Een
motie-Van der Mei (C.H.U.), die aan de regering vroeg af te zien van de
voorgenomen prijsmaatregelen, werd, evenals een motie-Lankhorst (P.S.P.),
bij zitten en opstaan verworpen. De motie-Lankhorst verzocht de regering
het evenwicht op een andere wijze te herstellen, omdat de nu voorgestelde
maatregelen de lasten hoofdzakelijk op de schouders van de loontrekkenden zouden leggen. Voor deze motie stemden alleen de communisten en
de pacifisten.
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PROF. MR. F. J. F. M. DUYNSTEE: "De kabinetsformaties
1946-1965" (462 pag.), uitgegeven
door A. E. Kluwer, Deventer
1966.

In deze studie worden de achtergronden van de kabinetsformaties
sinds 1946 nader belicht. Tevens
worden behandeld de oorzaken van
en de aanleidingen tot de kabinetscrisis die in deze periode hebben
plaats gevonden alsmede de politieke
lotgevallen van de verschillende kabinetten. Dit werk van de Nijmeegse
hoogleraar is het resultaat van 12
jaar studie en gesprekken met de
direct betrokkenen. Het mag een
grote verdienste worden genoemd
van Prof. Duynstee, dat hij deze
grote taak, de jongste geschiedenis
van de Nederlandse politiek, heeft
volbracht. Hieraan kan de kritiek die
men tegen bepaalde onderdelen,
m.n. ten aanzien van de laatste perioden geen afbreuk doen. Voor de
politiek-geïnteresseerden wordt door
dit werk van Prof. Duynstee ~eker
in een behoefte voorzien.

J. W.

BIEZE: "Loonbelasting
van aangenomen werk tot zeevarenden" uitgegeven bij NV.
Uitgeverij FED, Amsterdam 1966.

In de wet op de loonbelasting van
1965 enz. zijn ten aanzien van bepaalde groepen van loonbelastingplichtigen bijzondere voorschriften
158

uitgevaardigd. De wettelijke bepalingen zijn echter zodanig geredigeerd,
dat het naslaan van de voor een
groep geldende regels een zeer tijdrovend werk is. In dit werkje zijn de
verschillende voorschriften per groep
gerubriceerd. Het zal voor ieder die
met loonbelasting van aangenomen
werk,
artiesten,
binnenschippers,
huispersoneel enz. tot en met uitzendbureaus en zeevarenden te maken
heeft, verhelderend en zeer tijdbesparend werken.
- - - Burgerlijk Wetboek (567
pag.).
- - - Wetboek van Koophandel
(352 pag.).
Uitgegeven in de serie Kluwer's
Wetboeken bij A. E. Kluwer,
Deventer.
Het gaat hier om een tweetal pocketedities van het Burgerlijk Wetboek
en van het Wetboek van Koophandel. Bij de opzet van deze uitgaven
heeft vooropgestaan, dat zij met name gebruik zouden moeten kunnen
worden door niet-beroepsjuristen. In
deze opzet is men volledig geslaagd,
dank zij de duidelijke inleidingen, de
instructieve opschriften en een goed
hanteerbaar register. Prof. Mr. H. L.
Bakels van de Groningse Universiteit, schreef de inleiding voor het
Burgerlijk Wetboek, terwijl Mevr.
Mr. J. G. B. E. de Ruiter-Been en
Mr. M. C. Hofman de verschillende
artikelen van opschriften voorzagen.
Voor het wetboek van Koophandel

verzorgde de Nijmeegse Hoogleraar
Prof. Mr. J. M. M. Maeijer de inleiding, terwijl ook hier Mevr. MI.
J. G. B. E. de Ruiter-Been de opschriften bij de artikelen schreef.
- - - "Wat byllich unn recht
is" (100 pag.), een publikatie
van Uitgeverij FED, Amsterdam
1966.

1

Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het "losbladig fiscaalweekblad FED" (aanvankelijk getiteld "Fiscaal-economische documentatie") werd aan de oprichter hiervan
N. Ypenburg deze jubileumbundel
met een 25-tal korte opstellen over
fiscale onderwerpen, samengesteld
onder redactie van Prof. MI. L. J. M.
Nouwen, aangeboden. Vijfentwintig
auteurs onder wie Prof. MI. J. van
Soest, Prof. Dr. M. J. H. Smeets,

Prof. J. E. A. M. van Dijck, e.a.
leverden een bijdrage.
LIONEL KOCHAN: "Het ontstaan van het moderne Rusland"
(352 pag.), uitgegeven in de Aulareeks bij het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen 1966.
Weinigen weten iets af van Rusland,
hoewel iedereen ervan overtuigd is,
dat dit land een wezenlijke macht
vormt in de huidige were1dconstellatie. Vooral voor hen is dit boek
uitermate leerzaam. Er wordt een
beeld gegeven van de gehele loop
van de Russische geschiedenis waarbij het accent valt op de laatste
eeuwen. Belangrijke uitgangspunten
voor de behandeling van de stof
waren: de groei van de staat, de
politieke ontwikkelingen en de sociale problemen.
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Het Verdrag van Rome draagt in artikel 99 aan De Commissie een
onderzoek op naar de wijze waarop de wetgeving van de lidstaten
op het stuk van de omzetbelasting, de accijnzen en de andere indirecte
belastingen kan worden geharmoniseerd. In de afgelopen jaren heeft de
Commissie, tezamen met bewindslieden en ambtenaren der lidstaten, studies gemaakt over verschillende onderdelen van het fiscale beleid. De
stand van zaken hierover kan men aantreffen in de Nota over de harmonisatie van de belastingen in de Europese Gemeenschap, die de bewindslieden van Financiën op 14 april 1966 aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. (Stuk 8556, ms. 1-3).
De harmonisatie van de omzetbelasting is tot nu toe het belangrijkste
onderwerp van onderzoek en overleg geweest. Het resultaat daarvan heeft
de Commissie neergelegd in twee ontwerp-richtlijnen die zij bij de Ministerraad heeft ingediend. De Raad beslist hierover met eenparigheid van
stemmen (art. 99, lid 2); in het Akkoord van Brussel van mei j.l. hebben
de Ministers afgesproken, dat vóór 31 januari 1967 een besluit over deze
twee richtlijnen moet zijn genomen.
Uit deze ontwerp-richtlijnen blijkt, dat de Commissie heeft gekozen voor
een gemeenschappelijk stelsel van omzetbelasting en wel een belasting
over de toegevoegde waarde. De eerste ontwerp-richtlijn houdt in, dat de
lidstaten vóór 1 januari 1968 een belasting over de toegevoegde waarde
moeten aanvaarden en afkondigen. De tweede ontwerp-richtlijn behelst de
bepaling, dat de belasting in elk der landen uiterlijk op 1 januari 1970
in werking zal treden. Indien deze ontwerp-richtlijnen door de Raad worden aanvaard, is de Commissie verplicht vóór 1 januari 1969 een ontwerp
voor een 3e richtlijn in te dienen, waarin wordt bepaald op welke wijze en
binnen welke termijn de omzetbelastinggrenzen zullen worden opgeheven.
De Raad zal hierover dan vóór 1 januari 1970 moeten beslissen.
Uit dit tijdschema blijkt, dat bij aanvaarding van de richtlijnen 1 en 2
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op vrij korte termijn een belasting over de toegevoegde waarde ons parlement zou moeten passeren. Omdat een dergelijke belasting nogal afwijkt
van onze huidige omzetbelasting, heeft de Staatssecretaris van Financiën
in april j.l. aangekondigd, dat hij de discussie over de belasting over de
toegevoegde waarde in ons land op gang wil brengen door een voorontwerp van wet te publiceren. Daaruit zou een gedachten wisseling met het
bedrijfsleven en andere se'ctoren van het maatschappelijk leven kunnen
ontstaan 1).
HUIDIGE OMZETBELASTING

In ons huidige stelsel van omzetbelasting is de belasting - populair
gezegd - telkenmale verschuldigd indien een goed tussen ondernemers
van eigenaar verwisselt. Daarbij is het de bedoeling, dat de belasting telkens in de verkoopprijs wordt verrekend, zodat uiteindelijk de consument
de belasting betaalt. Indien de belasting naar een uniform percentage
wordt geheven, bijv. 5%, zal de belasting een groter gedeelte van de
consumptieprijs uitmaken dan 5 % ingeval het produkt of onderdelen er
van meer dan eenmaal tussen ondernemers van eigenaar is verwisseld.
Het aantal schakels in de produktieketen is dus mede bepalend voor de
belastingdruk op de consumptieprijs. Hoe minder schakels, des te lagere
belastingdruk. Integratie van bedrijven wordt dan ook door onze omzetbelasting in de hand gewerkt.
Daarnaast zijn alle grond- en hulpstoffen, diensten en kapitaalgoederen,
die in het produkt worden verwerkt, reeds door de belasting getroffen,
tÜ'en ze voor verwerking werden aangekocht. Zo betaalt een ijzergieterij
omzetbefasting over het ijzererts. Bij verkoop van het gietstuk wordt op
de verkoopprijs het belastingtarief toegepast; het gedeelte van de verkoopprijs, dat wordt gevormd door de kosten aan ijzererts, wordt aldus tweemaal belast. Door dit opeenstapelen van belasting heeft onze omzetbelasting een cumulatief karakter. Daarbij noemt men de belastingdruk
op de ingekochte grond- en hulpstoffen en op kapitaalgoederen de voordruk
of voorbelasting.
Als derde factor die bepalend is voor de uiteindelijke belastingdruk op
een consumptiegoed kan de hoogte van het tarief worden genoemd. Het algemene tarief is thans 5 %, maar daarnaast komen schakeringen van 0 '1,
(vrijsteUingen) tot 25 % voor.
De belasting in procenten van de consumptieprijs 10Ü'pt dus van goed tot
goed uiteen en kan zelfs voor dezelfde soorten goederen, die in verschillende bedrijven zijn voortgebracht, verschillen vanwege integratie van bedrijven en verschillen in aantallen distributieschakels. Dit verschil in
druk (in percenten van de consumptieprijs duidt men aan met: het
ontbreken van neutraliteit. De ideale verbruiksbelasting is neutraal, d.w.z.
drukt gelijkelijk op de consumptieprijzen van alle goederen. Ons cumulatieve stelsel kan aan de eis van neutraliteit niet voldoen, zelfs niet met de
vele kunstgrepen die er daartoe zijn ingebracht.
Het ontbreken van neutraliteit heeft ook gevolgen voor onze in-
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Dit is de eerste reden, waarom de E.E.G.-Commissie een cumulatieve
omzetbelasting moest verwerpen. Daarnaast gaf zij een bepaalde interpretatie aan de wens "tot de geleidelijke opheffing der beperkingen in het
internationale verkeer" (preambule Verdrag van Rome), inhoudende dat
de belastinggrenzen (= het heffen bij invoer en het teruggeven bij uitvoer
van omzetbelasting) moesten verdwijnen om het vrije verkeer van goederen volledig te doen zijn.
Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW).
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en uitvoer. Bij uitvoer worden de produkten namelijk belastingvrij gemaakt, omdat ze in het land van invoer volledig worden belast. Doordat
de belastingdruk in proc.enten van de uitvoerprijs niet nauwkeurig bekend
is, moet het bedrag aan terug te geven belasting worden geschat. Bovendien wordt de belasting over bij de vervaardiging van het uit te voeren
produkt aangewende kapitaalgoederen niet teruggegeven, daar deze niet
is vast te stellen. Bij invoer moet een goed, uit hoofde van de mededinging
met binnenlands voortgebrachte goederen, worden belast met het percentage dat op gelijke binnenlandse goederen drukt. Dit laatste is evenwel ook
weer niet vast te stellen, zodat ook bij invoer met forfaitaire percentages
moet worden gewerkt.
De onnauwkeurige belastingheffing aan de grens kan een land in zijn
voordeel of in zijn nadeel hanteren. Nederland geeft bij uitvoer te weinig
aan omzetbelasting terug, welk bedrag - ter hoogte van onge'veer 1 %
van de exportwaarde - onze produkten in het buitenland duurder maakt
dan bij een volkomen neutrale belastingheffing het geval zou zijn.
Een land kan de heffing bij invoer en de teruggaaf bij uitvoer evenwel
ook hanteren om zijn eigen concurrentiepositie te verbeteren. Door bij invoer meer te heffen dan op gelijke binnenlands voortgebrachte goederen
drukt, kan het zijn eigen industrie steelsgewijs beschermen. En door bij
uitvoer meer belasting terug te geven dan er betaald is, kan een land
zijn export vermomde subsidies toevoegen. Het zal duidelijk zijn, dat in
een economische gemeenschap dergelijke concurrentievervalsende manipulaties uitgesloten moeten zijn. Naarmate de binnentarieven (douane·
tarieven) worden afgebroken, krijgen deze concurrentievervalsingen een
groter gewicht.

:n-

De eerste eis die aan de nieuwe omzetbelasting werd gesteld was de
neutraliteit. Van elk goed moest op eenvoudige wijze kunnen worden vastgesteld, hoeveel procent aan belasting erop drukt. Men zou dit kunnen
bereiken door alle consumptiegoederen met eenzelfde percentage te belasten. Dit zou dienen te gebeuren bij de verkoop aan de consumenten. De
kleinhandel is hiertoe evenwel niet in staat. In ons land is de kleinhandel
thans zelfs van omzetbelasting vrijgesteld. Omdat de waarde van het e,indprodukt gelijk is aan de som van waarden die in elke produktiefase
worden gecreëerd, is een gelijke belastingdruk als percentage van de consumptieprijs ook te bereiken door tijdens de produktie telkens de toege163
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voegde waarde met een uniform percentage te belasten. Er treedt dan
geen cumulatie op en bovendien is bij elke verkoop tijdens het produktieproces de belastingdruk vast te stellen. Dit is van belang voor de heffing
bij invoer en de teruggaaf bij uitvoer. Deze kunnen bij dit systeem
nauwkeurig gebeuren.
De toegevoegde waarde in een bepaalde produktiefase is de voortbrenging in economische zin. Financieel kan deze worden voorgesteld
door de som van de arbeidsbeloning en de winst. Men kan het begrip
ook van een andere kant benaderen; de toegevoegde waarde is dan gelijk
aan het verschil van de omzet en de kosten aan materiaal-, diensten- en
kapitaalverbruik. De grond- en hulpstoffen zijn - evenals in een cumulatief
stelsel - bij aankoop reeds belast, hetgeen eveneens met de diensten het
geval is. Hetzelfde geldt voor de kapitaalgoederen die bij het investeren
belast zijn. Door deze componenten van het produkt bij de verkoop niet
te belasten, wordt het meermalen belasten voorkomen. In een BTW worden dus slechts de onderdelen van de verkoopprijs belast, die nog niet eerder werden belast; dit zijn de loonsom en de winstsom.
De eenvoudigste technische uitwerking van een BTW met een uniform
tarief is aldus: over de verkoopprijs wordt het tarief toegepast. Dit gebeurt ook thans in onze omzetbelasting. In de BTW wordt van dit belastingbedrag afgetrokken hetgeen in voorafgaande schakels reeds aan belasting is betaald over grond- en hulpstoffen, diensten en over kapitaalgoederen. Deze bedragen zijn bekend, omdat in een BTW elke ondernemer
op de factuur het belastingbedrag moet vermelden. Belasting over verkoopprijs minus reeds vroeger betaalde belasting over het verbruikte vlottende
en vaste kapitaal levert de belasting over lonen en winst (= toegevoegde
waarde) op.
Bij het in mindering brengen van de belasting over de opgeofferde
kapitaalgoederen moet men de afschrijving vaststellen en vervolgens de
belasting, die erop drukt, berekenen. Dit betekent dat de afschrijvings··
problematiek in de omzetbelasting wordt geïntroduceerd. Dit zou tot een
integratie met inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunnen leiden op dit punt. Men kan de belastingen evenwel ook in haar geheel aftrekbaar maken in het jaar van investeren. Dan wordt in dat jaar minder
BTW betaald dan bij het aftrekbaar stellen van slechts de belasting over
de afschrijving. In volgende jaren wordt meer BTW betaald, zodat over
een reeks van jaren de toegevoegde waarde wordt belast. De aftrek ineens heeft het voordeel dat de BTW vrij blijft van het vaststellen van de
jaarlijkse afschrijvingen met alle problemen van dien.
Een BTW behoeft niet een uniform tarief te hebben. Het effect van
tariefsdifferentiatie is geheel anders dan in onze huidige belasting. Want
in een BTW mag in een volgende schakel in de produktieketen de betaalde
belasting worden afgetrokken. Een lager tarief dan het algemeen geldende
betekent dus, dat in de volgende schakel minder belasting mag worden
afgetrokken en bijgevolg het ontbrekende bedrag alsnog moet worden betaald. Evenzo betekent een hoger tarief dat in een latere produktiefase
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minder belasting wordt betaald. Dit inhaaleffect ontkracht dus tariefsdifferentiatie.
Het karakter van vrijstellingen kan in een BTW nogal uiteenlopen. Indien een bepaalde bedrijfstak, zoals bijv. de landbouw, wordt vrijgesteld
wordt de belasting in de verwerkingsindustrie relatief hoger. Landbouwprodukten worden daardoor uiteindelijk dus niet lichter belast. Daartoe
zou men de gehele produktiekolom moeten vrijstellen, hetgeen slechts op
zeer beperkte schaal mogelijk zou zijn vanwege de technische bezwaren
daaraan verbonden.
Een ander soort vrijstelling is het belastingvrij maken van consumptiegoederen, bijv. voor eerste levensbehoeften. Daartoe dient in de laatste
handelsfase het tarief "nul" te gelden en moet tegelijk de voordruk worden terugbetaald door de fiscus. Er drukt dan in het geheel geen belasting
op het goed. Een dergelijke vrijstelling wijkt enigszins af van de vrijstellingen die wij in ons land thans kennen. Goederen die de noodzakelijke
levensbeho·eften bevredigen, zijn thans weliswaar vrijgesteld, maar de
voordruk die erop rust blijft aanwezig; vrijgestelde consumptiegoederen
zijn thans dus nooit geheel belastingvrij.
Vereiste voor een goede werking van het systeem van de BTW is, dat
de fiscus de voordruk steeds volledig als aftrekpost toelaat, ongeacht of
de te betalen belasting groter of kleiner is dan het terug te ontvangen
bedrag. In de Franse BTW (taxe sur la valeur ajoutée, afgekort TV A)
bestaat een regeling, "butoir" genaamd (= stootblok), welke inhoudt dat
een ondernemer niet méér belasting mag aftrekken dan hij moet betalen,
behalve bij uitvoer uiteraard. Dat betekent dat hij, indien hij een vrijstelling geniet, de voordruk niet terugontvangt. Deze blijft dan op het
goed rusten, omdat hij in latere produktiefasen niet in aanmerking komt
voor aftrek. Zodoende ontstaat toch weer een cumulatief element en kan
niet steeds de werkelijke belastingdruk worden vastgesteld. Dit heeft eeD
storende werking bij het belastingvrij maken bij uitvoer, hetgeen een
desideratum van de E.E.G.-Commissie is. Het doet dan ook verwonderlijk
aan, dat de Commissie de Franse regeling in haar ontwerp-richtlijnen
heeft overgenomen. Ons land heeft zich daar terecht steeds tegen verzet.
Wel is het billijk, dat degene die buiten de belasting valt, geen recht
heeft op terugbetaling van de voordruk. Anders zou aan hem alle belasting
die in voorafgaande fasen is betaald, moeten worden terugbetaald. Dit
moet in het oog worden gehouden bij het vaststellen van de omvang van
de BTW. Indien namelijk de kleinhandelsfase - zoals thans het geval is buiten de belasting zou blijven, zou de kleinhandel geen aftrek van de voordruk en van de belasting op investeringen (bijv. auto's) kunnen verkrijgen.
Een ander nadeel zou zijn, dat de kleinhandel, voorzover leverend aan
niet-consumenten, geen belastingbedrag op zijn facturen kan vermelden
met als gevolg dat zijn afnemer geen belasting kan aftrekken. Hier
treedt het inhaaleffect op, dat er de oorzaak van kan zijn dat de afnemer
een leverancier zoekt, die wel in de BTW is betrokken.
Naast argumenten die pleiten voor het in de belasting betrekken van
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de kleinhandelsfase zijn ertegen ook argumenten te bedenken. Sinds 1955
is de kleinhandel buiten de omzetbelasting gelaten omdat de administratie·
ve rompslomp een relatief zware belasting vormde en omdat daardoor
een groot aantal (thans 100.000) belastingplichtigen zouden afvallen. De
positie van de kleinhandel in een BTW dient door alle betrokkenen diepgaand te worden bestudeerd. Daartoe behoort o.m. de groothandel, omdat
het mogelijk is dat de groothandel zou worden uitgeschakeld indien de
kleinhandel buiten de BTW blijft. Betrekt de kleinhandel namelijk rechtstreeks van de fabrikant, dan is in totaal minder belasting verschuldigd,
omdat op de waardetoevoeging van de kleinhandel geen belasting drukt.
In het voorstel van de E.E.G.-Commissie wordt ervan uitgegaan dat de
kleinhandel belast is; bij het uitzonderen van de kleinhandel dient elk land
een raadplegingsprocedure te volgen en moet dus argumenten voor deze
uitzonderingspositie aanvoeren.
Het tarief voor dienstverleningen, dat thans lager is dan het algemene
tarief, kan ook niet zonder meer gehandhaafd blijven. Dienstverlening is in
het algemeen een arbeidsintensieve bezigheid, zodat de waardetoevoeging
groot is. Wanneer het dienstentarief laag zou zijn, zou het inhaaleffect in
sterke mate optreden indien de diensten aan niet-consumenten worden
verleend.
·/t~-'
Invoering van een BTW, volgens de ontwerp-richtlijnen uiterlijk op 1
januari 1970, heeft verschillende gevolgen voor het sociaal-economisch
beleid. In de nota van het ministerie van Financiën is op basis van het
jaar 1962 berekend, dat het tarief van een BTW (t.m. de kleinhandel)
7 % zou bedragen met een bijzonder tarief van 3Yz % voor de landbouwen voedingsmiddelenindustrie. Hierbij is aangenomen dat de opbrengst
even groot zou zijn geweest als de omzetbelasting in 1962 bedroeg.
Een aantal vrijstellingen zoals voor textiel, kleding, schoeise:l, brandstoffen e.d. voor huishoudelijk gebruik zou worden opgeheven. Er treedt
dan een verschuiving in belastingdruk op van investeringsgoederen naar
consumptiegoederen, terwijl diensten zwaarder worden belast. Daardoor
verandert de druk op praktisch alle goederen. Dit heeft gevolgen voor
het prijsniveau. Bij een soepel reagerend prijzenstelsel treedt een prijsverlaging van 1Yz à 2 % voor investeringsgoederen op, verder voor een
aantal duurzame gebruiksartikelen en voor de thans aan het luxe-tarief
onderworpen goederen. Duurder worden kleding en textiel, schoeisel, huisbrand, landbouwprodukten en voedingsmiddelen, vervoer, vermakelijkheidsprestaties en persoonlijke diensten. De kosten van het levensonderhoud
nemen daardoor toe met 1Yz à 2 punten (voor 1962). De anti-sociale werking van een verbruiksbelasting zal dus duidelijker waarneembaar worden. Om de reële Ionen ongewijzigd te houden, zou een nominale loonsverhoging van llh % nodig zijn en van de sociale uitkeringen van 2 %.
De invoer zou zwaarder worden belast en op de uitvoer zou meer belasting worden teruggegeven. Bij het beoordelen van de gevolgen voor de
Nederlandse concurrentiepositie dient men er echter rekening mee te houden, dat in de andere E.E.G.-landen eveneens een dergelijke belasting
j.'
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wordt ingevoerd. Aldaar optredende verschuivingen beïnvloeden onze inen uitvoer. Berekeningen 2) hebben aangetoond dat de Nederlandse uitvoer naar Duitsland bijv. zwaarder getroffen zou worden bij invoer in
Duitsland en wel per saldo met ongeveer 3% %. De uitvoer naar België
wordt een kleine 2 % duurder. De invoer in Nederland uit Duitsland zou
weinig verandering ondergaan, terwijl de invoer uit België een voordelig
saldo zou hebben van ongeveer 4 %. Over de handel met Frankrijk en
Italië zijn geen berekeningen te maken. De invoer in Nederland uit derde
landen (buiten de E.E.G.) zou zwaarder worden belast bij invoer in Nederland, terwijl in het land van uitvoer uiteraard niets zou veranderen. De
Nederlandse uitvoer naar derde landen zou met gemiddeld 1 % goedkoper
worden.
Opheffing belastinggrenzen .
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In 1969 zal de E.E.G.-Commissie voorstellen indienen over de wijze
waarop en de termijnen waarbinnen belastinggrenzen zullen worden opgeheven.
Dit brengt mee dat in de Zes de BTW geünificeerd zou worden, tarieven en vrijstellingen inbegrepen. De nationale fiscale politiek wordt daardoor drastisch ingeperkt. Denk bijv. aan het om conjunctuurpolitieke
redenen manipuleren met de tarieven van de omzetbelasting. Bovendien
wordt de bewegingsvrijheid automatisch kleiner, n.L beperkt tot het overblijvende fiscale terrein. Een opheffing van de belastinggrenzen dient
daarom gepaard te gaan met een zekere mate van harmonisatie van de
begrotings- en economische politiek.
Unificatie van de tarieven betekent voor ons land een aanzienlijke verhoging van het tarief. Unificatie van de vrijstellingen komt neer op een
drastische vermindering van het aantal vrijstellingen. Indien men aanneemt dat het tarief (BTW tlm de kleinhandel 15 % zou bedragen en het
bijzondere tarref 7Yz% (voor landbouw- en voedingsmiddelenindustrie)
zal een opwaartse druk op het prijsniveau ontstaan, welke dus komt bovenop de prijsstijging van de hierboven besproken invoering van de BTW. De
kosten van het levensonderhoud zouden, berekend over het jaar 1962, met
7 à 8 punten stijgen. De opbrengst van de BTW zou uiteraard toenemen
en wel meer dan verdubbelen van 2 mld op 4.3 mld. Wil men de totale
belastingdruk ongewijzigd laten, dan zouden andere belastingen met 2.3 mld
moeten worden verlaagd. Men zou bijv. kunnen denken aan een forse
optrekking van de belastingvrije voet in de loon- en inkomstenbelasting en
aan een verzwakking van de steil oplopende progressie bij het begin van de
belastingtabeL Dit zou uiteraard doorwerken voor de middengroepen. Deze
verlaging zou dan tegelijk een compensatiemogelijkheid zijn om de reële
lonen ongewijzigd te handhaven. Deze compensatie zal echter niet in alle
gevallen toereikend zijn, bijv. niet voor degenen die al geen loon- of
inkomstenbelasting betaalden of voor de grotere gezinnen. Deze groepen
kunnen alleen langs andere weg worden geholpen.
Gezien de grote schok welke de opheffing van de grenzen ineens voor
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het sociaal-economische beleid met zich zou brengen, zou het aanbeveling
verdienen om geleidelijk de aanpassingen op verschillende terreinen in
te voeren en deze - evenals bijv. met huurverhogingen het geval is in te bouwen in het beleid over enige jaren, zoals een kabinetsperiode.
Opheffingen van vrijstellingen, welke tot stijging van de kosten van levensonderhoud leiden en compensatie in de sfeer van lonen en sociale uitkeringen nodig maken, zouden jaarlijks in het prijs- en inkomensbeleid
kunnen worden opgenomen. In dit licht gezien is het dan ook jammer,
dat de vorig jaar voorgestelde opheffing van de vrijstellingen voor textiel
en schoeisel is gehalveerd en invoering ervan een jaar is uitgesteld. Zolang de hoogconjunctuur aanhoudt, is het getij gunstig voor dergelijke aanpassingen, mits ze geleidelijk geschieden.

Conclusie
De beslissing over de harmonisatie van de omzetbelasting is een belangrijk politiek gebeuren. Het is een stap op een weg die noodzakelijk tot
nauwere coördinatie of zelfs tot harmonisatie van de begrotingspolitiek,
het conjunctuur beleid, de economische en ook de monetaire politiek moet
leiden. Diepgaande studie is vereist om aan alle belanghebbenden (en
wie is dit niet?) duidelijk te maken, wat er gaat gebeuren. Er zijn reeds
enkele opinies in ons land bekend. De Sociaal-Economische Raad (Commissie voor Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden) heeft
in 1963 te kennen gegeven, geporteerd te zijn voor afschaffing van de
belastinggrenzen en voor invoering van een niet-cumulatief stelsel van
omzetbelasting 3). In 1964 heeft voorzitter Middelhuis van het K.A.B. verklaard, dat een BTW moeilijk aanvaardbaar is "gezien de sociale consequenties" 4). Het N.K.W.V. heeft vorig jaar te kennen gegeven dat het in
beginsel positief staat tegenover de harmonisatie van omzetbelasting in
de E.E.G. 5). Hopelijk zal de kamerdiscussie over de regeringsnota de
standpunten van de politieke partijen duidelijk maken.
Elf jaar geleden bepleitte Prof. Schendstok reeds de invoering in de Zes
van een "belasting op de toegevoegde waarde" 6). Hij dacht dat het over
tien jaar misschien zover zou zijn. Wat de termijn betreft maakt hij echter een goede kans het gelijk aan zijn zijde te krijgen.
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e officiële mededeling van Russische en Franse zijde dat generaal de
GaulIe in de loop van de maand juni een reis naar Moskou zou ondernemen, sloeg niet in als een bom. Er werd al lang hierover gesproken
en tevoren hadden al heel wat geruchten de ronde gedaan dat de Franse
president naar Warschau of naar Boekarest zou gaan. Het bewijst dat
Oost-Europa nu bovenaan staat op de prioriteitenlijst van de buitenlandse contacten van de president. Dit komt niet onverwacht en onvoorbere'id;
integendeel, het ligt in het verlengde van een oude en zeer belangrijke lijn
van de Franse buitenlandse politiek.
In de jaren 1964 en 1965 werden door de Franse regering stelselmatig
contacten met de Oosteuropese regeringen opgenomen. In november 1964
waren afzonderlijk, maar ten dele gelijktijdig in Parijs op bezoek: de
Tsjechoslowaakse minister van buitenlandse zaken Vac1av David, de Joegoslavische minister van buitenlandse zaken Kotsja Popovitsj en de Bulgaarse minister van buitenlandse zaken Iwan Basjew, terwijl tevoren al
de Roemeense vice-premier Alexander Birladeanu voor een veertiendaags bezoek naar Frankrijk was gekomen. Eind juli vertoefde premier
Maurer van Roemenië met een sterke delegatie in Parijs. In hetzelfde jaar
bracht de Franse minister van financiën Giscard d'Estaing e'en bezoek
aan Moskou, teneinde de dalende Frans-Russische handel weer op gang
te brengen, terwijl de speciale afgevaardigde van de generaal, Edgar
Faure, die zijn sporen al verdiend had in de Franse onderhandelingen
met Peking, voor een strikt persoonlijk bezoek naar Moskou ging om, zoals
algemeen werd aangenomen, over een bezoek van de GaulIe aan de Sowjet
Unie te spreken. Zoals bekend had Chroesjtsjow bij zijn bezoek aan Frankrijk in het voorjaar van 1960 de Franse president tot een tegenbezoek
uitgenodigd. Tenslotte bracht de Russische vice-premier Roednew in februari een bezoek aan Frankrijk, en een delegatie van de Opperste Sowjet
onder leiding van Nikolai Podgorny in maart.
Bind oktober 1964 werd dan tussen de regeringen van Frankrijk en de
Sowjet Unie een handelsovereenkomst getekend, op grond waarvan Frankrijk aan de Sowjet Unie een krediet van 1.78 miljard NF met een looptijd
van zeven jaar toestond en zijn aankopen in Rusland aan kapitaalgoederen
tot 1.8 miljoen ton per jaar verhoogde (een verhoging van meer dan 200%).
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West-Duitsland en Amerika uitten hun bezwaren tegen een westelijk krediet dat een langere looptijd dan vijf jaar voorziet.
In 1965 bracht de Bulgaarse vice-premier Stanko Todorow een bezoek
aan Parijs, nadat de Roemeense minister van buitenlandse zaken Corneliu
Manescu in Parijs met Couve de Murville een cultureel akkoord had ondertekend en nadat de Hongaarse minister van buitenlandse zaken Peters in
de Franse hoofdstad te gast was geweest en enkele opmerkelijke verklaringen had afgelegd. Onder meer zei hij dat hij het Franse denkbeeld van
een "onafhankelijk, Europees en uitgebreider Europa" nauwkeurig wilde
bestuderen. Dat ook de Pool~e premier Josef Cyrankiewicz en de Russische
minister van buitenlandse zaken Gromyko naar Parijs kwamen, toont al
voldoende aan inhoeverre de Frans-Oosteuropese relaties zich intussen
verder hadden ontwikkeld. In hetzelfde jaar bracht Giscard d'Estaing nog
een bezoek aan Polen, Pisani, toen minister van landbouw, aan Roemenië,
minister Peyrefitte aan Joegoslavië en Couve de Murville aan Moskou.
AI deze bezoeken dienden de uitbreiding van de handelsrelaties en van
de culturele betrekkingen. In dit kader valt ook een handelsakkoord met
Oost-Duitsland. Bij dit alles streefde Parijs zorgvuldig naar contacten op
officieel niveau, en niet op partijniveau. Het kon echter niet uitblijven
dat bepaalde politieke verklaringen over en weer, in het Westen en vooral
in Bonn bijzondere aandacht trokken en bij de Duitsers zeker ook onbehagen veroorzaakten.
Zo wisselden president de Gaulle en de toenmalige president van de
Sowjet Unie Mikojan op 28 oktober 1964 bij gelegenheid van de ve'ertigjarige herdenking van de hervatting van de wederzijdse diplomatieke
betrekkingen tussen Frankrijk en Rusland boodschappen uit, waarin de
GauIIe beide landen de "beheerders van een gemeenschappelijk erfgoed"
noemde. Geleidelijk begon de Russische en de Oosteuropese pers de
buitenlandse politiek van Frankrijk t.a.v. China, Vietnam, Verenigde
Naties en NAVO te prijzen.
Deze verrassende intensivering van de F rans-Oosteuropese contacten
moet natuurlijk in haar historische context gezien worden. Aan de
Oosteuropese kant, zowel in Moskou als in de sateIIietlanden, ontstond de
deze jaren een nieuwe en sterke belangstelling voor Frankrijk - weliswaar
niet altijd om dezelfde redenen. De Sowjet Unie, door het conflict met
China gedwongen in Europa een voorzichtiger politiek te voeren, was erin
geïnteresseerd tenminste in poMiek opzicht de westelijke eenheid te verzwakken. De Gaulle had verschillende malen laten blijken dat hij binnen de
westelijke wereld een eigen rol wilde spelen. Op deze kaart kon Rusland
dus inzetten. De Russische ambassadeur in Parijs, Winogradow, was de
aangewezen man om op een voorzichtige, discrete, maar consequente manier deze nieuwe politiek t.a.v. Frankrijk voor te bereiden. Moskou steunde
hem zeer in deze taktiek, en door de benoeming van de ervaren tacticus
Zorin tot opvolger van Winogradow en door het bezoek van Gromyko aan
Parijs werd deze politiek tot op het hoogste plan gebracht.
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De sateIlietlanden namen aan deze pO'litiek graag deel, O'mdat zij nO'g een
aantal zeer belangrijke nevenmO'tieven hadden. De ecO'nO'mische tO'estand
in deze landen werd slechter, terwijl de Sowjet Unie niet zO' vlug en zO' O'mvangrijk kon helpen als nO'dig was. BO'vendien O'ntstO'nd in landen als RO'emenië, PO'len en HO'ngarije de neiging O'm te streven naar een grO'tere bewegingsvrijheid tegenO'ver MO'skO'u. ZO'wel ecO'nO'mische als pO'litieke redenen
gaven aanleiding O'm juist nu in het Westen nieuwe cO'ntacten te zO'eken.
De vreedzame cO'ëxistentie, die MO'skO'u zelf had uitgevO'nden, kO'n nu worden gebruikt, O'ngeacht O'f dit MO'skO'u in alle opzichten behaagde. Het geval
RO'emenië illustreert dit vO'ldO'ende.
Deze situatie cO'rrespO'ndeerde volledig met een O'ude en fundamentele
gedachte van de GaulIe. Frankrijk kon vO'lgens deze gedachte alleen een rO'l
spelen in de wereld, als het zich niet helemaal verkO'cht aan de Angelsaksen en als het tegelijk prO'beerde zekere goede relaties met de OO'steuropese landen te handhaven. Het ene hing in deze visie samen met het andere:
als Frankrijk in gO'ede verstandhO'uding met Rusland leefde, steeg het
prestige van Frankrijk bij zijn westelijke bO'ndgenO'ten - en als het bO'ndgenoot van het Westen bleef, kO'n het tegenover de Russen natuurlijk met
een heel ander gezag spreken dan als alleenstaand neutraal land. Deze
gedachten cO'rrespO'nderen, O'f, beter, zijn de lO'gische cO'nsequenties van de
O'pvatting dat Frankrijk alleen dan een mondiale rol kan spelen, als het
met de woO'rden van de GaulIe, "chef de file" wO'rdt van de cO'ntinentale
Europese landen tussen Amerika en Rusland en tussen deze beide grO'te
mogendheden een eigen pos.itie tracht op te bO'uwen.
De Franse politiek tegenO'ver OO'st-EurO'pa, zO'als ze zich tussen 1963 en
1965 heeft O'ntwikkeld, vO'rmt dus geen incidenteel gebeuren en is O'O'k niet
O'ntwO'rpen O'm de Westduitse regering te dwingen, zich strikter aan de
samenwerking met Frankrijk en minder vO'lgzaam aan de Amerikaanse
pO'litiek te hO'uden. Het is een O'ude en nauwkeurig O'verwO'gen conceptie
van de GaulIe, die hij in zijn mémO'ires lang vO'O'r het Frans-Duitse akkO'O'rd
en lang voor de Vijfde Republiek duidelijk had uiteengezet - zO'nder dat
dit algemeen O'pviel.
De GaulIe nam aldus een O'ude Franse traditie O'p, die in de negentiende
en twintigste eeuw de buitenlandse pO'litiek van Frankrijk had bepaald.
NapoleO'n III wist zeer gO'ed dat hij tegenO'ver het expansiestreven van
Pruisen in Oost-Europa een invlO'edssfeer mO'est hebben. Maar die ging teIO'O'r in 1866 dO'O'r de slag bij SadO'wa (of Königgrätz), tO'en de Pruisen een
grote en beslissende O'verwinning O'p OO'stenrijk behaalden. TO'en werd de
O'O'rlO'g van 1870 eigenlijk al beslist. Hetzelfde O'verkwam Frankrijk in 1938
doO'r het verdrag van München, tO'en Hitler de hele invloedssfe.er die Frankrijk na 1918 in Oost-EurO'pa had O'pgebO'uwd (bestaande uit de Kleine
Entente met TsjechO'slO'wakije, Joegoslavië en Roemenië, en daarnaast
PO'len) wnder meer incasseerde. Frankrijk, dat tussen de beide O'orlO'gen in
heel OO'st-EurO'pa als het politieke vO'O'rbeeld, de bevrijder van de Slavische naties, de machtige vriend werd beschO'uwd, verlO'O'r toen zijn
pO'sitie, erger nog, zijn gezicht.
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De GaulIe heeft daarom aan het eind van de oorlog getracht de verbinding met Oost-Europa weer op te nemen. Na de' bevrijding stelde
Churchill, vol zorg over het oprukken van Rusland, aan de Gaulle voor,
een Westeuropees regionaal pact te sluiten. De GaulIe weigerde en ging
naar Moskou, om daar met Sta!in een vriendschapsverdrag te sluiten.
Na 1945 kon Frankrijk, door Amerika en Engeland als secundaire mogendheid beschouwd en behandeld, de gevolgen van München echter niet
meteen ongedaan maken. Noch in Jalta, noch in Potsdam was Frankrijk
aanwezig, toen de nieuwe ordening van Oost-Europa werd besproken. De
GaulIe heeft dit nooit vergeten en zijn kans afgewacht. Deze kans is nu gekomen. De Oosteuropese landen hebben inmiddels, door de tijd en wegens
economische moeilijkheden, het Franse falen ten tijde van "München"
- toen het zijn belofte van hulp tegen Duitsland niet gestand kon doen vergeten; en nu Frankrijk ook door Moskou werd erkend als een speciaal
soort westelijke mogendheid, kon het gemakkelijker worden benaderd. De
GaulIe van zijn kant kon zich na deconsolidatie van Frankrijk en na de regeling van het Algerijnse vraagstuk meer voor de wereldpolitiek interesseren
en had zijn eigen kijk op de dingen al laten merken (b.v. t.O.V. China en
Vietnam); hij had een reis door Latijns Amerika ondernomen; nu had hij
de handen vrij voor Oost-Europa.
De bovengenoemde veelvuldige contacten over en weer tussen Frankrijk
en Oost-Europa bewijzen dat de GaulIe deze tijd goed gebruikt heeft. De
westelijke bondgenoten sloegen deze ontwikkeling met enige zorg gade.
Dit bleek, zoals gezegd, reeds bij het verlenen door Frankrijk van kredieten op lange termijn aan Rusland en eveneens bij het sluiten van het FransRussische akkoord over het Franse kleurentelevisiesysteem (SECAM) in
maart 1965. West-Duitsland werd hierdoor teleurgesteld, omdat Rusland
en dus ook Oost-Duitsland een ander systeem gingen gebruiken dan de
Bondsrepubliek, zodat men in Oost-Duitsland de Westduitse uitzendingen
niet zou kunnen ontvangen. Ook de VS waren weinig voldaan, dat zij op de
wereldconferentie voor de radio-verbindingen in Wenen (maart 1965) voor
hun syste'em geen steun van Frankrijk kregen.
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Al deze gebeurtenissen verhoogden bij de westelijke bondgenoten van
Frankrijk het gevoel van onbehagen en onzekerheid t.a.v. de Franse bedoelingen in Oost-Europa. Toen vervolgens Gromyko bij zijn bezoek aan Parijs
in april 1965 verklaarde dat de Sowjet Unie en Frankrijk het eens waren
over de onveranderlijkheid van de bestaande Duitse grenzen (dus ook de
Oder-Neisse-grens) en over de erkenning van het feit dat er twee Duitse
staten bestaan, werd het wantrouwen in Bonn zeer sterk, ook nadat een
woordvoerder van de Franse regering deze verklaring van Gromyko had
rechtgezet. De bezorgdheid in de kringen van de Westduitse regering was
zo groot, dat Adenauer met instemming van bondskanselier Erhard een
persoonlijke brief aan de GaulIe schreef om hem te laten weten, hoe zeer de
bondsregering verontrust was over de Frans-Russische toenadering.
Het is echter duidelijk dat de GaulIe zijn vroegere opvattingen over
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de Oder-Neisse-grens in wezen niet had gewijzigd. Hij was en is ervan
overtuigd dat hieraan niets meer te veranderen is.
Niet minder was het de Westduitse regering opgevallen dat van tijd tot
tijd Oostduitse politici bij hun communistische collega's in Frankrijk te
gast waren en dat zelfs enkele gaullistische kamerleden op zekere dag
in Oost-Berlijn op bezoek gingen - kleine speldeprikken die Bonn moesten
laten merken dat Parijs tegenover Oost-Europa een zekere vrijheid van
handelen wilde behouden, zeker als de Westduitse regering te weinig
moeite deed om zich met de GaulIe over de Europese politiek te verstaan en al te veel naar Washington luisterde.
Er bestaat echter ook nog op e'en ander, zeer belangrijk punt een zekere
mogelijkheid tot verdergaande overeenstemming tussen Parijs en Moskou,
tussen de GaulIe en Oost-Europa; een punt dat vanzelfsprekend slechts
met grote voorzichtigheid wordt aangeraakt: de kwestie van de Duitse
deelneming aan de atoombewapening, -planning en -politiek. De GaulIe
voe,Jt weinig of niets voor een Duitse participatie - en Oost-Europa
evenmin. Dat de GaulIe zich nu niet alleen kan presenteren als voorstander van de Oder-Neisse-grens, maar ook als begrijpende vriend van
al degenen die de Duitse agressie aan den lijve hebben ondervonden en
daarom de Duitsers nooit meer een gevaarlijk wapen in de hand willen
geven, dat opent voor hem natuurlijk psychologisch en politiek in Oost
Europa grote perspectieven. Er kon tenminste in de Oosteuropese hoofdsteden de overtuiging ontstaan, dat met Frankrijk beter te spreken
valt dan met welk ander westelijk land ook en dat het "Europese Europa",
d.W.z. het niet van Amerika afhankelijke Europa "van de Atlantische
Oceaan tot de Oeral", een opvatting weerspiegelt, die de gedachten en
verborgen aspiraties van de satellietlanden vrij ver benadert.
Niemand zal kunnen ontkennen dat de gaullistische visie op Oost-Europa
allure, durf en originaliteit bezit, zonder de traditionele aspecten van de
Franse buitenlandse politiek van de laatste honderd jaar uit het oog
te verliezen. Het is een politiek die het prestige van Frankrijk verhoogt
zonder strikt genomen geheel buiten het kader van de bestaande bondgenootschappen te vallen. Man kan ook niet bestrijden, dat in de centrifugale tendens die nu in Oost-Europa bestaat en die bijna alle satellietlanden weer hun blik doet richten naar hun oude Westeuropese vrienden,
met Frankrijk voorop, de gedachte aan een Europa van alle Europeanen
momenteel in Oost-Europa veel perspectieven opent en voor het Europese
denken nieuwe mogelijkheden schept. Dit dynamisme is dus zeker in het
belang van Europa en vooral van het vrijere politieke denken van deze
Oosteuropese volkeren zelf.
Tegelijk moet echter worden vastgesteld dat een niet gering deel van
het succes van de Gaulle bij de Oosteuropese regeringen èn in Moskou
gebaseerd is op de veronderstelling dat Frankrijk een zwakke schakel
in de Atlantische en Europese ketting vormt, dat het misschien eruit te
breken valt en dat dus speculaties op een ondermijning van het westelijk
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front geoorloofd zijn. Dit zou misrekeningen en verhardingen tot gevolg
kunnen hebben die geenszins in het belang van een gunstige ontwikkeling
van de Oost-West-betrekkingen zijn. Welke van deze aspecten van de
gaullistische approach het zullen winnen, de positieve of de negatieve, zal
ook na het bezoek aan Moskou nog wel niet geheel duidelijk zijn.
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Parlementaire kroniek

Numerus clausus

Sinds in de maand maart de oppositie in bepaalde kringen tegen het
wetsontwerp van minister Diepenhorst van Onderwijs en Wetenschappen om een "tijdelijke beperking van de toelating tot het bijwonen van
het onderwijs in de faculte'Ït der geneeskunde" op gang kwam, is het
lot van dit wetsvoorstel onzeker geweest. De bewindsman was met zijn
wetsontwerp bij de Tweede Kamer gekomen op grond van het feit, dat
de hoogleraren van alle medische faculteiten de invoering van een numerus fixus bij hem hadden bepleit. Toen de ministeriële voorstellen eenmaal bij de Kamer lagen kwamen de protesten los, zowel van studenten
als van hoogleraren en ook in het parlement, zo bleek uit het Voorlopig
Verslag, waren de opvattingen sterk verdeeld. De summiere toelichting
op het ontwerp werd gevolgd door een gedegen memorie van antwoord,
maar de balans zou tenslotte', tijdens de openbare behandeling, toch doorslaan in het nadeel van de minister. Vóór het debat waren er ook nog
geruchten - misschien zelfs iets meer dan dat - geweest over het feit,
dat prof. Diepenhorst zijn ministeriële leven aan het ontwerp wilde verbinden. Absolute zekerheid hierover kreeg de Kamer echter pas het
allerlaatste ogenblik, vlak voor de stemming.
Het debat over dit wetsontwerp is eigenlijk een vreemde zaak geweest.
De woordvoerdster van de KVP-fractie, mej. dr. M. Klompé, hield een
bijzonder belangwekkende rede, die ook bij de tegenstanders grote instemming verwierf. Er was echter een "maar". De conclusies, die mej.
Klompé uit haar argumenten putte, leidden volgens de tegenstanders tot
de stelling, dat het wetsontwerp niet aangenomen, maar verworpen moest
worden. Dezelfde argumenten dus, voor verschillende conclusies.
Het zou overigens een misverstand zijn om te menen, dat mej. Klompé
een vriendelijke speech heeft gehouden. Dat deed zij niet en het lag ook
niet in haar bedoeling, omdat de invoering van een dergelijke numerus
clausus nu eenmaal geen prettige zaak is. Er waren prestige-kwesties
bij in het geding, ongeveer bij iedereen, die er iets mee te maken heeft
gehad. De minister had zich op een teach-in in Nijmegen wel erg vastgelegd; enkele kamerleden, die bij dit debat als woordvoerders voor hun
fracties optraden, hadden bij diezelfde gelegenheid precies hetzelfde gedaan; hoogleraren hadden gedreigd te zullen gaan staken, als het wets176
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ontwerp verworpen zou worden; tenslotte kon toch ook van enig portefeuille-gerammel bij de bewindsman worden gesproken_ Om de zaak
nog meer gecompliceerd te maken waren er mededelingen, dat zeker
100 Nederlandse medische studenten in Brussel zouden kunnen studeren,
een mededeling, die later werd tegengesproken en vervolgens in de
Kamer weer werd bevestigd door proL dL H. J. Witteveen (VVD). Dan
waren er nog de cijfers: vlak na de oorlog was er één docent op 38 studenten, nu bleek dat aantal te zijn gestegen tot niet minder dan 1 docent
op 6 studenten. De ruimtelijke voorzieningen voor het onderwijs zijn
dat de top van het wetenschappelijk onderwijs soms niet meer dan tien
met 80 procent uitgebreid. Maar vooral baarde het de Kamer zorgen
procent van zijn tijd aan het eigenlijke onderwijs besteedt. De rest gaat
"verloren" aan administratieve en organisatorische kwesties. Met mej.
Klompé werd dan ook van vele zijden gevraagd om een herstructurering
van het onderwijs zelf en voorzieningen op het gebied van de organisatie.
Het is eigenlijk een miljoenen-bedrijf, zei mej. Klompé. De hoogleraren,
die aan dit bedrijf leiding moeten geven zijn daarvoor niet opgeleid.
Dit werk moet door anderen worden overgenomen.
De KVP-woordvoerdster constateerde, dat het grootste knelpunt gevormd wordt door de laboratoria. In de collegezalen kunnen best wat
klapstoeltjes worden bijgeplaatst, maar in de laboratoria kunnen de studenten niet op elkaars schouders zitten. De KVP-fractie verbond aan haar
instemming met het wetsontwerp echter een aantal voorwaarden: 1. gezien de steeds grotere toename van studenten mag de zaak niet alleen
en incidenteel bij de medische faculteitet, norden bezien; op kortere
termijn moet de situatie bij alle faculteiten worden doorgelicht; dit is,
aldus mej. Klompé geen pleidooi voor een numerus clausus bij alle faculteiten, integendeel, maar wel een dringende wens om de structurele
ontwikkeling juist te beoordelen; 2. op de kortst mogelijke termijn moet
een onderzoek worden ingesteld naar het beheer van de universiteiten;
3. de selectie, zoals die dit jaar zal worden toegepast is een vervelende
zaak; dat moet volgend jaar anders; 4. een snelle herstructurering van
de opleiding is noodzakelijk.
Mej. Klompé was bereid, met minister Diepenhorst, te erkennen, dat
het hier om een noodsituatie gaat. De doelstelling van de KVP-fractie
is: zo snel mogelijk zo goed mogelijke artsen opleiden. Die doelstelling,
zo meende de grote meerderheid van haar fractie, kan bereikt worden
via de numerus clausus. Deze moet een prikkel vormen voor de faculteiten om snel via andere maatregelen een dergelijke studentenstop over
bodig te maken.
Neen, zeiden de P.v.d.A. en de V.Y.D. De beste prikkel is het wetsontwerp te verwerpen. Dan zullen de faculteiten inderdaad alles op alles
moeten zetten om de toeloop van nieuwe studenten op te vangen. Dat
zal veel beter werken dan een stop.
Erg bont maakte de socialistische arts dr. Lamberts het, die op het
betoog van zijn partijgenoot, dr. Vermooten, nog eens een volle schep
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kwam gooien. Hij sprak over de "ondergang van de artsenstand" en
dergelijke kreten. Het was uitgerekend dit kamerlid, die later minister
Diepenhorst verweet, dat de bewindsman de kamer "met rhetoriek"
trachtte te overtuigen! Dr. Schuring (CHU) was al evenmin een voorstander: waar 200 studenten kunnen studeren, kan men ook voor 225
man plaats maken, zo meende hij.
Minister Diepenhorst slaagde er niet in de tegenstanders te overtuigen.
Hij herhaalde zijn argument, dat een noodsituatie bestaat; hij gaf de
allerlaatste cijfers aan de Kamer: 1974 aanmeldingen, waarvan tussen
de 1725 en 1750 studenten zullen overblijven. Dat zijn er tussen de 315
en 340 teveel. Ook de argumenten, dat het tekort aan huisartsen groter
zal worden door invoering van de numerus fixus, wees de minister van
de hand. Het dieptepunt is gepasseerd. In de komende jaren komen er
per jaar, via 500 in 1966 en 1967 en 800 in 1970 tot 1000 afgestudeerden
in 1971. Dit aantal zal wOl'den opgevoerd door de aanvaarding van de
numerus clausus. Want niet het opnemingsvermogen neemt door een
dergelijke stop toe, maar wel de verwerkingsmogelijkheid.
De minister was het overigens volledig eens met een amendementKlompé (KVP), dat de werkingsduur van het wetsontwerp van vijf tot
twee jaar wilde beperken. Een amendement-Schuring (CHU) , dat de
wet pas volgend jaar, dus voor het studiejaar 1967-1968, wilde laten gelden.
wees de mtnister van de hand. Hij liep daarmee geen enkel risico, want
de CHU had laten weten, dat zij - ook al zou het amendement worden
aangenomen - toch tegen de wet zelf zou stemmen.
Zo gebeurde het, dat het amendement-Klompé werd aanvaard, met
de stemmen van de V.V.D., C.P.N., S.G.P. en P.S.P. tegen, terwijl het
amendement-Schuring (CHU) werd verworpen. Het kreeg alleen de' steun
van de CHU, de Boerenpartij en de SGP.
Het lot van het wetsontwerp lag daarmee vast: het werd met 49 stemmen vóór enen 80 tegen verworpen. De minister kreeg alleen steun van de
KVP (minus vijf leden) en ende AR. Alle andere fracties stemden en bloc
tegen. Op een vraag van VVD-fractieleider Toxopeus (de minister was
voordien niet ingegaan op dezelfde vraag gesteld door prof. Witteveen
(VVD): wat de bewindsman zou doen als het wetsontwerp werd verworpen), antwoordde prof. Diepenhorst, dat hij aan verwerping alleen
de portefeuillekwestie zou verbinden, wanneer de kamer ook zijn gehele
beleid zou afwijzen. Nu dat alleen door de VVD en de CPN was gebeurd,
vond de minister voor een dergelijke stellingname geen redenen aanwezig. Wel voegde hij er aan toe, dat hij - over het geheeI genomen de beslissing van de Kamer bij zijn in de toekomst te voeren beleid,
zwaar zal laten wegen.
Onmiddellijk na de beS'lissing van de Kamer, vroeg mej. Klompé
(KVP) een interpellatie aan, die direct werd toegestaan en gehouden.
Een hoogst zeldzame gebeurtenis in de Staten-Generaal! Op haar vraag
wat de gevolgen van de verwerping zullen zijn voor de jonge medische
studie in Rotterdam antwoordde minister Diepenhorst, dat hem thans
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missaris van de Koningin in Noord-Holland en de procureur-generaal in
de laatste maanden hadden bestaan. Die schriftelijke mededeling bevatte
ook de verklaring, dat er in 1961 geen verzoek van de burgemeester bij
de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken was binnengekomen,
al was er wel contact geweest tussen de burgemeester en de toenmalige
commissaris van de koningin, terwijl ook een hoge ambtenaar van het
ministerie hierin was gekend. De Kamer vond deze informaties onvoldoende en verlangde een snel en volledig inzicht. Minister Smallenbroek
liet weten, dat de betrokken hoge ambtenaar met vakantie was. Na diens
terugkeer verscheen de bewindsman in de Kamer om alsnog vollediger
te antwoorden op de vragen van de heer Bruggeman. Aan die beantwoording, die mondeling geschiedde, voegde minister Smallenbroek de
mededeling toe, dat hij, in overleg met minister Samkalden van Justitie
en in overeenstemming met de zienswijze van de hoofdcommissaris van
politie in Amsterdam, de heer Van der Molen, deze eervol zou ontslaan
op grond van artikel 122 van het ambtenaren-reglement voor de politie,
een artikel corresponderend met art. 99 van het algemeen rijksambtenarenreglement. Dit artikel voorziet in een eervol ontslag op grond van
een "incomptabilité d'humeur".
Dit ontslag werd voor de Kamer de directe aanleiding tot een nieuw
debat, dat een dag later werd gehouden. Minister Smallenbroek heeft het
daarbij niet gemakkelijk gehad. "Waar twee kijven, hebben twee schuld",
constateerde de he'er Kolfschoten (KVP), die niet begreep, waarom dan
alleen de hoofdcommissaris ontslagen was. Mr. Beernink (CHU) sprak
over een "hoofdcommissaris, die voor de nozems is gegooid". Mr. Geertserna (VVD), meende, dat dit ontslag geen logische voortzetting was van
de gedachtengang, die de minister tijdens het debat van 16 juni had
ontwikkeld. Toen immers werd een grondig onderzoek beloofd. Aan dit
onderzoek voorafgaand is de commissaris nu toch ontslagen. Vrijwel alle
sprekers betoogden, dat de eerste verantwoordelijkheid voor het politieoptreden lag bij de burgemeester. Als nu de hoofdcommissaris dit beleid
van de burgemeester onjuist had uitgevoerd, zou hij ontslagen moeten
worden op grond van ongeschiktheid, zo concludeerde mr. Geertsema.
Dat is niet gebeurd. Is het juist, dat de hoofdcommissaris werd ontslagen
omdat hij wel die aanwijzingen heeft opgevolgd? Als er geen homogeniteit
is tussen de beide verantwoordelijke leiders van de politie aan wie ligt
dat dan? Zo waren er vele vragen.
Een kernpunt van het debat werd de procedure-kwestie. Wanneer een
ambtenaar op grond van art. 99 van het algemeen rijksambtenarenreglement wordt ontslagen treedt een college van wijze mannen op. Dit
is hier niet gebeurd. Waarom niet? Wist de commissaris, dat hij recht
op een dergelijk college had? Minister Smallenbroek kreeg het bijzonder
moeilijk met deze vraag, te meer daar de heer Kolfschoten (KVP), zonder
deze procedurezaak verder toe te spitsen, de bewindsman had voorgehouden, dat er thans alle duidelijkheid en openhartighe'id moet komen,
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die noodzakelijk is. "We wensen nu eindelijk rust", aldus de heer Kolfschoten.
Maar het antwoord van de minister bracht die rust niet. Hij beriep
zich erop, dat hier vele en strikt persoonlijke zaken aan de orde zijn.
Daarover wilde de bewindsman in het openbaar geen mededelingen doen.
Wel verklaarde hij nadrukkelijk, dat hoofdcommissaris Van der Molen
met zijn ontslag had ingestemd. De minister zei, dat hij de heer
v. d. Molen twee dagen voor het kamerdebat op het departement had
ontvangen. Tn dat gesprek had deze de bewindsman medegedeeld: "Ik
ben bereid in het algemeen belang met de beslissing van de minister
mee te werken. Ik heb in het algemeen belang vrede met deze beslissing".
Deze letterlijke tekst liet de minister de verbaasde Kamer zien; zij stond
op de achterzijde van een leeg sigarendoosje van de bewindsman!
Minister Smallenbroek zei, dat hij niet had aangedrongen op het nemen
van ontslag door de hoofdcommissaris. Dat zou ook een onjuiste procedure
zijn geweest. Uit de discussies tussen de minister en de heer Geertsema
(VVD) bleek tenslotte wel, dat de heer Van de Molen niet met zoveel
woorden was gezegd, dat er een college van wijze mannen zou komen,
indien de hoofdcimmissaris zich niet bij dit ontslag zou neerleggen.
Maar de minister vond, dat er geen aanleiding was om dit te vertellen,
omdat de heer v. d. Molen zich er wel bij neerlegde.
Over de periode-1961 ze'Î minister Smallenbroek, dat de controverse
tussen burgemeester en hoofdcommissaris wel op zijn departement bekend
was, maar dat er nimmer officiële stappen zijn ondernomen van Amsterdamse zijde. Burgemeester Van Hall schijnt in 1961 wel te hebben overwogen reeds toen art. 122 van het algemeen politiereglement toe te passen,
maar daar is niets van gekomen. Minister Smallenbroek zei voorts, dat
oud-minister Toxopeus in deze geen blaam treft, omdat hij deze zaak
bij de portefeuille-ovedracht niet met hem heeft besproken: daarvoor
was geen reden.
De minister gaf de socialist Scheps gelijk, die had beweerd, dat de
zaak V. d. Molen geruisloos opgelost had kunnen zijn, indien de Pensioenwet niet veranderd was. Dan was hij n.l. op SS-jarige leeftijd met pensioen
gegaan. De minister had in feite in de Kamer alleen steun gekregen van
de communisten.
Sarcastisch merkte de heer Bakker (CPN) op, dat dit ontslag een van
de eerste juiste beslissingen van de minister is geweest. Zelfs de A.R.woordvoerder de heer Schakel moest constateren, dat het ontslag zijn
fractie verdriet doet, omdat het de schijn kan wekken een succes te zijn
"voor provo's, c.p.n.- en p.s.p.-achtige figuren".
Omdat de minister, ook in tweede instantie, bleef weigeren op persoonlijke zaken in te gaan, produceerde de liberale oppositie een motie, waarin
het beleid van de minister werd afgekeurd. Men meende, dat aan de
hoofdcommissaris geen recht was gedaan. Deze motie kreeg de steun
van de C.H.U., de Boerenpartij, de S.G.P. en de heer Jongeling (GPV).
Zij werd met 33 tegen 85 stemmen verworpen.
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Er was ook een motie Beernink (CHU). Die was veel gevaarlijker voor
minister Smallenbroek, omdat de Kamer daarin haar "ernstige teleurstellingen over de door de minister gevolgde procedure, waarbij het ontslag
van de hoofdcommissaris is aangekondigd vóór het instellen van een
objectief onderzoek naar het functioneren van de politieleiding in Amsterdam" werd uitgesproken. In de KVP-fractie voelden velen voor deze
motie, maar de minister stelde zich er bijzonder zwaar tegen op.
De motie-Geertsema had hij afgewezen, omdat deze zich rechtstreeks
tegen het kabinet richtte. Het ontslag was immers onderwerp van kabinetsberaad geweest. Over de motie-Beernink zei de heer Smallenbroek, dat
het toegezegd onderzoek een grotere omvang zal hebben. Het zou te lang
duren en daarop kon met het nemen van een beslissing niet worden
gewacht. Hij zei, dat de motie-Beernink een stuk wezenlijk beleid aantast.
Daarom had hij er zeer ernstige bezwaren tegen.
Fractieleider Schmelzer kwam vervolgens ze:lf de stem van de KVP
motiveren: "De minister heeft ons niet overtuigd, dat hij geheel de juiste
procedure heeft gevolgd. Hij he,eft ons wel overtuigd de bedoeling te hebben
de persoonlijke belangen van de heer V. d. Molen zo goed mogelijk in
acht te nemen. De motie is staatsrechtelijk niet geheel juist geformuleerd,
want de verantwoordelijkheid van twee ministers, ook die van Justitie,
zou hier in het geding moeten worden gebracht. In dat licht en met
name in het licht van de argumentatie waarom de minister dit zo waar
opneemt, zou aanvaarding van de motie voor hem politieke consequenties
kunnen hebben of een constructieve, verdere ontwikkeling van de Amsterdamse zaken ernstig kunnen bedreigen. Zulke politcieke gevolgen zouden
uitsluitend verantwoord zijn na beoordeling van alle facetten van het
ministeriële beleid. Dat oorde'el kan ik thans nog niet vormen. Uitsluitend
om deze reden zal de meerderheid van de KVP-fractie haar stem niet
aan de motie geven".
Zo werd deze motie verworpen met 38 tegen 81 stemmen. Vijf KVP'ers,
mej. Kok en de heren Fievez, Weijters, Moorman en Zwanikken, stemden
met de C.H.U., V.V.D., Boerenpartij, S.G.P. en de heer Jongeling (GPV)
vóór.
Het is intussen zeker, dat de Kamer op deze zaak terugkomt, zodra
de onderzoekcommissie, die de minister heeft ingesteld, haar rapport zal
hebben aangeboden. Deze commissie zal zich ook bezighouden met de
contacten, die tussen Amsterdam en het departement van Binnenlandse
Zaken hebben bestaan.
Afremming der bestedingen

De nota, die minister Vondeling over de afremming der bestedingen
eind mei van dit jaar bij de Tweede Kamer had ingediend, is overeenkomstig de wens van drs. Schmelzer (KVP) een flinke maand later
gevolgd door een brief, waarin de kwantitatieve gevolgen van het bezuinigingsplan waren verwerkt. Evenals de nota kwam op de laatste dagen
van het parlementaire ziitingsjaar deze nadere uitwerking aan de orde.
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waarbij de Kamer weer eens alle registers open trok, alsof er over
de maatregelen zelf nooit eerder was gesproken. Het werden dan ook
geen prettige dagen voor de minister van Financiën, die vrijwel allerwege
kritiek kreeg te horen. Dr. A. Lucas (KVP) sloot met dit debat zijn
langdurige parlementaire loopbaan definitief af: hij verlaat per 30 september de Tweede Kamer. Maar minister Vondeling heeft toch nog de
"ouderwetse" dr. Lucas tegenover zich gevonden. De KVP'er betoogde,
dat zijn fractie reeds vorig jaar en sindsdien bij herhaling had gewaarschuwd tegen de te forse verhoging van de overheidsuttgaven. Het gaf
hem geen voldoening, zo zei hij zelf, nu te moeten constateren, dat
de vrees van de KVP heIaas meer gerechtvaardigd is geweest dan de
optimistische kijk, die de minister op de financie'el-economische situatie
van het land heeft gehad. Het herinneren aan eerder gegeven waarschuwingen was natuurlijk een bijzonder geliefd thema in dit debat, omdat
met dr. Lucas ook prof. Witteveen (VVD), de heer Kieft (AR) en drs.
V. d. Mei (CHU) er aan konden herinneren, dat hun fracties zich op
soortgelijke wijze hadden uitgelaten.
De intentie van het debat werd echter, voor wat de K.V.P. en de
A.R. betreft, bijzonder duidelijk: een schot voor de boeg. De K.V,P.
weigerde dan ook in te gaan op de onvermijdelijke motie, die van
liberale kant aan het eind van het debat werd gepresenteerd. "Het definitieve oordeel over het beleid van het kabinet zullen wij geven bij de
behandeling van de begroting voor 1967, in oktober van dit jaar, Pas aan
de hand van ane gegevens, die de Miljoenennota straks beschikbaar stelt
zal de K.V.P. beoordelen of het kabinet-Cals haar vertrouwen kan behouden", zei dr. Lucas. En de heer Kieft (AR) liet zich op soortegeIijke
wijze uit, terwijl drs. D. Roemers (P.v.d.A.) eenvoudig constateerde, dat de
motie-Witteveen (VVD), die formeel een afkeuring van het financiële
regeringsbeleid inhie,ld, voor hem onaantrekkelijk was: zij biedt geen
enkel alternatief.
Het totaal der bezuinigingen op de begroting 1966 zal een bedrag van
159 miljoen gulden opleveren, door een personeelsstop en een tempmisering
van de investeringen met 580 miljoen gulden. De meeste sprekers waren
van dit bedrag niet onder de indruk gekomen. Wel prof. Witteveen (VVD),
die meende, dat het hier om een forse ingreep gaat, wanneer men
bedenkt, dat het begrotingsjaar reeds half is verstreken. Zijn kritiek was
echter, dat de maatregelen te laat zijn genomen. En weer betrok hij zijn
vroegere ministerschap in de discuss,ies door te verklaren, dat hij destijds
formateur-Cals al had laten weten, dat er geen ruimte zou zijn voor een
forse bestedingsverruiming. We waren net op weg naar het herstel van
het evenwicht, dat verdwenen was door de loonexplosie. Er moest in 1965
dan ook een voorzichtig beleid worden gevoerd.
Minister Vondeling gaf toe, dat prof. Witteveen formateur Cals had
gewaarschuwd. Maar de heer Vondeling ging toen ook een boekje open
doen over de formatietijd. Hij deelde een wel wat verbaasde Kamer
mede, dat het kabinet-Marijnen in 1965 beslist niet voorzichtig heeft
183

_

l

. . ._ _ _ _ _ _ _ _1_ _ __

I

.i
[

geopereerd. In januari besloot het kabinet om aan het woningbouwprogramma. dat 95.000-100.000 woningen zou omvatten, een aantal van
13.250 huizen toe te voegen. Op 19 maart, toen het kabinet reeds lang
demissionair was, nam het kabinet het besluit om er nog eens 10.375
bov:enop te doen. In totaal dus 23.625 Woningen boven het programma.
Wanneer men nu bedenkt aldus minister Vondeling, dat 10.000 Woningen
tenminste 250 miljoen aan investeringen vragen en dat daar nog eens eenzelfde bedrag voor de gemeenten door wegenaanleg, f'iolering, elektriciteit
e.d. bovenop komt, dan komen de mededelingen van prof. Witteveen
toch wel in een heel schril licht te staan. Want de gevolgen van deze
beslissingen van een demissionair kabinet zijn vooral voelbaar geweest
in 1965 en 1966 en zij zullen zelfs voor een deel nog doorwerken in 1967.
Minister Vondeling verweet de liberale oud-minister ook, dat deze op
geen enkele wijze aan de kabinetsformateur had laten weten, dat de
begroting 1965 fors zou worden overschreden. Integendeel, in begin 1965
- en dat waren de laatste gegevens waarover bij de formatie de beschikking was te krijgen - had minister Witteveen in de Eerste Kamer
meegedeeld, dat het begrotingstekort zelfs lager zou zijn dan op Prinsjesdag geraamd. Een derde factor, uiteraard naast de reeds bekende tegenvallers tot een bedrag van 910 miljoen, wordt gevormd door de snelle
opkomst van het aardgas en de noodzaak hiervoor leidingen aan te leggen.
Kosten in 1966 niet minder dan een half miljard gulden. Binnen enkele
jaren zal het Nederlandse volk daarvan de vruchten plukken, maar thans
moet het geld toch maar op tafel komen, aldus minister Vondeling.
Het verwijt van dr. Lucas, dat het kabinet niet reeds in het najaar
van 1965 tot verdere bezuinigingen dan de 70 miljoen heeft willen besluiten, accepteerde de bewindsman wel. Het kabinet vond dat toen niet
noodzakelijk. Ook de eerste aanwijzingen in het begin van 1966 werden
beschouwd als een ontwikkeling, die door incidentele gebeurtenissen zijn
invloed op de betalingsbalans deed gelden. Toen echter bleek, dat hier
van een structurele verandering sprake was, heeft het kabinet onmiddellijk
ingegrepen. Minister Vondeling zei ook, dat het kabinet zijn beslissingen
heeft genomen op basis van de gegevens van het Centraal Plan Bureau.
Dit bureau heeft zich voor 500 miljoen gulden vergist. Dat kan de beste
overkomen. Het is ook wel eens andersom uitgepakt, aldus de schatkistkanselier.
Minister Vondeling erkende, dat er nu sprake is van oververhitting
en van overbesteding. Daarom moet de bijdrage, die de overheid levert
voor herstel van het evenwicht ook groter zijn. Hij beloofde de Kamer,
dat de waarschuwingen, die voor de komende begroting zijn uitgesproken,
niet aan dovemansoren zijn gezegd, er aan toevoegend, dat zijn "collega's
er meer moeite mee zullen hebben dan ik". De plannen van het kabinet
worden in een iets kalmer tempo verwezenlijkt, maar ik heb het vertrouwen, dat we op de goede weg zijn, aldus minister Vondeling.
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Rectificatie
In het artikel "Harmonisatie van de omzetbelasting in de Europese
Economische Gemeenschap" in het vorige nummer moet op blz. 164 in
de eerste en tweede volle alinea voor "winst" worden gelezen: .,winst
(inclusief rente voor aangewend vermogen)". De laatste zin van het
artikel, op blz. 168, moet luiden: "Wat de termijn betreft heeft hij geen
gelijk gekregen; wat de zaak betreft maakt hij echter een goede kans
het gelijk aan zijn zijde te krijgen."
Het studie-ontwerp voor een nieuwe omzetbelasting, dat op blz. 162
wordt genoemd, is inmiddels in druk verschenen: Vakstudienieuws, no. 14A,
13 juli 1966, Kluwer (Deventer).
v. E.
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Inflatie en fiscus
door Drs. U.F.M. van der Heijden

"In het belastingsysteem moet worden uitgegaan van waardevaste belastingen, omdat zowel het draagkrachtbeginsel als
het welvaartsbeginsel dit eisen."
afgelopen jaren zijn de inkomens van de Nederlandse burgers
I nde
belangrijk gestegen, althans uitgedrukt in een nominaal geldsbedrag.
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De nog steeds ongewijzigde progressie in de tarieven van de loon- en
inkomenstenbelasting maakt, dat met de stijging van de inkomens deze
progressie een in verhouding te zware druk uitoefent. In het fiscale
beleid moet dan ook bijzondere prioriteit worden toegekend aan het
vraagstuk van de te steile progressie in de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting. En wel om twee redenen: ten eerste, omdat het met name
de inkomensgroepen onder de 30.000,~ zijn, die relatief het zwaarst
worden getroffen door de snelle stijging van de progressie (bij f 30.000,~
ligt het marginale tarief reeds op rond 50%); vervolgens, omdat men in
1948 bij de opstelling van de grondslagen voor de tarieven van de loonen inkomstenbelasting (waarop de huidige tarieven nog steeds zijn gebaseerd) te maken had met een geheel andere inkomensver deling dan
thans het geval is, zoals ondermeer moge blijken uit het feit, dat nog
steeds belasting wordt geheven over officieel erkende minimum-inkomens.
Dit vraagstuk wordt nog knellender doordat de stijging van de
inkomens voor een belangrijk deel het gevolg is van de geldontwaarding,
m.a.w. de inkomensstijgingen, zijn ~ en dit geldt met name voor de laatste
jaren ~ geen reële inkomensstijgingen geweest vanwege practisch gelijkwaardige prijsstijgingen in dezelfde periode. Dit feit, in combinatie met
de onevenredig snelle stijging van de progressie in de tarieven van de
loon- en inkomstenbelasting ~ op zichzelf reeds een zaak die dringend
herziening behoeft ~ maakt dat de daarvan het gevolg zijnde belastingdruk door de belastingbetalers terecht als onrechtvaardig wordt aangevoeld.
Met deze problematiek houdt zich een onlangs door de Katholieke
Volkspartij uitgegeven rapport 1) bezig.

I,

s
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Kort samengevat komt het rapport van de KV.P. op het volgende neer.
De progressie in de tarieven van de loon - en inkomstenbelasting leidt bij
geldontwaarding tot een automatische verzwaring van de druk van deze
belastingen. De inkomenstrekker wordt hierdoor zwaarder belast dan door
de wetgever bij de tariefstelling is bedoeld. Thans vindt zo ongeveer om
de vier jaren een correctie op deze belastingverzwaring plaats ~ na een
185

'1:ware politieke strijd - door een aanpass,ing achteraf waardoor ten onrechte de indruk wordt gewekt dat het hier zou gaan om een reële belastingverlaging, terwijl het in feite gaat om een aanpassing aan de gestegen
prijzen.
In het rapport wordt op zeer goede gronden, waarvan die van de
sociale rechtvaardigheid zeker niet de minste is, gewezen op de reële
mogelijkheden die gelegen zijn in een jaarlijkse, automatische aanpassing
van de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting aan de gestegen
prijzen. Via de index van de prijzen van consumptiegoederen wordt jaarlijks per 1 juli de aan te brengen correctie in de belastingen vastgesteld
en in januari daarop volgend in de tabellen voor de loon- en inkomstenbelasting verwerkt.
De commissie die het rapport heeft opgesteld, heeft zich duidelijk gerealiseerd waar mogelijke bezwaren gelegen kunnen zijn tegen een jaarlijkse en automatische aanpassing.
Wanneer de in het rapport voorgestane methodiek wordt toegepast, zou
dat kunnen leiden tot een automatisch verlies van baten voor de overheid. Dit budgettaire bezwaar is echter niet geheel relevant te noemen,
omdat het, zoals het rapport zeer juist stelt, hier gaat "om baten die de
overheid niet "rechtens" toekomen." Overigens kan erop worden gewezen,
dat niet principieel wordt afgeweken van de tot op heden gevolgde
methodiek. Deze laatste betekent een aanpassing- achteraf van de stijging
van de inflatoire belastingdruk via de stijging van de reële middelen.
(methode Zijlstra-Witteveen). Volgens de nieuwe methodiek wordt alleen
de tijdsduur van de aanpassing verkort en geschiedt de aanpassing automatisch of met andere woorden zonder dat om de paar jaren ten onrechte
een parlementaire discussie plaatsvindt over een belastingverlaging die geen belastingverlaging is, maar een aanpassing - noodzakelijk in
verband met de gestegen prijzen. Op deze wijze zal bovenditn het verschil met een reële verlaging - die wel onderwerp moet zijn van een
discussie in het parlement -- duidelijker naar voren komen. Een ander
punt, dat een mogelijk budgettair bezwaar minder houdbaar maakt is
het feit, dat het gemakkelijker is jaarlijks een aanpassing van f 200
miljoen te verrichten dan dat eens per vier jaar een aanpassing van
f 800 miljoen moet geschieden. Het rapport merkt hierbij enigszins ondeugend, maar niettemin zeer terecht op: "Het gevaar, dat deze extra-inkomsten reeds als "normaal" worden beschouwd is dan bovendien nog
groot". Hiermede komt men als vanzelf tot de vraag of op een dergelijke
wijze het gevaar voor een versterking van de inflatie niet wordt vergroot
(het conjuncturele bezwaar). Hierop zou men eenvoudigweg kunnen antwoorden, dat het uit conjunctureel oogpunt niet zoveel uitmaakt, wie het
geld uitgeeft. Daarnaast is de impuls die uitgaat van een jaarlijkse portie
van f 200 miljoen praktisch nihil, of in ieder geval veel geringer dan
van een verlaging van f 800 miljoen om de vier jaar. Daarbij mag niet
worden vergeten, dat het met name de overheid is, die via haar beleid
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werkelijke invloed kan uitoefenen op het inflatieverschijnsel en dus ook
door middel van een juist anti-inflatie beleid het bedrag van f 200 miljoen
per jaar kan beperken. Bovendien wordt door de verwerking in de tabellen van de loon- en inkomstenbelasting een behoorlijke spreiding over
het jaar verkregen.
Ook de oud-staatssecretaris van Financiën, Dr. W. H. van den Berge,
is niet onder de indruk van de budgettaire en conjuncturele bezwaren
die wel tegen een methodiek van jaarlijkse automatische aanpassing worden aangevoerd, gezien zijn woorden van enige tijd terug: "Deze overwegingen van opportuniteit" (het budgettaire en het conjuncturele bezwaar) "kunnen naar mijn mening niet beslissend zijn. Niet alleen hierom
omdat bij conflict tussen rechtvaardigheid en opportuniteit het onbekommerd doen prevaleren van opportunistische overwegingen bedenkelijk
is, maar ook, omdat zowel budgettaire als conjuncturele moeilijkheden
kunnen worden ondervangen door het voorstellen en het doen discussiëren
van noodzakelijke voorzieningen van fiscale en andere aard, bij welke gelegenheid alle aspecten tegen elkaar kunnen worden afgewogen. In de
grond komt het hanteren van het opportunistische argument neer op het
aanbevelen van de lijn van de minste weerstand: vasthouden wat eenmaal formeel is vastgesteld, liever dan het ondernemen van moeilijke
stappen om op meer verantwoorde wijze met noden en wenselijkheden
rekening te houden." 2)
Toch staat Or. van den Berge niet positief tegenover een methodiek
van jaarlijkse automatische aanpassing. Er is nog een bezwaar, dat voor
hem wèl zwaar weegt, n1. het technisch bezwaar. Alvorens verder in
te gaan op dit bezwaar van technische aard eerst een opmerking, vooraf.
In dezelfde rede, waarvan wij zo juist een gedeelte hebben aangehaald
zegt Or. van den Berge: "Tegenover de tot dusverre gelvolgde incidentele methode" (methode Zijlstra-Witteveen") is het meest radicale middel
om de verstorende werking van de geldontwaarding" (of: om de grondgedachte van waardevastheid van de belastingen in de praktijk te realiseren) "te bestrijden de introductie in de belastingwetgeving zelve van
een bepaling die de tarieven - bij overschrijding van zekere grenzen automatisch corrigeert."
De technische bezwaren zijn er vier, t.W. de te hanteren indexformule,
de verhouding tot "echte" belastingverlagingen, de automatische verhoging van degressief beïnvloede belastingen en de noodzaak van gelijktijdige indexatie ook van in andere belastingwetten opgenomen vrijgestelde
bedragen en aftrekposten. Het rapport is kort en bondig in haar antwoord
op deze bezwa'ren:
"Wat het vinden van een indexatieformule aangaat behoeft zich niets
te wijzigen. Bij de huidige methodiek wordt het prijsindexcijfer voor
consumptiegoederen gebruikt. Hetzelfde zou ook bij de automatische aanpassing dienen te gebeuren.
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De combinatie met "echte" verlagingen kan geen probleem zijn omdat
de verlagingen die zijn geweest in feite neerkomen op aanpassingen 3).
Het niet uitsplitsen van belastingverlagingen in "echte" verlagingen en
in aanpassingen aan gestegen prijzen geeft aanleiding tot verwarring.
De verhoging van belastingen, die een degressieve invloed ondervinden
van de inflatie is niet aan de orde. Bovendien gaat het om belastingen die
ook om andere redenen regelmatig worden opgetrokken. Dat de mogelijkheid tot verhoging van deze belastingen mede bepaald is door de inflatie valt moeilijk te ontkennen. De degressieve invloed op deze categorie van belastingen is dan ook een nogal theoretische zaak. Eenzelfde
redenering past ten aanzien van de in andere belastingwetten opgenomen
vrijgestelde bedragen en aftrekposten." Ter adstruering moge dienen, dat
de belastingen globaal gesproken in drie groepen kunnen worden ingedeeld, nI.:
Inflatie-neutrale belastingen (omzetbelasting, vermogensbelasting, de naar
de waarde geheven invoerre'Chten, vennootschapsbelasting, de naar de
kleinhandelsprijs geheven accijns op tabaksfabrikaten e.a.). Wanneer
de waarde van de aan deze belastingen onderworpen goederen tengevolge van de ge,Jdontwaarding stijgt, dan stijgt daarmee evenredig de
verschuldigde belasting, terwijl die bedragen worden voldaan met het ontwaarde geld.
DL van den Berge wijst er nog op, dat de verzwarende invloed van
de geldontwaarding - vanwege de vaak op een geldswaarde vastgestelde
aftrekposten - zich ook tot deze zgn. inflatie-neutrale belastingen uitstrekt.
Degressief-beïnvloede belastingen (accijnzen op "sterke drank" op benzine, op olie, suiker, een deel van het zegel- en registratierecht, de
motorrijtuigenbelasting e.d.). De1ze belasting wordt geheven naar de hoeveelheid (gewicht, maat, aantal enz.). Waarbij het belastingbedrag bij
prijsstijging vanwege geldontwaarding constant blijft, zodat procentueel
het aandeel van de accijns in de totale prijs achteruitloopt. Zoals opgemerkt zijn de meeste van deze belastingen reeds ruimschoots "aangepast" (motorrijtuigenbelasting, benzineaccijns a1coholaccijns), waarbij de
inflatie-invloed moeilijk degressief genoemd kan worden.
Progressief-beïnvloede belastingen, waarbij de tarieven progressief stijgen naarmate de geldswaarde hoger is (inkomsten- en loonbelasting).
Grondslag voor deze belasting is m.n. een juiste lastenverdeling rekening
houdend met de draagkraoht. Dat juist bij deze belastingen de geIdontwaarding een belangrijke invloed heeft kan worden geïllustreerd met
het volgend voorbeeld:
Een werknemer met twee kinderen heeft een jaarinkomen van f 9.000,-.
Uitgaande van een loonsverhoging van 10% - waarvan 5% reëel en 5;0
als compensatie voor gestegen prijzen - ontvangt hij een brutoverhoging
van f 900,-, waarvan f 175,- naar de fiscus gaat. Van het resterend bedrag van f 725,- moet f 450,- (5% compensatie prijs1stijging) in minde-
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ring worden gebracht, zodat nog slechts een bedrag van f 275,- resteert,
dat is 3,1 % i.p.v. 10%.
Naarmate het inkomen stijgt wordt dit verschil nog groter. Bij een
inkomen van f 30.000,- per jaar blijft voor een werknemer met 2 kinderen
van een verhoging van f 3.000,- bruto tenslotte f 23,- over. Een ongehuwde gaat bij hetzelfde inkomen zelfs f 229,- in welvaart achteruit.
Het lijkt enigsliÎns inconsequent, wanneer Dr. van den Berge in zijn
betoog de budgettaire en conjuncturele bezwaren afwijst, maar uiteindelijk toch de technische bezwaren die tegen een systeem van jaarlijkse
automatische correctie wel worden aangevoerd laat prevaleren boven bezwaren uit een oogpunt van "sociale rechtvaardigheid". Dit temeer omdat
hij tot de conslusie komt, dat de belastingopbrengst die ten behoeve
van de overheid positief reageert op de inflatie zoveel groter is (50%) dan
die negatief reageert (10%), waardoor de totaalopbrengst meer dan evenredig stijgt. Dr. van den Berge vervolgt dan: "zonder materiële rechtsgrond - ja, in strijd met de weloverwogen tot stand gebrachte afbakening tussen de publieke sector en de private sector - wordt de vastgestelde grens stilzwijgend ten bate van eerstgenoemde sector verschoven.
Het uit een rechtsoogpunt meest kenmerkende euvel van inflatie - het doen
ontstaan van willekeurig benadeelden en van willekeurig bevoordeelden brengt de Staat in de goede, de private sector in de verkeerde hoek. Dit
is te belangrijker nu het juist met name de overheid is die, al is het dan
ook in beperkte mate, op het verschijnsel inflatie invloed kan uitoefenen
en door haar beleid ook daadwerkelijk uitoefent. Daarbij komt nog, dat
het op het gebied van de belastingen trekken van voordelen ten laste
van de burgers niet in overeenstemming is met de grondgedachte van
de grondwet, hierin bestaande, dat de omvang van de bijdragen van de
burgers door Koning en Staten-Generaal in gemeen overleg wordt vastgesteld. Die aan elk democratisch bestel inherente, grondgedaohte immers
kan niet door een bloot formele redenering - "de heffing is tekstueel
letterlijk gedekt" - van haar kraoht worden ontdaan".
Wij sluiten dan ook - evenals het K.V.P.-rapport - volmondig aan
bij de mening van oud-staatssecretar,is van Financiën, dat in een maatschappij waarin geldontwaarding geregeld en in niet te verwaarlozen mate
optreedt, een belastingsysteem dat de naam van een rechtstelsel wil dragen,
in beginsel uit moet gaan van waardevaste belastingen.
Hiertoe levert het K.V.P.-rapport een realiseerbare bijdrage, die naast een voortdurende waakzaamheid ten aanzien van het euvel "geldontwaarding" - niet alleen de aandacht verdient, maar ook om toepassing waagt.
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1) "Automatische correctie van het progressie-effect in de tarieven loon- en
inkomstenbelasting bij geldontwaarding", rapport van de K.Y.P. (1966).
2) Dr. H. W. van den Berge "Waardevaste belastingen", rede uitgesproken
voor het Departement Apeldoorn van de Maatschappij voor Nijverheid en
Handel op 11 maart 1966 (later in druk verschenen bij N. Samson N.v.,
Alphen aan de Rijn, als nr. 39 in de serie "geschriften recht/bestuur/economie).
3) De verlagingen van de inkomsten- en loonbelasting gerelateerd aan het
prijsindexcijfer van de particuliere consumptie vanaf 1954.
Belastingverlaging

inflatiecorrectie

1 juli 1962
1 juli 1965 en
1 januari 1967

(1960-'64) 17%

(1954-'60)

l2~%

Si

I

inflatie
14,4%
14,5%

Wanneer de "Tweede tranche" per 1 januari 1967 in werking zal treden,
zal de inflatie de koopkracht van de gulden wederom reeds met rond 10%
hebben doen afnemen.
Het percentage van 14,5% is berekend over het gemiddelde van 1964. De
17% van de belastingverlaging had als eindpunt het geraamd indexcijfer van
december 1964, dat enkele punten hoger lag. De inflatiecorrectie loopt daarom
tot medio 1965 indien men het indexcijfer over een jaar neemt.
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Schoolverzorgi ngsd iensten
door Drs. G.A.l. lanssen

Inleiding

oewel de ontwikkeling van de schoolverzorgingsdiensten momenteel

nog weinig bevredigend mag worden genoemd. ligt het toch in de
H
lijn der verwachting dat het instituut van de schoolverzorgingsdienst in
de toekomst een belang?ijke plaats zal gaan innemen in het Nederlandse
onderwijsbestel. Van verschillende zijden zijn er de laatste jaren rapporten
uitgebracht over de schoolverzorgingsdiensten, zowel over deze diensten als
zodanig, alsook over bepaalde onderdelen van deze diensten. Met name
kunnen hier o.a. genoemd worden:
1. Katholieke Centrale voor Studie en Reaearch ten behoeve van opvoeding
en onderwijs: Schoolgezondheidszorg, Tilburg 1958.
2. Provinciale Commissie Sociaal Plan Noord-Brabant: Adviesinstanties
voor het Onderwijs in Noord-Brabant 1961.
3. N.O.V.-rapport van de Commissie Geestelijk-hygiënische zorg voor
het schoolkind 1961.
4. Gereformeerd Schoolverband: Eindrapport van de Commissie van Uitvoering van het Gereformeerd Schoolverband met betrekking tot de
kwestie van de Schoolpedagoog, o.a. gepubliceerd in: School en Belijden
3e jaargang 1962.
5. N.I.P.P.: Schoolpsychologie 1964.
6. N.O.v.
De Organisatie van een Schoolverzorgingsdienst, 1964.
7. K.O.V. : Het rapport van de K.O.v.-commissie Schoolgezondheidszorg,
1964.
8. Landelijk Sociaal Charitatief Centrum: Schoolmaatschappelijk Werk,
Tilburg 1965.
Naast deze rapporten dient zeker melding te worden gemaakt van de
dissertatie van Van Gelder: Ontsporing en Correctie 1) en van het werk
van DL van den Broek: De Schoolpsycholoog 2).
Ook in tal van artikelen is het onderwerp schoolverzorgingsdiensten uitvoerig aan de orde geweest. De bijdrage van Renders 3): De Schoolpedagogische dienst, mag in dit verband wel een van de meest markante
worden genoemd. Ook zij gewezen op een viertal artikelen over: De Schoolpedagoog van Van Gelder in Het Schoolblad. 4)
Op beleidniveau geniet dit onderwerp eveneens een ruime belangstelling.
In de memorie van toelichting op de rijksbegroting voor het dienstjaar 1966
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stellen de bewindslieden in hoofdstuk VIII, Onderwijs en Wetenschappen,
het volgende: "Ter bevordering van een goede gang van zaktn bij het
onderwijs is een regeling van de randdiensten van groot belang. Met zijn
ambtgenoot van sociale zaken en volksgezondheid pleegt de ondergetekende
thans overleg ter voorbereiding van een regeling op dit stuk". De vaste
commissie voor onderwijs en wetenschappen van de Tweede Kamer heeft
ook aandacht voor dit vraagstuk.
Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid speelt het
probleem van deze diensten eveneens. Met name wordt hier onder andeTe
gedachte aan de verduidelijking van het standpunt ten aanzien van de
taak van en de samenwerking tussen de schoolpsycholoog en de beroepskeuze-adviseur.
In dit verband kan ook melding gemaakt worden van de aktiviteiten van
instellingen als: het Landelijk Contactorgaan Schooladviesinstanties, de
Vereniging van Schoolgeneeskunde, de Landelijke Contactgroep Schoolmaatschappelijke Werkers en de Nationale Federatie voor de geestelijke
Volksgezondheid.
Verspreid over het land beginnen langzamerhand steeds meer diensten
te ontstaan, die binnen het raam van de schoolverzorgingsdiensten kunnen
worden ondergebracht.
Diverse plaatsen kennen een schoolpsychologische dienst waarvan echter
verreweg het merendeel van de aktiviteiten gericht is op de schooldifferentiatie-adviezen, welke aktiviteiten veelal gesubsidieerd worden door
het ministerie van sociale zaken.
In deze diensten nemen de beroepskeuze-adviseurs een belangrijke plaats
in. De schoolartsendienst heeft zich reeds een blijvende plaats binnen de
school verworven.
Terzake van de plaatsbepaling van deze dienst en de samenwerking met
andere diensten in een groter verband, bestaat geen eensluidend standpunt.
Gezien de toekomstige ontwikkeling is een voortdurende bezinning op het
instituut van de schoolverzorgingsdiensten vanuit een onderwijskundig
standpunt gewenst. Het onderstaande bevat enige gedachten betreffende
de noodzaak, de taak, de benaming, de samenstelling, de bestuursvorm
en het werkterrein van de schoolverzorgingsdienst.
1. De noodzaak van een schoolverzorgingsdienst.

De noodzaak van een verzorgingsdienst voor het onderwijs wordt vrij
algemeen onderkend. Het ligt namelijk voor de hand dat het onderwijzend
personeel niet in staat is om een optimaal funktionerend onderwijs te
verzorgen zonder de hulp van diverse deskundigen. Men denke b.v. aan
de bijdrage van de schoolarts terzake van de diagnose van psychische
onvolkomenheden en de preventieve zorg; aan de hulp van de schoolpedagoog bij didaktische en meer algemeen pedagogische moeilijkheden,
aan de schoolpsycholoog die een waardevolle bijdrage kan leveren tot
een beter inzicht in de aard, het karakter en de vermogens van de leerling;
aan de schoolmaatschappelijke werker, de remedial teacher e.a.
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Deze funktionarissen zullen alleen dan een optimale hulp kunnen verlenen wanneer zij in één dienst zijn ondergebracht. Deze ene dienst heeft
namelijk het voordeel dat vanuit een centrale instantie een systematisch beleid kan worden gevoerd en dat de vereiste deskundigheid bij ieder zich
voordoend geval, indien nodig, niet alleen ter beschikking staat, maar ook
aangeboord zal worden en efficiënt zal worden gebruikt.
2. De taak van de schoolverzorgingsdienst.
In het kort kan de taak van de schoolverzorgingsdienst worden omschreven als het hulp bieden aan het personeel van de school ter zake
van het kind in de schoolsituatie. Deze omschrijving is beknopt. Zij vraagt
daarom een nadere uitwerking.
De plaats van de schoolverzorgingsdienst is te bepalen als een hulpverlenende. Daar waar de school zelf tekort schiet in mogelijkheden voor
een optimale benadering van het kind in de schoolsituatie, moet de
mogelijkheid bestaan hulp van deskundigen in te roepen en te verkrijgen.
Hiermee is tevens gesteld dat de school primair is en dat de taak van
de schoolverzorgingsdienst een aanvullende is. Deze aanvullende taak houdt
ten aanzien van de verantwoordelijkheden in dat deze primair bij de school
gelegen zijn. De verantwoordelijkheid van de verzorgingsdienst kan gezien
worden als een gedelegeerde verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid vloeit voort uit de opdracht die door de school wordt verstrekt.
De door de dienst gebruikte procedures en de door de dienst genomen
konklusies vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de dienst.
De hoofdverantwoordelijkheid blijft echter bij de school in die zin, dat
de school bepaalt of de dienst wordt ingeschakeld en zo Ja, in welke
omvang.
Een niet te verwaarlozen aspekt van de hulpverlening dOOl de dienst
is de soort van de hulpverlening. Tot hoever dient de hulpverlening zich
namelijk uit te strekken? Moet deze zich beperken tot diagnostisering,
advisering en verwijzing of dient ook de behandeling geheel of gedeeltelijk
aan de dienst te worden overgelaten? De literatuur betreffende schoolverzorgingsdiensten stelt vrij algemeen dat de dienst slechts diagnostiserend, adviserend en verwijzend op moet treden.
Het rapport van de N.O.v. "De organisatie van een schoolverzorgingsdienst" 5) zegt dat de dienst ten aanzien van scholen voor buitengewoon
onderwijs een uitgebreidere taak heeft en naast de diagnostische en verwijzende ook een begeleidende functie heeft bij de uitvoering van de
adviezen.
Wil een duidelijk inzicht in de aard van de werkzaamheden van de
dienst ontstaan, dan kan een onderzoek naar de verschilknde werkgebieden wellicht verduidelijkend werken.
De schoolarts zal zijn taak beperkt moeten zien tot een diagnostiseren de,
adviserende en verwijzende. Behandeling dient op dit terrein in eerste
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instantie door de huisarts te geschieden. De schoolpsycholoog zal zijn taak
beperkt kunnen zien tot een diagnostiserende en verwijzende.
Onmiddellijk valt op dat aan de schoolpsycholoog geen adviserende of
behandelende taak wordt toegekend. De psychologie is, als positieve wetenschap, hier de grond van. Een psycholoog als zodanig kan niet treden
in het pedagogisch beleid op school. Een psycholoog kan hiertoe wel bouwstenen aandragen, maar het bepalen van het beleid, met andere woorden
het advies met eventueel de daaruit voortvloeiende begeleiding of behandeling, behoren niet tot zijn competentie. Nu wil dit niet zeggen dat dit
academische standpunt in de praktijk ten volle moet worden gehandhaafd.
De schoolpsycholoog zal ongetwijfeld adviezen geven, zeer waardevolle
zelfs, maar hij doet dit niet als psycholoog, maar e'Ïgenlijk als pedagoog.
In deze hoedanigheid kan de taak van de schoolpsycholoog ook adviserend
en zelfs begeleidend worden genoemd. Dit geldt uiteraard ook voor de
schoolpedagoog. Bij de schoolmaatschappelijk werker ligt de situatie weer
anders. Omdat de behandeling van schoolmaatschappelijke problemen en
prob1e'emgevallen niet over te veel schijven moet lopen, kan tot de taak
van de sohoolmaatschappelijk werker mede gerekend worden de behandelende, voorzover dit lichte gevallen betreft.
De remedial teacher zal zich in eerste instantie bezighouden met de
behandeling. De logopedist zal in hoofdzaak diagnostiserend, adviserend
en verwijzend optreden. Behandeling zal echter ook steeds mogelijk moeten
blijven. Uit het voorgaande is eenvoudig af te leiden op welke gebieden
de schoolverzorgingsdiensten hulp zullen dienen te verlenen. In de omschrijving van de taak van de dienst werd gesteld dat de hulp verleend wordt
terzake van het kind in de schoolsituatie.
De hulp die verleend wordt door de dienst zal zich dan ook daartoe
dienen te beperken. Zo is het ook te verklaren dat de schooltandarts niet
in een schoolverzorgingsdienst moet worden opgenomen. Zijn activiteiten
bieden geen hulp aan het schoolpersoneel bij de uitvoering van hun taak.
Het zou derhalve bijzonder onlogisch zijn de schooltandarts toch in deze
hulpdienst op te nemen.
Ook ten aanzien van de werkzaamheden van de schoolarts is in dit
verband een kanttekening op zijn plaats. Men kan namelijk terecht de
vraag stellen of niet vele activiteiten van de schoolarts gericht zijn op
de gezondheidstoestand van het kind in zijn algemeenheid en niet van
het kind in de schoolsituatie. De hier bedoelde op het kind gerichte
activiteiten worden wel in schoolverband ondernomen, maar dit schoolverband is slechts een bijkomstigheid. Dit schoolverband bhjkt namelijk
een goede mogelijkheid te bieden om alle kinderen in de schoolleeftijd
te benaderen. Via dit schoolverband benadert men de hele jeugd. Deze
zogenaamde consignatiefunctie van het onderwijs dient duidelijk onderscheiden te worden van de pedagogische functie, aan de uitoefening waarvan de schoolverzorgingsdiensten een belangrijke bijdrage kunnen leveren.
Teneinde de taak van de schoolverzorgingsdienst nader te concretiseren
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sommen wij een aantal hoofdwerkzaamheden op.
a. Tot de pedagogische taak kunnen worden gerekend:
- leerhulp
- persoonlijkheidshulp
- schooldifferentiatie adviezen: schoolkeuze-adviezen
- pedagogisch onderzoek
beroepskeuze-adviezen
advisering ten aanzien van meer algemene maatregelen op het
gebied van school- en schoolorganisatorische vraagstukken.
het adviseren aan de school op basis van sociaal maatschappelijk
onderzoek.
b. In functie van de pedagogische taak gelden:
- het medisch-diagnostisch onderzoek met de daaraan verbonden
adviezen of verwijzingen;
- het diagnostisch onderzoek van het kind met zijn (potentiële) moeilijkheden zowel op het gebied van neurologische stoornissen alsook
op meer algemeen pedagogisch terrein.
- het onderzoek van kinderen ten behoeve van de plaatsing op andere
resp. aansluitende vormen van onderwijs;
het onderzoek van kinderen ten behoeve van de beroepskeuzeadvisering;
het sociaal maatschappelijk onderzoek.
c. Tot de taak die betrekking heeft op de externe factoren die door het
onderwijs worden opgeroepen of die als voorwaarden voor het onderwijs
fungeren, behoren:
- het houden van het algemeen hygiënisch toezicht;
- de medische preventie.
Bezien wij tegen de achtergrond van het bovenstaande de feitelijke
ontwikke'1ing, dan noopt deze echter tot bezorgdheid.
a. Wie vanuit een onderwijskundig standpunt deze materie beziet, moet
constateren dat de huidige ontwikkeling van de schoolverzorgingsdiensten veelal geen ontwikkeling is vanuit het onderwijs, vanuit de
school zelf, maar wel vanuit de diverse organen die rond het schoolgebeuren hun taak hebben gevonden en die deze overigens naar behoren
vervullen. Het knelpunt is hierin gelegen, dat willen deze schoolverzorgingsdiensten goed functioneren, d.w.z. een optimaal rendement opleveren voor het onderwijs, zij een geïntegreerd deel moeten zijn van
het schoolgebeuren. Een deel, dat zijn werkzaamheden verr'icht in functie
van de pedagogische activiteit waaruit dit schoolgebeuren bestaat.
Een groei vanuit de diverse organen rond het onderwijs, leidt niet of
zeer moeizaam tot een erkenning van de school-pedagogische gerichtheid van de diverse activiteiten en niet of ook weer zeer moeizaam
tot de voor het onderwijs zo noodzakelijke integratie. Deze integratie
biedt vele mogelijkheden, mogelijkheden die als zij zouden worden aangegrepen, het onderwijs zeker ten goede zouden komen. Een voorbeeld
moge dit illustreren.
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Rond het onderwijs zijn vele bureau's voor school- en beroepskeuze
werkzaam. Deze bureau's doen veel en goed werk, zeker voorzover het
hetreft de schooldifferentiatie·onderzoeken bij de leerlingen aan het
eind van de lagere school, onderzoeken die met name voor de schooIen daarmee samenhangend de beroepskeuze van uitnemend belang zijn.
De eisen van deugdelijkheid welke gesteld zijn als voorwaarde voor
subsidiëring door het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid zijn ontleend aan het proces van school- en beroepskeuze en stoelen
niet op het brede onderwijsterrein, waarbinnen een dergelijk onderzoek
zo vruohtbaar geplaatst kan worden. Het is n.l. zeer wel mogelijk deze
onderzoeken zo in te richten en de rapportage zo te verzorgen dat het
resultaat van het onderzoek niet alleen een school en/of beroepskeuzeadvies inhoudt voor de leerling, maar dat er een schat van gegevens
vrij komt t.b.v. het onderwijs. Men denke hier met name aan het op
objectieve toetsing gebaseerde inzicht in de intelligentiestructuur en
de schoolvorderingen der leerlingen, aan de ontstane vergelijkingsmogelijkheden tussen intelligentie en schoolvorderingen, aan de mogelijkheden tot evaluatie van het onderwijsgebeuren e.a. Deze pedagogische consekwenties die een dergelijk onderzoek kan hebben voor het
onderwijs blijven momenteel veelal ongebruikt.
Het onderzoek is teveel een Fremdkörper. Het rendement zou groter
kunnen zijn indien het meer schoolpedagogisch gericht en daardoor
meer functioneel geplaatst wordt in het gehele onderwijsproces.
En als men er dan vanuit gaat dat -+- 90% van de onderzoeken
die door de bureau's voor school- en beroepskeuze worden gedaan
bestaat uit de bovengenoemde schooldifferentiatieonderzoeken, kan men
onderwijskundig bezien terecht moeilijk van een ideale toestand spreken.
b. Een tweede reden tot bezorgdheid is het uitblijven van een regeling
die het mogelijk maakt op zeer korte termijn de ontwikkeling van de
schoolverzorgingsdiensten vanuit het onderwijs te realiseren.
3. De benaming van de schoolverzorgingsdienst.

In het voorgaande is de betrokkenheid van de verzorgingsdienst op
het onderwijs sterk onderlijnd. Deze betrokkenheid maakt de term
"Dienst voor schoolgezondheidszorg" zoals deze gehanteerd wordt in het
rapport "Schoolgezondheidszorg" (6) onbruikbaar, ook al omvat deze
gezondsheidszorg medisch-hygiënische, geestelijke-hygiënische momenten.
In zijn inleiding op de studiedagen van het KathoIiek Nationaal Instituut
voor Schoolgezondheidszorg, gehouden te Oisterwijk op 6 en 7 november
1959, stelde Dr. Pelosi voor de naam gezondheidszorg te laten varen.
Deze naam dekt immers slechts een deel en in de meeste gevallen nog
slechts het kleinste deel van de werkzaamheden. Wegens het brede werkterrein en het adviserend karakter van de dienst pleitte hij voor de term
,,schooladviesdienst" .
Deze term komt ook voor in het rapport "Schoolpyschologie" van het
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N.l.P.P. 7) en het rapport "schoolmaatschappelijk werk" van het
Landelijk Sociaal Charitatief Centrum 8), terwijl de term "Adviesinstantie
voor het onderwijs" wordt gehanteerd in het rapport Adviesinstanties
voor het Onderwijs in Noord-Brabant 9).
De term "Schoolverzorgingsdienst" die een iets ruimere inhoud heeft
dan de term schooladviesdienst, - uit de taakomschrijving van de dienst
moge gebleken zijn dat de dienst meer is dan alleen een adviserende
instantie -, wordt o.a. gehanteerd in de rapporten van de N.O.v. 10) en
11 ).
Ook wordt de term "Randdiensten" wel eens gebruikt.
Deze benaming houdt het niet denkbeeldige gevaar in, dat de dienst
gezien wordt als staande aan de rand van het onderwijs.
De schoolverzorgingsdienst, die in wezen een pedagogische dienst is,
dient echter te staan binnen het onderwijs. De schoolverzorgingsdienst
is, om met Renders te spreken, een kerndienst, geen randdienst.
Het rapport van het Gereformeerd Schoolverband 12) en het rapport
van de Nationale Federatie voor de geestelijke volksgezondheid 13)
spreken van "Schoolpsychologische diensten", waarbij dan niet bedoeld
worden de diensten die zich beperken tot zuiver schoolpsychologische
aangelegenheden, maar waaronder begrepen worden de diensten die op
breder terrein hulp bieden aan de scholen. Aangezien dezé benaming,
evenals bij dienst voor schoolgezondheidszorg het geval is, slechts een
gedeelte van de werkzaamheden dekt, verdient zij o.i. geenszins de
voorkeur.
Opgemerkt moet hierbij echter worden dat in het laatst genoemde
rapport de term schoolpsychologische dienst(team) een equavalent is
voor schoolpedagogische dienst(team), zonder dat enige discriminatie wordt
beoogd.
In zijn artikel "De schoolpedagogische Dienst" 3) voert Renders een
aantal argumenten aan voor de term "Schoolpedagogische dienst". De
aard van de behoeften op de scholen wordt er het meest adequaat door
weergegeven; de term duidt er op dat het onderzoekwerk gebeurt vanuit
een behandelingsattitude gericht op de toekomst van de schoolleerlingen;
de benaming geeft uitdrukking aan het ingebouwd zijn van de dienst in
de onderwijsstructuur en brengt expliciet het normatieve karakter van
de dienst tot uiting.
Zonder verder op elk van deze argumenten nader in te willen gaan,
lijkt het mij toch goed te wijzen op het in de literatuur vrij algemeen
aanvaarde pedagogisch karakter van de werkzaamheden van de dienst.
In het "Ten geleide" van het rapport "Schoolgezondheidszorg" 6)
schrijft Snijders dat de schoolgezondheidszorg in wezen een pedagogisch
probleem is. In het eerste rapport van de N.a.v. JO) wordt gesteld, dat
het werk van de dienst school-pedagoglisch zal moeten zijn, d.w.Z. dat
bij alles wat ondernomen wordt, voorop zal moeten staan dat het kind
in het sahoolmilieu baat bij moet vinden, hetzij de moeilijkheden op
didactisch, pedagogisch, psychologisch of somatisch terrein, dan wel in
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het vlak van de relatie liggen. In het "tweede rapport van de N.o.v." 11)
vinden wij deze opvatting terug. In "Ontsporing en Correctie" 14) stelt van
Gelder, dat de schoolpsycholoog een pedagogisch psycholoog moet zijn,
een psycholoog die zijn activiteiten niet beperkt tot de diagnose, maar
die ook treedt in het pedagogisch beleid. Ondanks het bovenstaande
heeft toch de term schoolpedagogische dienst weinig weerklank gevonden.
Een verIaring hiervoor zou m.i. gevonden kunnen worden in de
bescheiden bijdrage die de pedagogen binnen het geheel van activiteiten
van de randdiensten rond het onderwijs in het verleden maar ook nu nog
in feite leveren. Er zijn en worden vele pedagogische activiteiten verricht, maar dit gebeurde en gebeurt nog veelal door anderen dan gekwalificeerde pedagogen.
Misschien speelden en spelen nog wetenschappelijke, professionele en
organisatorische tegenstellingen, zowel zakelijk als emotioneel, een niet
onbelangrijke rol hierbij. Deze wetenschappelijke, professionele en organisatorische tegenstellingen gelden hier als reden voor de keuze van de
term schoolverzorgingsdienst, hoewel, en dit artikel moge dit artikel
duidelijk laten blijken, de term schoolpedagogische dienst idealiter de
voorkeur verdient.
4. De samenstelling van de schoolverzorgingsdienst.

In het voorgaande is reeds in ander verband melding gemaakt van een
aantal funktionarissen die in een schoolverzorgingsdienst zouden moeten
worden opgenomen.
Toch is het goed nog even op de samenstelling van de dienst in te gaan.
Als eerste dient te worden genoemd de schoolpedagoog. Deze neemt,
waar het "onderwijs zelf" het kriterium voor schooladvies en hulpverlening is, een centrale plaats in.
Met name het pedagogisch onderzoek, het pedagogisch advies en de
pedagogische begeleiding vallen onder zijn competentie. Behalve de
schoolpedagoog, is in de dienst opgenomen een schoolpsycholoog. eventueel
geassisteerd door een of meerdere psychologische assistenten, een schoolarts bijgestaan door een of meerdere verpleegsters, een schoolmaatschappelijk werker, een logopedist, een remcdial-tcacher, een beroepskeuzeadviseur, administratieve hulp en eventueel een jeugdpsychiater en een
heilgymnast·masseur.
Idealiter gezien zouden bovengenoemde deskundigen in de dienst vertegenwoordigd moeten zijn. In de praktijk is dit, naar verwacht mag
worden, niet spoedig te realiseren.
Als redenen hiervoor kunnen worden gegeven enerzijds het ontbreken
op dit moment van voldoende deskundigen hetgeen zeker geldt voor de
pedagogen, en anderzijds de aanwezigheid van diverse organisatorische
verbanden, waarin de betreffende deskundigen momenteel hun bijdrage
aan de verzorging van het onderwijs leveren.
Ten aanzien van de deskundigen zal in eerste instantie de samen198
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werking in de bestaande organisatorische verbanden meest succesvol
kunnen worden beproefd. Het opnemen van deze deskundigen in het team
van de schoolverzorgingsdienst kan daarna een volgende stap zijn.

5. De bestuursvorm van de schoolverzorgingsdienst.
Ten aanzien van de bestuursvorm van de schoolverzorgingsdienst staan
twee standpunten tegenover elkaar. In de sektor van het opebaar onderwijs wordt gestreefd naar één schoolverzorgingsdienst voor het openbare
en het bijzondere onderwijs. De opvattingen bij het bijzondere onderwijs
tenderen in de richting van openbare diensten voor het openbaar onderwijs en particuliere diensten voor het bijzonder onderwijs. Voor de mogelijkheid tot particuliere diensten voor het bijzonder onderwijs pleiten de
volgende argumenten:
a. Het eigen karakter van het bijzondere onderwijs stelt zijn eisen ten
aanzien van het karakter van de schoolverzorgingsdienst. De dienst
verstrekt hulp aan het bijzonder onderwijs. Deze hulp van pedagogische
aard zal dienen aan te sluiten aan het opvoedingsideaal van het
bijzonder onderwijs.
b. Het behoort niet tot de uitsluitende zorg van de overheid het instituut
van de schoolverzorgingsdienst te beheren. Er dient ruimte gelaten
te worden voor het particulier initiatief.
c. In de organisatievorm van het katholiek onderwijs is gekozen voor
een eigen opzet; om pragmatische redenen past het de schoolverzorgingsdiensten bij deze organisatievorm aan te sluiten.
d. De scholen dienen niet de verplichting te hebben zich te moeten richten
tot een door de overheid bepaalde instantie.
Het tweede rapport van de N.O.v. "De organisatie van een Schoolverzorgingsdienst" 15) pleit voor één dienst voor het bijzonder en het
openbaar onderwijs.
a. Eén dienst voorkomt versnippering van het werk waardoor de kosten
hoger zouden worden en het werk zelf door beperktheid van elk team
of de uitgebreidheid van het district geremd of bemoeilijkt zou worden.
b. Eén openbare schoolverzorgingsdienst maakt zowel financiële controle
als overheidscontrole op handelingen en besluiten mogelijk.
c. De rechten van minderheden komen door een openbare dienst niet in
het gedrang.
d. Bovendien kan in de ene overheidsdienst voor alle scholen een gedifferentieerde staf worden opgenomen waarbij rekening wordt gehouden met de gerichtheid van de schoolbevolkingen.
Deze argumenten behoeven toch wel enige kanttekeningen.
ad. a. Het is alleszins begrijpelijk dat i.V.m. de efficiency van de schoolverzorgingsdienst gestreefd wordt naar grote diensten. Dit argument, een practisch argument, kan alleen worden aangevoerd in
die gevallen waarin voor meerdere grote diensten naast elkaar
geen plaats is.
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ad. b.

Het behoeft niet zonder meer vast te staan dat er voor particuliere
schoolverzorgingsdiensten geen financiële controle en geen controle
op handelingen en besluiten mogelijk zijn van dien aard dat hier
garanties liggen voor een juiste besteding van de overheidsgelden.
ad. c. Het argument dat de rechten van minderheden door een openbare
dienst in het gedrang komen, moge een steekhoudend argument
lijken, in de praktijk blijkt ee'n openbare dienst ook niet te kunnen
voorkomen dat de rechten van minderheden in het gedrang komen.
Het argument gaat alleen dan op, wanneer het bijzondere onderwijs geen andere dan openbare diensten zou behoeven.
ad. d. Het is niet zonder meer duidelijk of een gedifferentieerde staf
voldoende kan bijdragen tot een goede aansluiting van de dienst
aan het karakter van de verschillend geaarde scholen waarvoor
de dienst is bestemd. Het is nl. niet mogelijk bij de differentiatie
met iedere minderheid rekening te houden, en bovendien zou een
dergelijke differentiatie ook in een particuliere verzorgingsdienst
kunnen worden aangebracht.
Overwegen wij de pro- en contra-argumenten, dan lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat een algemeen geldende oplossing wellicht niet te
geven zal zijn, maar dat bij het bepalen van de meest geëigende vorm
de plaatselijke situatie een belangrijke rol speelt.
Concreet zouden dan de volgende regels kunnen gelden:
a. In principe dient de schoolverzorgingsdienst zoveel mogclijk aan te
sluiten aan de aard van het onderwijs waarvoor de dienst bestemd is.
b. In steden en centra waar plaats is voor meerdere grote schoolverzorgingsdiensten en waar de diverse groeperingen groot genog zijn
voor een eigen schoolverzorgingsdienst, dienen naast een openbare
C.q. overheidsdienst ook mogelijkheden open te blijven voor particuliere diensten.
c. In steden en centra waar slechts één schoolverzorgingsdienst van behoorlijke omvang kan zijn, verdient het aanbeveling te komen tot een
stichting waarin het katholiek, het protestants-christelijk en het openbaar onderwijs zijn vertegenwoordigd. In de staf van een dergelijke
dienst zou personeel uit de verschillende sectoren opgenomen dienen
te worden.
d. In concrete situaties kunnen diverse combinaties van de aangegeven
mogelijkheden voorkomen. Zo kan bijv. naast een openbare dienst een
particuliere dienst voor het katholiek en het protestants-christelijk
onderwijs gezamenlijk voorkomen. Het verdient aanbeveling ook in
een dergelijke dienst een gedifferentieerde staf op te nemen.
6. Het werkterrein van de schoolverzorgingsdienst.

Tot slot willen wij nog een korte opmerking maken over de vormen
van onderwijs waarvoor de dienst bestemd is. Momenteel is het overgrote deel van de activiteiten gericht op het L.O. Algemeen wordt ge200

--

s
a
Je

steld dat de activiteiten van de dienst ook gericht dienen te worden op
andere vormen van onderwijs zoals het B.O., het kleuteronderwijs en
het voortgezet onderwijs. Deze uitbreiding vraagt nog heel veel werk;
een zware opgave als wij bezien dat de schoolverzorgingsdiensten pas
in hun prille begin staan.

1) van Gelder, L.: Ontsporing en Correctie, Groningen 19542 •
2) v. d. Broek, P.: De schoolpsycholoog, Haarlem 1964.
3) Renders, W. H. A.: De Schoolpedagogische Dienst, in Opvoeding Onderwijs Gezondheidszorg 13e jrg. nr. 7 en 8 en 14 jrg. nr. 1 en 2, 1962.
4) van Gelder, L.: De schoolpedagoog, in Het Schoolblad 20e jrg. nL 9, 10,
11 en 12 1966.
5) N.O.v.: De organisatie van een schoolverzorgingsdienst 1964, pag. 18.
6) Katholieke Centrale voor Studie en Research ten behoeve van Opvoeding
en onderwijs: Schoolgezondheidszorg, Tilburg 1958.
7) Ned. Instituut voor Praktizerend Psychologen: Schoolpsychologie 1964
pag. 28.
8) Landelijk Sociaal Charitatief Centrum: Schoolmaatschappelijk werk, Tilburg 1965.
9) Provinciale Commissie Sociaal Plan Noord-Brabant: Adviesinstanties voor
het Onderwijs in Noord-Brabant. 1961.
10) N.O.v.: Rapport van de Commissie Geestelijk-hygiënische zorg voor het
schoolkind, 1961 pag. 23.
11) N.O.V.: De organisatie van een Schoolverzorgingsdienst, 1964, pag. 21.
12) Gereformeerd Schoolverband: Eindrapport van de commissie van uitvoering van het Gereformeerd Schoolverband met betrekking tot de kwestie
van de schoolpsycholoog, o.a. gepubliceerd in School en Belijden, 3e jrg. 1962
pag. 43-57.
13) Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid: Geestelijke
Gezondheidszorg voor kinderen buiten de Inrichtingen 1961.
14) van Gelder, L.: Ontsporing en Correctie, Groningen 19542 , pag. 13.
15) N.V.V.: "De organisatie van een schoolverzorgingsdienst 1964, pag. 29.
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De regeringsnota
over de ontwikkelingshulp
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door H. G. C/oudt

e vierde nota 1) van de Nederlandse regering over de hulpverlening

D bevat geen opzienbarend nieuws van het soort dat de voorpagina's
van de kranten haalt. Enkele van de belangrijkste nieuwselementen -

vierjarenprogrammering en het streefcijfer van 1% - had minister Bot
trouwens zelf al prijsgegeven in de jongste vergadering van het DAC 2).
Overigens kon men de essentiële beleidslijnen al aantreffen in de "Nota
betreffende de Nederlandse ontwikkelingshulp 1966" 3). Daarin deelde de
minister mee dat verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse hulpverlening werd beoogd door toevoeging van twee nieuwe beleidselelementen:
1. het streven de hulpverlening op een structurele leest te schoeien, en
2. meerjarige programmering (als logisch voortvloeisel van het verlangen
dat de ontwikkelingslanden langjar'ige ontwikkelingsplannen opsteIlen).
Grondgedachten

Ten dele bevat de nieuwe nota dus een officiële bevestiging, een nadere
uitwerking en uitvoeriger motivering van de grondslagen van het Nederlandse hulpverleningsbeleid.
In het nationale vlak stuit men in de nota op de trefwoorden "integratie" annex meerjarige programmering; in mondiaal verband moet de
lezer het begrip "internationale ontwikkelingsstrategie" wel opvallen. (Natuurlijk pleit de minister ook nogmaals voor de opstelling van een "VNhandvest voor ontwikkelingssamenwerking", een eerder gelanceerd Ne·
derlands voorstel).
Mij dunkt dat minister Bot met deze omvangrijke nota, zeker wat de
grote lijnen van het stuk betreft, in brede kring en met name in de
KVP, instemming en lof verdient. Laat ik enkele leidraden noemen: de
nuchtere en des te indrukwekkender motivering van de hulpverlening;
de beklemtoning van het alomvattende, vicieuze karakter van het ontwikkelingsvraagstuk; het besef dat wetenschap en technologie in elk opzicht de
hulpverlening kunnen en moeten voorbereiden en begeleiden; de duidelijke
voorkeur van de Nederlandse overheid voor internationale samenwerking
op dit terrein; volledig respect voor de identiteit en de soevereiniteit van de
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ontwikkelingslanden. Hierboven is al aangestipt dat de hulpverlening
bovendien voortaan een integrerend bestanddeel van het regeringsbeleid
zal gaan uitmaken; n,iet langer als een sluit-, maar als een basispost, en
minder afhankelijk van incidentele factoren. Als laatste punt van deze
zeker niet uitputtende opsomming van belangrijke grondgedachten zij vermeld dat de regering wil streven naar een grotere concentratie van de
bilaterale hulpverlening.
Informatieve waarde
Intussen mag de informatieve waarde van de nota-Bot zeker niet worden
onderschat. De eerste drie hoofdstukken van het regeringsdocument geven
een up to date, vaak met cijfers. gestaafd inzicht in de aard van het
ontwikkelingsprobleem, de tot nu toe opgedane ervaringen, de knelpunten
en de politieke en economische uitgangspunten voor de hulpverlening.
Terloops zij opgemerkt dat in deze uiteenzetting ook wordt afgerekend
met enkele, bijna onuitroeibare misverstanden - om het zacht te formuleren - , zoals het denkbeeld dat het absorptievermogen van de ontwikkelingslanden een beletsel zou zijn voor ruimere hulpverlening. In het
vierde hoofdstuk geeft de nota een samenvatting van de grondslagen van
de Nederlandse hulpverlening, gevolgd door een chapiter over de concrete hulpverlening en het Nederlandse aandeel daarin. Het zesde hoofdstuk tenslotte bevat een uitvoerige uiteenzetting over het huidige Nederlandse hulpprogramma en de op korte termijn te verwachten ontwikkelingen. Juist nu het Nederlandse bilaterale programma, waarvan zeer veel
onderdelen van de laatste jaren dateren, de kinderschoenen net ontgroeid
is, komt een gedetailleerd overzicht, zoals hier - met de nodige zelfkritiek - wordt gegeven, bijzonder goed van pas; niet alleen voor de politici, maar ook voor de publieke opinie, die soms blijk heeft gegeven van
meer scepsis dan gezond is. Niettemin zal iedere geïnteresseerde natuurlijk ook na het verschijnen van deze nota met belangstelling het resultaat afwachten van het wetenschappelijk onderzoek - o.l.v. Prof. Dr. Janssen S. J. - ter evaluatie van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, dat
reeds in de nota van september 1965 werd aangekondigd.
Deze lijvige nota (182 bladzijden) zal menigeen willen gebruiken als
naslagwerk. De informatieve opzet en de toevoeging van verschillende tabellen en welgeteld 22 bijlagen geven daartoe ook alle aanleiding. Het stuk
bevat o.a. tabellen over de kapitaalstroom uit de DAC-Ianden naar de
ontwikkelingslanden en een tabellarisch overzicht van het Nederlandse
technische hulpprogramma in de jaren 1962 t/m 1965. De bijlagen geven
merendeels opheldering over de ontwikkelingsactiviteiten van de onderscheiden internationale en regionale organisaties; de laatste bijlage bevat een gedetailleerde beschrijving van het Nederlandse technisohe hulpprogramma.
GeZiien het overwegend informatieve karakter van de nota en de voorbeeldige manier waarop zij is opgesteld, is het des te spijtiger dat de
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"finishing touch", nl. een register van allerlei namen, trefwoorden etc.,
ontbreekt. Eveneens missen wij node een lijst van afkortingen met hun
Engels- èn Nederlandstalige betekenissen.
Deze nota kan immers niet alleen bedoeld zijn voor "specialisten". Over
~aal gesproken: ook in deze nota wordt weer terecht en ook in constructieve zin - gewag gemaakt van de noodzaak, zoveel mogelijk mensen tenminste passief bij het ontwikkelingswerk te betrekken. Het verschrikkelijke "ontwikkelings-jargon", meestal van Amerikaanse oorsprong,
vormt daarbij o.i. een niet te onderschatten belemmering. Gelukkig voldoet dit regeringsstuk ook in dit opzicht grotendeels aan de te stellen
eisen, maar bij een eventuele herdruk (!), die minister Bot en zijn ambtelijke medewerkers van de vele betrokken ministeries bij dezen wordt
toegewenst, zou men de nota toch nog eens op taalkundige onvolkomenheden moeten navlooien.
Uiteraard kan men bij een bespreking van een zo omvangrijk stuk slechts
aan een beperkt aantal concrete beleidspunten nadere aandacht besteden. De hier volgende keuze is dan ook tamelijk subjectief.
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Streefcijfer: 1%
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e
De 1%-formule, die in de KVP nooit een warm onthaal heeft gevonden, is nu dus, zij het met enig voorbehoud, door de regering aanvaard.
"De Regering acht hulpverlening uit publieke middelen ter grootte van
1 % van het nationale inkomen als zodanig een wenselijk streefcijfer" 4).
Het tempo van verwezenlijking moet echter nog worden bepaald, en wel
in een studie over de departementale uitgaven tlm 1970, die de regef'ing
onder handen heeft.
Opmerkelijk is dat de aldus geformuleerde intentie van de regering uitsluitend betrekking heeft op de hulpverlening door de overheid, terwijl dit
internationaal gehanteerde minimale streefcijfer oorspronkelijk uitging
van de totale hulpverlening per land, m.a.w. inc!us,iei de particuliere bijdragen, gebaseerd op het netto nationaal produkt tegen factorkosten.
Hier en daar heerst waarschijnlijk de indruk dat dit streefgetal erg
willekeurig is. Niets is minder waar: in het kader van het Ontwikkelingsdecennium (1960-70) van de VN heeft men becijferd dat in deze periode
de ongedekte kapitaalbehoefte van de gezamenlijke ontwikkelingslanden
± $ 10 milard p.j. zou zijn, gelet op het streven om vanaf 1970 een
jaarlijkse economische groei van 5% p.j. in de ontwikkelingslanden te bewerkstelligen. Het geraamde kapitaal tekort zou volgens de schattingen
ongeveer overeenkomen met 1% van het nationale inkomen van de gezamenlijke geïndustrialiseerde landen in de overeenkomstige periode. E.e.a.
kan men uitvoeriger lezen in het recente rapport van het Centrum voor
Staatkundige Vorming 5). Daarin wordt becijferd dat Nederland op basis
van evenredigheid derhalve 1,1 % p.j. van zijn nationaal inkomen zou moeten bijdragen - inclusief particuliere investeringen en bijdragen -; op
basis van draagkracht 0,9%. Formeel heeft Nederland al sinds enige jaren
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het streefcijfer van -+- 1% bereikt, maar de cijfers zijn voor ons land
geflatteerd, aangezien ongeveer 2/3 van de Nederlandse bijdragen bestaat
uit particuliere investeringen en wel hoofdzakelijk van de in Nederland
gevestigde internationale concerns.
Volledigheidshalve zij vermeld dat de landen van het DAC in 1965
$ 10,98 miljard voor ontwikkelingshulp hebben gefourneerd, hetgeen ongeveer overeenkomt met het streefcijfer van 1 %. (In het genoemde bedrag
zijn enkele vormen van hulpverlening niet verdisconteerd, evenmin als de
bijdragen van multilaterale organisaties uit eigen middelen - in 1963 $ 163
mln. In dit jaar verstrekten de communistische landen volgens de schatting
van het DAC gezamenlijk ook nog $ 666 mln, zijnde ruim 6% van het
totaal van de Westerse ontwikkelingsbijdragen ...)
Als bezwaar tegen het hanteren van een minimaal streefpercentage
wordt wel aangevoerd, dat de hulpverlening zou stagneren, :wdra het
streefgetal is bereikt. Die kwade kans lijkt niet erg groot, want vanzelfsprekend zal het streefpercentage t.Z.t. in het kader van de ontwikkelingsstrategie van de VN worden herzien. Bovendien levert het hanteren van
een minimumpercentage het voordeel op dat aIle ontwikkelde landen onder
een zekere morele druk staan, zowel internationaal als ten opzichte van
elkaar.
Concluderend menen wij dan ook te moeten stellen dat het gebaar van
de regering in dezen instemming verdient.
Multi- en bilateraal

Jarenlang is er al gedi'scussieerd over voor- en nadelen van multi- en
bilaterale hulpverlening. In Nederland heeft deze, soms weinig zinvolle,
discussie minder gewoed dan in grotere landen, waarvoor de kwestie veel
belangrijker is.
Bovendien is de knoop in het Nederlandse beleid al gauw doorgehakt
ten gunste van de multilaterale hulpverlening; de bilaterale hulp is niet
aIIeen steeds geringer van omvang geweest, maar zij is ook later op gang
gekomen.
In de nota wordt geponeerd dat de bedoelde tegensteIIing "nu niet
meer van controversiële aard" is 6). "Algemeen wordt aanvaard dat een
land als Nederland van beide kanalen gebruik dient te maken."
Na enige voordelen van multilaterale hulpverlening te hebben opgesomd,
citeert de minister vervolgens de "meest toepasselijke passages", die in
de nota 1962 7) aan dit vraagstuk werden gewijd en die de regering nog
steeds onderschrijft. Deze passages bevatten de uitspraak dat de regering
"steeds de voorkeur gegeven" 8) heeft aan multilaterale hulpverlening,
en de belangrijkste argumenten daarvoor. Het eerste citaat uit de nota
1962 sluit met een zin waarin wordt gesproken over de "aanvullende
plaats" 9), die aan de bilaterale hulpverlening tüekomt. Tenslotte volgt
als citaat de argumentatie die pleit voor het bieden van multilaterale
hulp. Het slot daarvan menen wij hier letterlijk te moeten vermelden:
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"Hierbij moet in het oog worden gehouden dat het grootste deel van de
internationale hulpverlening bilateraal geschiedt, zodat het ontbreken van
Nederlandse bilaterale hulp ons land in een relatief minder gunstige positie kan brengen. Met het oog op exportbevordering is dit uiteraard van
belang" 10).
Dit risico tracht de regering te ondervangen of althans te verkleinen
door participatie in consortia en consultatieve groepen, die zij als een
aantrekkelijke mengvorm tussen bi- en multilaterale hulp beschouwt. Maar
terwijl de meeste landen in deze vorm hoofdzakelijk gebonden hulp verlenen, geeft de regering de voorkeur aan ongebonden bijstand.
Als men bovendien in het oog houdt dat de Nederlandse overheid geen
cent spendeert aan bilaterale kapitaalhulp, kan er - gelet op de internationale praktijk - toch slechts op uiterst bescheiden wijze sprake zijn
van exportbevordering.
Het lijkt ons juist dat Nederland ook in dit opzicht een goed voorbeeld
geeft door "centra(a)l(e) belang (te hechten) aan het ontwikkelingswerk
in multilateraal kader," maar de vraag lijkt gerechtvaardigd of men gezien het vorenstaande wel kan spreken van een "evenwichtig programma" 11), zeker als het aandeel van de multilaterale bestedingen procentueel weer zou toenemen. De uitspraak in de desbetreffende conclusie 12),
dat de regel1ing in geleidelijk toenemende mate zal deelnemen aan multJilaterale hulpprogramma's, wijst waarschijnlijk in die richting.
De verleiding is groot om nog aandacht te besteden aan de argumenten vóór en tegen resp. multi- en bilaterale hulpverlening, die de nota
biedt, maar dat zou ons in dit kader te ver voeren. Wel willen wij opmt':rken dat wij niet helemaal ontkomen aan de indruk dat men de nadelen van bilaterale hulpverlening uitdrukkelijker en vollediger heeft
opgesomd dan de voordelen. Op verschillende tegenargumenten valt
trouwens wel wat af te dingen 13).

Concentratie
Een paragraaf van het hoofdstuk "structuurbeleid" draagt de titel "Concentratie van de Nederlandse' hulp". Verwacht wordt dat de samenwerking van de donorlanden zich zodanig zal ontwikkelen, dat er in de toekomst sprake zal zijn van "specialisatie van afzonderlijke donors op bepaalde soorten hulp en op bepaalde hulpontvangende landen", hetgeen
"het rendement van de hulp vergroten" 14) zou. In anticipatie daarop
streeft de regering naar grotere geografische concentratie door middel
van selectie; zij beschouwt dit als een onontkoombaar gevolg van bilaterale hulpverlening.
Met betrekking tot de kapitaalhulp is het concentratieproces echter al
min of meer voltooid, aangezien Nederland die aIIeenverstrekt in het
kader van de consortia en consultatieve groepen, en daarnaast uiteraard
aan de overzeese rijksdelen en, ten derde, aan Indonesië. In feite heeft
het streven naar verdere concentratie dus uitsluitend betrekking op het
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technische hulpprogramma, dat in 1966 ongeveer 1/4 van de begrotingsgelden (ruim f 410,- mln_) vergtAls mogelijkheden tot concentratie ziet de nota in de allereerste plaats
het aanbieden bij voorkeur van technische hulp aan die landen, die in
de kapitaalssector al zijn geselecteerd. Ten tweede zou men, aldus de
nota, kunnen denken aan toenemende beperking van deze vorm van hulpverlening tot die terreinen waarop Nederland beschikt over bijzondere
kennis en ervaring. In de derde plaats zou overwogen kunnen worden
concentratie toe te passen inzake de methodiek van de technische hulpverlening.
Bovendien wil de Regering "een zekere concentratie van bepaalde soorten hulp in bepaalde regio's" 15) verwezenlijken, conform de door Galbraith opgestelde typologie voor de drie minder ontwikkelde continenten,
waardoor voorkomen moet worden dat de verschillende ontvangende landen over één kam worden geschoren. Globaal gesproken bepleit Galbraith
voor Afrikaanse landen primair opleidingsprojecten, voor Latijnsamerikaanse landen projecten met betrekking tot de maatschappelijke structuur
en voor Aziatische landen op het gebied van het voedsel- en het bevolkingsvraagstuk.

Latijns Amerika
In principe juichen wij het voornemen van de overheid om de bilaterale
hulp meer samen te ballen, onvoorwaardelijk toe, maar de uiteenzettingen in de nota werpen wel één concrete vraag op. Houdt deze poEtiek
niet in dat Nederland ook voortaan verhoudingsgewijs weinig aandacht
zal besteden aan het Latijnsamerikaanse subcontinent? Als deze vraag
terecht is, rijst een tweede, nl. of de relatieve afwezigheid van Nederland in één van de drie ontwikkelingscontinenten verantwoord is.
Dat ons land nier!: in de eerste plaats hulp verleent aan Latijnsamerikaanse landen, hangt natuurlijk grotendeels samen met historische en politieke feiten, zoals onze verplichtingen in EEG-verband, onze verhouding tot
Indonesië, de acute situatie in Zuidoost-Azië en het feit dat Nederland
nooit bijzonder gelieerd is gewe,est met (de) Latijnsamerikaanse landen.
Dit laatste geldt echter in feite evenzeer ten opzichte van Afrika. Nog
toevalliger is de omstandigheid dat alle Latijnsamerikaanse landen op één
na tot nu toe verstoken zijn gebleven van rechtstreekse Nederlandse kapitaalhulp, omdat onze regering deze hulp, zoals gezegd, uitsluitend verstrekt via de bestaande consortia en consultatieve groepen en omdat tot
op heden alleen voor Columbia, als enig Latijnsamerikaans land, zo'n
bijzondere groep is gevormd 16). Daar staat dan tegenover dat de regering zal overwegen toe te treden tot nog te vormen consortia of consultatieve groepen voor Latijnsamerikaanse landen, waaraan dan hulp zou
kunnen worden verleend "uit de speciale fondsen die in samenwerking
met de (Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank) worden verstrekt" 17).
Ook kondigt de nota op dezelfde bladzijde aan dat "voor de komende
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jaren op een sterke stijging van de ( ... ) begrotingspost voor consortia
en consultatieve groepen moet worden gerekend." 18)
Als de regering uitvoering geeft aan haar in principe uitgesproken voornemen om toe te treden tot nog te vormen consortia of consultatieve
groepen voor Latijnsamerikaanse landen, zou dat dan niet strijden met
de constatering dat "voor de kapitaalhulp het concentratieproces zich
intussen reeds min of meer (heeft) voltrokken door de omstandigheid,
dat in het Nederlandse beleid alleen zulke hulp wordt gegeven aan landen
voor welke de Wereldbank, de OESO en de (Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank) 19) een bijzondere groep hebben georganiseerd" 20)? In samenhang hiermee moeten wij ook nog eens stipuleren dat het, volgens de
nota, wat de technische hulp betreft, "een voor de hand liggende vorm
van concentratie kan zijn (deze) beschikbaar te houden voor die landen
( ... ), die in de sector kapitaal hulp reeds zijn geselecteerd ( ... )" 21).
Kortom, de vrees voor strijdigheid der (goede) voornemens lijkt niet
ongegrond. Wij hopen dan ook dat de KVP-fractie in de Tweede Kamer
het beleid ten opzichte van Latijns Amerika in de komende jaren nauwlettend zal volgen.

Indonesië
In het onlangs verschenen interimrapport van de KVP-commissie voor
de Nederlands-Indonesische betrekkingen is een gefundeerd en warm pleidooi geleverd voor onmiddeIlijke en ruimhartige extra hulpverlening aan
Indonesië. Het is teleurstellend dat de nota in dit opzicht totaal geen
"nieuws" biedt en bovendien slechts heel summier aandacht besteedt aan
de Nederlandse samenwerking met Indonesië op dit gebied.
Er wordt sleohts herinnerd aan de in 1964 gesloten raamovereenkomst,
die een "illustratie" wordt genoemd van de specifieke overwegingen die
kunnen pleiten voor bilaterale hulpverlening 22). Ten tweede is er sprake
van Indonesië als één van de uitzonderingen op de regel dat Nederland
geen bilaterale kapitaalhulp verstrekt. Tenslotte releveert de nota dat
er speciale aandacht wordt geschonken aan de Indonesische aanvragen
om beurzen (fellowships) en deskundigen, zulks ook in het kader van
de raamovereenkomst van 1964 23).
Tenzij wij ons sterk vergissen, is dit alles wat over de naar onze mening
uiterst belangrijke samenwerking met Indonesië op dit terrein te lezen
valt in het omvangrijkste regeringsstuk over de ontwikkehngspolitiek, dat
in Nederland tot nu toe is gepubliceerd.
Wij kunnen slechts hopen dat de Tweede Kamer onze teleurstelling deelt
en de regering aanzet tot een royaler ontwikkelingsbeleid t.a.v. Indonesië
- wat ook Nederland zeker ten goede zou komen, materieel maar vooral immaterieel.
Natuurlijk zal het geringe aantal regels dat de nota aan de samenwerking met Indonesië wijdt, ten dele samenhangen met een begrijpelijk verlangen om niet vooruit te lopen op de af~luiting van de - al geruime
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tijd - lopende besprekingen over nog hangende kwesties en met name
niet op het bezoek van Sultan Hamengku Buwono. Momenteel 24) circuleren trouwens verschillende berichten dat een definitieve regeling van
de schuldenkwestie binnenkort zou zijn te verwachten. Het is dan ook
niet uitgesloten dat zich een bevredigende wending in de ontwikkelingssamenwerking met Indonesië heeft voltrokken, als deze beschouwing verschijnt. Maar dat alles neemt niet weg dat het mogelijk was geweest
in de nota meer informatie te verschaffen over de feitelijke stand van
zaken en om in algemene termen de denkbeelden van de regering aangaande de toekomstige betrekkingen met Indonesië op dit gebied uiteen
te zetten.
Zojuist noemden wij terloops de Nederlandse aanspraken op schadevergoeding van Indonesische zijde. In verband daarmee verdient een uitspraak in de paragraaf over consortia en consultatieve groepen de aandacht. Er is daar sprake van de gevallen waarin Nederland niet zal
deelnemen aan dergelijke groepen. Eén geval betreft "landen die oude
schuldverplichtingen nog niet hebben geregeld dan wel nog geen regeling
hebben getroffen voor nationalisaties etc., tenzij onder de voorwaarde
dat dergelijke regelingen in het kader van deze (groepen) zullen worden
getroffen", zulks "in overeenstemming met het algemeen geldende gebruik"
25). Het is mogelijk dat de regering aldus slechts een algemene beleidslijn heeft willen vastleggen, maar gezien de dingen van de dag zou de
geciteerde zin eventueel een meer actuele betekenis kunnen hebben.
Fondsen
Men zal zich herinneren dat er vlak na de behandeling van de nota
van september 1965 door de Tweede Kamer, nogal wat kranteberichten
zijn verschenen, waaruit de doorsnee burger alleen maar kon concluderen
dat de Nederlandse ontwikkelingsgelden niet "op" konden of dat het althans niet mogelijk was gebleken het begrote bedrag volledig uit te geven. Het gaat ons nu niet om de vraag in hoeverre daarbij kwaadaardige bedoelingen in het spel waren - dat was waarschijnlijk slechts bij
één krant het geval - of wie die slechte voorlichting van het publiek
aangerekend moet worden. Wel is het van belang te benadrukken dat
dergelijke ongelukkige berichten de zaak van de ontwikkelingshulp bijzonder schaden.
Gezien deze recente gang van zaken waren wij erg benieuwd naar hetgeen
de nota zou zeggen over het Ontwikkelingsfonds van de EEG en het
VN-fonds voor West-Irian. Deze beide fondsen zijn immers de oorzaak van
de schadelijke misverstanden waarop wij hierboven doelden. Sommigen
simplificeren de zaken namelijk door de reële uitgaven als enig criterium
te nemen, zonder te letten op de door de reger,ing aangegane verplichtingen.
Over het fonds voor West-Irian bevat de nota helaas geen informatie,
waarschijnlijk een gevolg van misplaatste gevoeligheid voor de veronderstelde gevoeligheden van Indonesië, maar daar staat tegenover dat minis-
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ter Bot de belangrijkste cijfers dienaangaande reeds had vermeld in de
nota van september 1965.
Dit gemis wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door een uitvoerig
relaas over het wel en wee van het Eerste Ontwikkelingsfonds van de
EEG (1958-1963) en over het eerste stadium van het Tweede fonds (19641969) 26). "Door gebrek aan ervaring en door administratieve en technische
moeilijkheden", zo vermeldt de bijlage, "is het eerste (fonds) traag op
gang gekomen", maar na een jaar of twee is het fonds goed gaan
functioneren. Toch heeft het tot 1 januari 1966 geduurd, voordat het hele
bedrag - op ± $ 4 mln. na - , waarover men voor de periode 1958-1963
kon beschikken, was gecommitteerd. De reële uitgaven tot op die datum
bedroegen echter slechts ruim de helft van het totale fonds ad $ 581,25
mln. "Van de Nederlandse stortingen ( ... ) was tot eind vorig jaar slechts
een fractie opgenomen", nl. ± 20% van de totale Nederlandse bijdrage aan
het eerste fonds. Als reden daarvoor vermeldt de nota dat het fonds de
Nederlandse gelden oorspronkelijk heeft gereserveerd voor de rijksdelen
overzee, zulks om monetaire redenen. Sedert de jaarwisseling hebben de
beheerders van het fonds echter aanzienlijke sommen opgevraagd.
Deze summiere weergave van de feiten ronden wij graag af met de
vaststelling dat er zich t.a.v. het tweede fonds geen soortgelijke problemen
hebben voorgedaan. Toch lijkt het ons juist dat de minister de vraag
oppert of de fonds-methode in de toekomst niet beter kan worden vervangen door een meer open systeem, dat dan hopelijk ook geen voedsel
meer zou geven aan de verhalen over onbesteedbare Nederlandse ontwikkelingsgelden; verhalen die - als men het kortzichtig en dus onjuist
bekijkt - voor een deel helaas ook nog kloppen. Nogmaals, de psychologische uitwerking van dergelijke verhalen op de verschaffer van de ontwikkelingsgelden - de belastingbetaler, die anderzijds tegelijkertijd en
bovendien terecht verzocht wordt steeds meer geld ter beschikking te stellen voor dit primaire doel - mag niet onderschat worden.
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Voorlichting
Wellicht vormt bovenstaand relaas een bescheiden maar bruikbare suggestie in verband met de regeringsplannen om in Nederland meer regelmatige en concrete voorlichting over het ontwikkelingsvraagstuk als zodanig en de Nederlandse inspanningen in het bijzonder te verstrekken "dan
tot heden in de aanloopperiode het geval kon zijn" 27). De nota constateert het wel zeer reële feit dat er een tekort aan feitenkennis bestaat
en dat er "mede daardoor soms een onzekere instelling van het publiek"
28) tegenover de ontwikkelingshulp aanwezig is. Vooral moet echter het
argument onderschreven worden dat de overheid de taak heeft tegenover de publieke op'inie verantwoording af te leggen over de besteding
van aanzienlijke bedragen uit de publieke middelen voor een doel dat
nu eenmaal nog niet volledig is "ingeburgerd", hoe spijtig dat ook is.
Met belangsteUing wachten wij dan ook af hoe de regering haar voor210
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nemens om "een voortdurende stroom van voorlichting" te verzekeren
in praktijk zal brengen 29). Hopelijk wordt de behoefte aan "goede voorlichting aan het Nederlandse volk", uitgedrukt in het ontwerp-werkprogram van de KVP, in de komende periode bevredigd.
Vervolgens willen wij in kort bestek aandacht besteden aan de beschouwingen die in de nota worden gewijd aan drie mondiale problemen,
waarvan er twee e'en duidelijk raakvlak hebben met de binnenlandse
politiek.

Bevolkingsaanwas
In de eerste plaats is daar het vraagstuk van de bevolkingstoename
in de wereld, maar vooral in de ontwikkelingslanden, die absoluut geen
gelijke tred houdt met de stijging van de produktiviteit in het algemeen
en de voedselproduktie in het bijzonder. Over de standpuntbepaling en het
te voeren beleid met betrekking tot de bevolkingsexplosie zijn de westerse
landen het nog niet eens, zoals nog gebleken is bij de jongste vergadering van het DAC. Dat is ook wel begrijpelijk wegens de grote omzichtigheid die de meer ontwikkelde landen juist op dit delicate terrein
past, zoals in de nota terecht wordt opgemerkt 30). Wel zijn er in de
desbetreffende VN-organen reeds enige praktische aanbe,velingen aanvaard.
De nota geeft daarvan een opsomming.
Ook in de KVP hebben de laatste tijd discussies plaatsgehad over
het bevolkingsvraagstuk, met als resultaat een tamelijk opvallende passage in het ontwerp-werkprogram: "Het wereldbevolkingsvraagstuk maakt
het nodig, dat krachtige steun wordt gegeven aan studie in nationaal
en internationaal verband over de problemen van de geboorteregeling.
Verzoeken van regeringen van ontwikkelingslanden om financiële of technische bijstand aan plannen tot geboorteregeling, die de vrijheid en de
waardigheid van de menselijke persoon respecteren, behoren door de Nederlandse overheid positief te worden benaderd". Deze benadering is praktisch gelijk aan de aanbeveling die Drs. Schmelzer heeft gedaan in zijn
rapport voor het congres van de EUCD 31) in Taormina, maar die toen
de slotresolutie niet heeft gehaald.
Het in de nota neergelegde regeringsstandpunt komt vrijwel overeen
met de geciteerde passage is ons ontwerp-werkprogram. Primair stelt
de regering namelijk de rechten en verantwoordelijkheden van de ouders
bij de bepaling van de gezinsgrootte. Op basis van dit principe wil zij
"daadwerkelijk hulp ( ... ) verlenen op het gebied van family-planning en
bevolkingspolitiek aan ontwikkelingslanden die daar om vragen, hetzij
in multilateraal verband, hetzij bilateraal" 32).
Van bijzonder belang is natuurlijk de door ons gecursiveerde bijzin. Deze
principiële bereidverklaring van de Regering is mede gestoeld op de desbetreffende resoluties en aanbevelingen van de VN en de gespecialiseerde organisaties. Overigens heeft de regering het hier weergegeven stand211
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De bevolkingsaanwas is een van de vier knelpunten - schuldenlast,
voedsel vraagstuk, bevolkingsaanwas en kennisoverdracht - , die de nota
in deze volgorde behandelt.
Wij willen ons verder beperken tot enkele kanttekeningen bij de analyse
van het probleem van de voedselproduktie, dat pas sinds kort in de wereld de aandacht krijgt die het blijkens de rampzalige situatie (b.v. India!)
verdient. Om aan het acuut geworden voedselproble'em het hoofd te bieden zijn er drie mogelijkheden: 1) bevordering en verhoging van de eigen
voedselproduktie in de ontwikkelingslanden, 2) grotere voedselimporten,
die het structurele probleem echter niet oplossen en bovendien teveel
deviezen voor de betrokken landen verloren doen gaan, 3) voedselhulp in de vorm van giften, die echter niet meer dan een noodmaatregel
kan en mag zijn. De conclusie dat de eerste mogelijkheid verreweg de
belangrijkste is, spreekt vanzelf, en de mededeling dat de regering op
allerlei manieren aan de bevordering van de voedselproduktie in de ontwikkelingslanden "bij voorrang" 33) haar medewerking verleent, verdient
alleen maar instemming. Gelukkig heeft de regering daarnaast een "substantiële bijdrage" toegezegd aan het Wereldvoedselprogramma voor de
periode 1966 t/m 1968, nl. f 6 mln. per jaar. Gelukkig, want er bestaan
blijkbaar ook in Nederland "progressieve" cynici die de inkrimping van
de (Amerikaanse) voedselhulp toejuichen, omdat het uur der waarheid
daardoor eerder aanbreekt. "Door de nood te camoufleren met voedselleveranties hielden de Verenigde Staten in feite de status quo in stand in
de arme landen" 34), zo luidt de redenering. Alsof b.V. India het zich zou
hebben kunnen permitteren de eigen landbouw te verwaarlozen met het
oog op de leniging van de ergste nood door de V.S., en alsof het niet
etlll primaire plicht is zoveel mogelijk te helpen als er ergens mensen
van honger dreigen om te komen.
Zoals algemeen bekend is, heerst er nu eenmaal nog geregeld hongersnood, en niet alleen in India. Bovendien is het een feit dat de VS "worden
geconfronteerd met een trendmatige terugloop van hun voedseloverschotten" 35), zoals de nota het nogal eufemistisch uitdrukt. Nadat de nota is
geschreven, is bOlVendien bekend geworden dat de VS hun voedselhulp drastisch zullen gaan inperken. Als men er ook nog rekening mee
houdt dat vooral Rusland en China waarschijnlijk nog jaren lang een groot
deel van de westerse "overproduktie" zullen blijven opkopen en als men
tenslotte bijna dagelijks alarmerende betogen over de wereldvoedselpositie
kan lezen, rijst toch wel de vraag of het probleem in de nota niet te
optimistisch wordt beoordeeld. Met name plaatsen wij een vraagteken bij
de conclusie dat bewuste produktie van overschotten voorshands niet
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noodzakelijk is 36), omdat er "voorlopig nog ruim voldoende graan voor
voedselhulp beschikbaar" zou zijn 37).

Handelspolitiek
In de paragraaf over de internationale handelspolitiek moet de nota natuurlijk vaststellen dat er tot nu toe slechts weinig concrete vorderingen
zijn gemaakt bij het streven de positie van de ontwikkelingslanden op
dit terrein te verbeteren. Intussen erkent de regering volmondig dat de
hulpverlening nooit tot het gewenste resultaat kan leiden, "als niet tegelijkertijd - nationaal en internationaal - een handelsbeleid wordt gevoerd, waarin principieel en systematisch rekening wordt gehouden met
de belangen van de ontwikkelingslanden" 38). Eenzijdige Nederlandse
maatregelen ten gunste van de handelspositie van de ontwikkelingslanden
acht de regering echter om meer dan één reden irreëel. Nederland kan
op dit gebied praktisch uitsluitend positief werkzaam zijn in de internationale en regionale organisaties waarvan ons land lid is.
De bereidheid daartoe spreekt de regering nadrukkelijk uit, mede op
grond van het inzicht dat voortgang op handelspolitiek terrein in de
beoogde richting "sterk afhankelijk (is) van de mate waarin de westelijke
landen erin zullen slagen een gezamenlijk beleid te formuleren, dat de
problemen niet uitsluitend beziet en tegemoet treedt vanuit de bestaande
economische westerse structuur als een "vanzelfsprekende" achtergrond,
doch ook vanuit het oogpunt van het belang van de ontwikkelingslanden"
39).
Wel wordt erop gewezen dat het noodzakelijk kan zijn, ook in het belang
van de ontwikkelingslanden, in het westerse overleg voorstellen te steunen
die weliswaar met het door Nederland gestelde ideaal niet helemaal
overeenkomen, maar niettemin nuttig kunnen zijn als uitgangspunten
voor de coördinatie van het westerse beleid 40). Een ander voorbehoud
kan men zien in de stelling dat de bevordering van de handelspolitieke
positie van de ontwikkelingslanden zo min mogelijk ten koste mag gaan
van het internationale handels- en prijsmechanisme: "fixatie op kunstmatig hoge niveau's acht zij (= de regering) een minder wenselijke
aanpak" 41).
In plaats daarvan geeft zij de voorkeur aan het scheppen van "een
zekere kunstmatig versterkte concurrentiepositie (van de ontwikkelingslanden) ten opzichte van het aanbod van goederen en diensten uit de
geïndustrialiseerde landen" 42). Gedoeld wordt op het verlenen van tariefpreferenties en! of op het streven naar algemene verlaging van invoertarieven en afschaffing van contingenteringen voor grondstoffen en
fabrikaten uit de ontwikkelingslanden. Om verdere compensatie te bieden
voor de besparingstekorten en voor de schommelingen in de export-opbrengsten van de ontwikkelingslanden zou de regering - afgezien van
kapitaalhulp - de voorkeur geven aan een systeem van "supplementaire
financiering", dat in de nota uitvoerig wordt beschreven. Als wij boven-
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dien vermelden dat de regering het wenselijk acht met kracht de totstandkoming van grondstoffenovereenkomsten te blijven bevorderen, zulks
ondanks de beperkte resultaten op dit gebied tot nu toe, hebben wij wel
de belangrijkste gedachten weergegeven.
Eén zeer belangrijke "bijzonderheid" hebben wij echter nog niet genoemd, nI. het feü dat deze regeringsnota er publiekelijk de aandacht
op vestigt dat een ontwikkelingsbeleid overeenkomstig het principe van
de sociale rechtvaardigheid in de wereld consequenties heeft voor onze
eigen economie. In de conclusies wordt dit feü geconstateerd, met de
toevoeging dat "het tijdig onderkennen van deze problematiek ( ... ) ook
voor de verdere ontwikkeling van (ons) eigen land van evident belang
(is), opdat bijtijds hervormingen kunnen worden ingevoerd ( ... ) 43). De
uitwerking op blz. 72 is nog concreter. Weliswaar worden de nodige
aanpassingsmaatregelen op genoemde pagina "te zijner tijd" gedateerd,
maar daar staat de uitspraak tegenover dat de regering reeds thans een
en ander zo volledig mogelijk moet verdisconteren in haar structuurbeleid. Verder concretiserend spreekt de nota over de behoefte aan een
onderzoek omtrent de vraag in welke produktiesectoren de nieuwe situatie
"een zekere specialisering" wenselijk zal maken.
Als men de regeringsstandpunten inzake de internationale handel vergelijkt met hetgeen daarover te berde wordt gebracht in het ontwerpwerkprogram van de KVP, valt het op dat de ideeën die de nota vermeldt, zeker niet achterlopen bij de verlangens van de KVP. Natuurlijk
valt daarbij te bedenken dat de betreffende passage in een werkprogram
slechts uiterst summier kan zijn. Maar terwijl in de definitieve tekst van
de nota zonder slagen om de arm wordt gesproken over de noodzaak
van hervormingen in onze eigen economie, maakt het ontwerp-werkprogram gewag van "een zodanige aanpassing of omvorming van de westerse economie, dat de ontwikkelingslanden redelijke afzetmogelijkheden
krijgen, ook in ons land". Deze formulering zou aan de hand van het
betoog in de regeringsnota toch nog eens kritisch moeten worden bekeken.

Overheid en particulier initiatief
Zoals algemeen bekend is, heeft de KVP al sinds jaren gepleit voor
erkenning van de bijzondere betekenis die het particuliere initiatief heeft
in het kader van de ontwikkelingssamenwerking, ergo voor overheidssteun aan particuliere ontwikkelingsactiviteiten en uiteraard ook voor
een goede samenwerking tussen de betrokken organisaties en de overheid. Onder meer twee rapporten 44), opgesteld door de subcommissie
"Ontwikkelingshulp", en de teksten van de werkprogramma's, tot en
met het ontwerp voor de komende parlementaire periode, leggen daarvan getuigenis af.
De lezer van de nota kan alleen maar dankbaar vaststellen dat de
stug volgehouden inspanning van de KVP belangrijke vruchten heeft afgeworpen; gesteld dat hij zich dat niet eerder had gerealiseerd! Uit
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de paragraaf over de particuliere activiteiten spreekt duidelijk een grote
waardering, speciaal voor "het moeilijke en ondankbare werk" dat de
organisaties-zonder-winstoogmerk verrichten. In het bijzonder stemt echter
tot vreugde de erkenning dat "inweving van de particuliere activiteiten
in de ontwikkelingssamenwerking ( ... ) naast een kwantitatieve, vooral
ook een kwalitatieve uitbreiding van de hulp (betekent)" 45).
Het praktische beleid sluit aan bij de theorie. Ten eerste doet de regering
in de nota immers een duidelijke uitspraak over het te volgen beleid
inzake de veelbesproken investeringsgaranties. Ten twee'ede zal de medefinanciering van particuliere projecten enigszins worden uitgebreid. En
in de derde plaats bevat de nota een, zij het minder concrete, uitspraak
inzake de dienstplicht van jongere vrijwilligers.
Aangezien de regering het belang van investeringen door het bedrijfsleven in de ontwikkelingslanden erkent - vooral in verband met de
ernstige daling van de particuliere kapitaalstroom aan het begin van de
zestiger jaren - , is zij overtuigd van de noodzaak van een garantiesysteem, dat de politieke risico's, verbonden aan investeringen in ontwikkelingslanden, beperkt. Minister Bot heeft de internationale beraadslagingen over zo'n systeem niet langer "dadenloos" willen aanzien en
alvast een nationaal garantiesysteem laten ontwerpen, hoewel verwacht
wordt dat de Wereldbank nog in de loop van dit jaar een ontwerp-conventie voor een internationale garantieregeling zal publiceren. Als dat
ontwerp niet in praktijk kan worden gebracht of weinig bevredigend
blijkt, "dan is de regering bereid een wetsontwerp tot instelling van
een nationaal systeem van investeringsgaranties op korte termijn bij
de Staten Generaal in te dienen" 46). Zonodig kan deze regeling later
in een multilateraal systeem worden ingepast.
Het nog jonge, maar belangwekkende "Programma van Medefinanciering van Particuliere Ontwikkelingsprojecten" heeft zich, aldus de
nota, gunstig ontwikkeld en "is nu al niet meer weg te denken uit het
instrumentarium van de Nederlandse technische en financiële hulp" 47).
Gezien de gunstige gang van zaken is de regering "bereid de huidige
praktijk te verruimen, waarbij zij echter een duidelijk beeld voor ogen
heeft, waar de grens zal moeten worden getrokken" 48). De verruiming
betreft een combinatie van het onderhavige programma met het Deskundigenprogramma, hetgeen inhoudt dat onder bepaalde voorwaarden leerkrachten ten behoe've van "medegefinancierde" particuliere projecten
kunnen worden uitgezonden als "deskundige", d.W.Z. op grond van een
arbeidsovereenkomst met de overheid. Wat de te trekken grens aangaat,
noemt de minister "bijvoorbeeld" (1) het idee om subsidie te verschaffen
aan combinaties van particuliere organisaties, die zich ten doel stellen
projecten op te sporen, voor te bereiden, uit te voeren en te begeleiden .
Daar is minister Bot vierkant tegen - om het maar duidelijk te formuleren; en wel omdat er dan doublures ontstaan, en omdat het streven
naar coördinatie van de verschillende inspanningen daarmee niet gediend
IS.
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Waarschijnlijk zijn de discussies 'Over dit 'Onderwerp hiermee niet van
de baan. Zeker zal dat niet het geval zijn t.a.v. de vraag 'Of en in h'Oeverre j'Ongere vrijwilligers in aanmerking beh'Oren te k'Omen v'O'Or uitstel
dan wel vrijstelling van militaire dienst. De mededelingen die de minister
hierover kon d'Oen, zijn n'Ogal vaag: "Thans w'Ordt nagegaan 'Op welke
wijze de bezwaren tegen de bestaande regeling kunnen w'Orden 'Ondervangen 'Of verminderd. Waarschijnlijk zal slechts in uitzonderingsgevallen
het werk als vrijwilliger t'Ot vrijstelling van militaire dienst leiden, maar
verm'Oedelijk in de meeste gevallen wel t'Ot een verk'Orting van de dienstper'i'Ode" 49). Dàt er gez'Ocht w'Ordt naar een meer bevredigende 'Opl'Ossing
is in ieder geval al bijna het halve werk.
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Als wij nu dan trachten de balans 'Op te maken, k'Omen wij t'Ot de
v'Olgende sl'Ots'Om:
Minister B'Ot heeft de Tweede Kamer snel en 'Op degelijke wijze v'O'Orzien
van de gevraagde uitgebreide inf'Ormatie. Met deze n'Ota bezitten we inderdaad een "standaardwerk" 'Ove,r de 'Ontwikkelingshulp, z'Oals een krant
het f'Ormuleerde. De analyse van het z'Oveel 'Omvattende 'Ontwikkelingsvraagstuk is z'Onder meer bew'Onderenswaardig. O'Ok de 'Ontwikkelde visie
'Op dit wereldprobleem en de d'O'Or de regering beleden principes verdienen instemming. Wat het Nederlandse beleid betreft, is daarbij van
bijz'Ondere betekenis dat het kabinet zich vanaf nu 'Op het standpunt
stelt dat de hulpverlening e:en wezenlijk 'Onderdeel v'Ormt van de regeringspolitiek. Tal van uitspraken en - deels nieuwe - initiatieven tonen aan
dat er gewerkt is en wordt aan de kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de Nederlandse 'Ontwikkelingshulp. De n'Ota bewijst 'O'Ok n'Og eens
dat er in de laatste paar jaren, met name sedert het 'Optreden van minister
Bot, zeer gr'Ote voortgang is gemaakt op de weg naar een goed gefundeerd
en samenhangend 'Ontwikkelingsbeleid in 'Ons land. Als de plannen die
de nota 'Opsomt, binnenk'Ort w'Orden uitgev'Oerd, zijn daarmee verschillende desiderata van de KVP ingewilligd. De vreugde daarover w'Ordt
natuurlijk getemperd door de wetenschap dat "alle mensen van goede
wil" n'Og een lange, 'Onafzienbare weg zullen moeten afleggen, v'Oordat
het pr'Oces van hulpverlening v'Olto'Oid zal zijn. In dat licht bekeken hebben
de concrete vragen die de n'Ota hier en daar 'Opr'Oept, natuurlijk slechts
een bescheiden betekenis.
Maar het z'Ou faliekant zijn alleen maar te letten 'Op de zgn. gr'Ote lijn en
niet te trachten de kleine problemen z'O g'Oed m'Ogelijk te bestuderen en 'Op
te l'Ossen. Aan die neiging t'Ot 'Onverantw'O'Orde veralgemening van het vraagstuk - vaak gec'Ombineerd met het s'O'Ort pessimistische cliché's, dat
weinig c'Onstructief is en de mens inert maakt - lijden helaas de meeste
van de weinige krantenc'Ommentaren, die t'Ot nu t'Oe aan de n'Ota zijn
gewijd. Daarmee zijn de "minder 'Ontwikkelde" landen allerminst gebaat,
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terwijl het werk van de minister en zijn medewerkers een meer adequate
benadering had verdiend.
1) .,Nota hulpverlening aan minder ontwikkelde landen", Staatsuitgeverij,
's-Gravenhage, 1966; prijs f 5,-.
2) DAC: Development Assistance Committee, de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling). De bedoelde vergadering werd gehouden op 21 juli j.1. te
Washington.
3) Brief van minister Bot aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 21
september 1965; kamerstuk 8308.
4) Blz. 115.
5) "Nederland en de internationale ontwikkelingssamenwerking" (besproken
in het maart-nummer van dit blad), blz. 50 e.v.
6) Blz. 53. Wij zullen deze stelling zeker niet betwisten, maar er zijn er die
er anders over denken. In het "Christelijk Historisch Tijdschrift", nr. 3 van
dit jaar - verschenen in augustus - heeft de onlangs gepensioneerde secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, MI. S. J. van Tuyll
van Se roos kerken, nog "Enkele opmerkingen over de Nederlandse ontwikkelingshulp" gemaakt, die minder onschuldig zijn dan de titel suggereert en dan
ook enige aandacht hebben gekregen in de pers. De schrijver is bezorgd dat
"de bilaterale hulp in toenemende mate de multilaterale hulp zal gaan verdringen", hetgeen hij wijt aan de benoeming van een minister voor ontwikkelingshulp. Het nogal eenzijdige betoog over multi- en bilaterale Nederlandse
hulp is dan ook niet veel meer dan een handvat voor 's schrijvers pleidooi om
bij de eerstvolgende kabinetsformatie het ontwikkelingsbeleid weer op te dragen
aan een staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.
7) "Nota over de Hulp aan minder ontwikkelde landen", 1962.
8) Blz. 54.
9) Ibidem.
10) Blz. 55.
11) Nota 1962, geciteerd op blz. 55.
12) Blz. 117.
13) Geïnieresseerden zouden wij ter vergelijking willen verwijzen naar het
Centrum-rapport (zie noot 5), dat op blz. 45 e.v. een opsomming geeft van de
globale voor- en nadelen van multi- resp. bilaterale hulpverlening, bezien vanuit
het standpunt van de gevende resp. ontvangende landen.
14) Blz. 58.
15) Blz. 61.
16) Na het afsluiten van de nota is overigens ook voor Peru een consultatieve
groep tot stand gekomen.
17) Blz. 94.
18) Bovendien kon men in het aan de pers verstrekte "type script" van de
nota op blz. 131 lezen dat geleidelijke uitbreiding wordt voorzien van de post
voor de deelname aan ontwikkelingsbanken, die voor 1966 f 10 miljoen bedraagt. Deze zin hebben wij merkwaardig genoeg niet in de gedrukte nota
kunnen terugvinden. (Letterlijk luidt de vermiste zin: "Voor de komende vier
jaren zal met een geleidelijke uitbreiding van deze post rekening moeten worden
gehouden".) Er wordt geen gewag gemaakt van deelname op dit moment in
een Latijnsamerikaanse nationale ontwikkelingsbank. Participatie aan de InterAmerikaanse Ontwikkelingsbank is statutair onmogelijk; wèl bestaat er samenwerking met deze regionale bank, die garanties heeft ontvangen voor twee
Nederlandse leningen in 1965 en 1966 van f 18 miljoen jaarlijks. (In de Aziatische Ontwikkelingsbank participeert Nederland met $ 11 miljoen, terwijl
samenwerking met de eveneens in 1965 opgerichte Afrikaanse Bank, die participatie vooralsnog uitsluit. overwogen wordt.)
19) Wèlke groepen de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank heeft georganiseerd, wordt in de nota niet vermeld.
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20) Blz. 59.
21) Ibidem.
22) Blz. 55.
23) Blz. 101. Sprekend over deze raamovereenkomst moeten wij overigens ook
opmerken dat Indonesië van de daardoor geboden mogelijkheden slechts ten
dele gebruik heeft gemaakt, zoals de Indonesische ambassadeur onlangs zelf
heeft gezegd ten overstaan van Het Vrije Volk (16 augustus).
24) Eind augustus.
25) Blz. 94. Het is overigens interessant dat de toevoeging "in overeenstemming
met het algemeen geldende gebruik" in het "type script" niet was opgenomen.
26) Blz. 89 e.v. en bijlage R.
27) Blz. 124.
28) Blz. 113.
29) In de paragraaf over de voorlichting is geen melding gemaakt van de twee
informatieve boekjes betreffende de ontwikkelingshulp, die onlangs zijn uitgegeven, te weten: 1) de voorlichtingsbrochure "Ontwikkelingshulp", Staatsuitgeverij, 1965; 90 blz'n; prijs f 2,-. 2) een overzicht van de "Nederlandse
Particuliere Organisaties, werkzaam op het terrein van de Ontwikkelingshulp",
Staatsuitgeverij, 1966; 122 blz.'n; prijs f 5,-. Het leek ons dienstig op deze
twee uitgaven hier even de aandacht te vestigen.
30) Blz. 36 en 121.
31) EUCD; Europese Unie van Christen-democraten. Het congres vond plaats
in december 1965.
32) Blz. 37 en 121.
33) Blz. 121.
34) Dit en soortgelijk fraais kan men lezen in een artikel in De Groene Amsterdammer van 20 augustus.
35) Blz. 33.
36) Blz. 35 en 121.
37) Blz. 35.
38) Blz. 122.
39) Blz. 71.
40) Ibidem.
41) Blz. 74.
42) Ibidem.
43) Blz. 123. In het "type script" werd niet gesproken over de noodzaak van
hervormingen, maar over "de nodige aanpassingen".
44) 1) Regeringshulp aan ontwikkelingsarbeid van particuliere instellingen en
organisaties (1962). 2) Samenwerking tussen overheid en particulier initiatief
bij de ontwikkelingshulp (1964).
45) Blz. 64.
46) Blz. 65.
47) Blz. 66.
48) Blz. 67.
49) Blz. 110.
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Nieuwe boeken
... : "Problemen der Democratie"
- eerste bundel (redacteur dr.
S. W. Couwenberg), 153 pag.
Uitg. Stichting ter Voorlichting
over de Oost-West verhouding,
Den Haag, 1965.
De bedoeling van deze bundel opstellen is een bijdrage te leveren tot
een hernieuwde bezinning op de politieke democratie en haar belangrijkste hedendaagse problemen. De bundel bestaat uit drie delen.
In het eerste deel wordt een aantal
problemen van de democratie op
nationaal niveau behandeld, o.a. de
relatie tussen democratie en verzorgingsstaat (dr. P. Thoenes), tussen
politieke partij en democratie (dr. A.
Hoogerwerf), het vraagstuk van de
publieke opninie (prof. mr. dr. I.
A. Diepenhorst), hervorming der politieke democratie (dr. S. W. Couwenberg), enz.
Het tweede deel is gewijd aan de
problemen der democratie op internationaal niveau. Hierin komen o.a.
aan de orde de ontwikkeling en problematiek der democratie en de internationale organisaties (prof. mr.
P. J. G. Kapteyn), problemen der
democratie in de Europese gemeenschappen (drs. L. Metzemaekers) en
de politieke structuur van het Europese parlement (drs. Th. E. West erterp).
In het derde deel worden achtereenvolgens de problemen der democratie in de nieuwe staten in het
algemeen (prof. dr. H. Daalder), in
Zuidoost-Azië
(Sudhansu
Bimal
Mookherji), in Indonesië (dr. S.
Franck), in India (prof. dr. J. Hees-

• ,

terman), en in Latijns-Amerika (dr.
H. Riemens).
Een zeer lezenswaardige en actuele
bundel.
Dr. W. H. van den Berge:
"WAARDEVASTE BELASTINGEN" (20 pag.). Uitgegeven als
nr. 39 in de serie "Geschriften
recht/bestuur/economie" bij N.
Samson N.v., Alphen aan de Rijn
(1966).
Dr. W. H. van den Berge hield onder deze titel een voordracht voor
het Departement Apeldoorn van de
Nederlandsche Mij. voor Nijverheid
en Handel. Het gaat om een zaak
waarbij iedere Nederlander betrokken is, niet alleen diegenen tot wiens
werk het hoort de belastingpolitiek
sator hebben: de inflatie. Overigens:
in het begin van zijn betoog stelt
op de voet te volgen.
Want in een tijd waarin onze conjunctuur aan sterke schommelingen
onderhevig is (denk aan diverse ontwikkelingen op het loonfront, de
waardevastheid van verzekeringen en
pensioenen, de steeds stijgende prijsindex) kan een aanpassing van het
belastingstelsel niet achterblijven.
Daarbij komt nog, dat al deze ontwikkelingen een gelijknamige kataliDr. Van den Berge dat het woord
inflatie meer en meer is ingeburgerd.
En dat inflatiebewustzijn maakt dat
de bestrijding en aanpassing aanmerkelijk soepeler verlopen. Elders
in dit nummer wordt nader op dit
onderwerp ingegaan, waarbij ook dit
geschrift is betrokken.
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De motie en de nacht van Schmelzer

door Or. L. A. H. A/bering

e "nacht" van Schmelzer - om een wat afge'zaagde uitdrukking te
gebruiken - waarin de voorzitter en de KV.P.-fractie, de motie
indiende, die tot een kabinetscr'isis zou voeren, was een lange nacht en
tevens een, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordiging nadrukkelijk naar voren kwam, met name de verantwoordelijkheid van de KV.P.-fractie, die door aanvaarding in overgrote meerderheid
van de genoemde motie een beslissing nam, die vergaande gevolgen met
zich mee zou brengen. De vier tegenstemmers tijdens de stemming over
deze motie waren het eens met de inhoud daarvan, zoals de hele fractie
ook akkoord was gegaan met de rede van de heer Schmelzer en die van
de financiële deskundige drs. Notenboom. Zij achtten zich echter niet
verantwoord de genoemde vergaande gevolgen ervan te aanvaarden. Deze
situatie is door bepaalde publiciteitsorganen als een "scheuring" in de
K.V.P.-fractie aangeduid.
De motie was het gevolg van de drie klemmende vragen, die drs. Schmelzer in zijn repliek tot de regering had gericht. De fractievoorzitter had
nl. gesteld dat de vraag beantwoord moest worden of de begroting 1967
en haar gevolgen voor 1968 een voldoende bijdrage leverden voor het
herstel van het economisch evenwicht, het veilig stellen van de werkgelegenheid en het tegengaan van de geldontwaarding. De K.V.P.-fractie
gaf als haar oordeel, dat zij niet overtuigd was, dat het voorgenomen
uitgavenniveau die waarborgen in voldoende mate bood.
Zij grondde dit standpunt op de gegevens die zij tijdens de debatten
naar voren had gebracht. Gegevens waarover zij een grondige studie had
ondernomen, welke bovendien instemming had verkregen van de zijde van
erkende deskundigen, die zich uiteraard niet met het beleid, dat de fractie
op grond van haar gegevens zou voeren, hebben bemoeid. Het antwoord
van de minister van Financiën had de fractie geenszins bevredigd, zoals
uit het belang van drs. Schmelzer en van de heer Notenboom bleek, welke
laatste de cijfers, die de fractie had vermeld, handhaafde, althans voor
het overgrote deel.
Drs. Schmelzer - in zijn repliek - vermeldde met instemming dat het
kabinet studeerde op een prioriteitenschema voor belangrijke beleidsonder-
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delen. Maar - zo vroeg hij - wenst het niet alleen te studeren, maar ook
zó te handelen, dat voor 1968 nieuwe zware lasten te vermijden zijn?
Tenslotte stelde de fractievoorzitter de vraag aan de regering om concreet
aan te geven hoe zij de loonpolitiek dacht te verwezenlijken.
Toen het kabinet had geantwoord, bleek zijn standpunt ongewijzigd:
dus bleven de inzichten op het financieel-economisch gebied tegenover
elkaar staan. Alleen op het punt van de loonpolitiek kwam van de zijde
van het kabinet een dutdelijk en ook overtuigend antwoord.
Het kabinet had dus geweigerd in te gaan op de voornaamste vragen
van de KV.P. op een voor deze fractie bevredigende wijze. Van gemeen
overleg kon dus geen sprake meer zijn.
De KV.P.-fractie beraadde zich opnieuw. Daarna legde drs. SchmeIzer
de verklaring af, die aan de indiening van de motie zou voorafgaan, de
beslissende verklaring die zoals hij dat later uitdrukte het moeilijkste
politieke besluit was, dat hij ooit had moeten nemen.
In zijn verklaring zei hij o.a., dat in de beantwoording van de vragen
van zijn fractie, welke vragen voortkwamen uit zorg voor een evenwichtige
sociale en financieel-economische ontwikkeling, alleen met betrekking tot
de loonpolitiek een vertrouwenwekkende mededeling was verstrekt.
De prioriteitenbepaling voor de toekomst bood echter onvoldoende
houvast, als men bedenkt, dat 1968 niet zó zwaar mag worden belast, dat
de evenwichtigheid zou worden verstoord. Tenslotte het uitgavenpeil in
combinal'ie met een structureel noodzakelijke dekking bood onvoldoende
waarborgen voor de verlangde evenwichtige economische ontwikkeling,
onvoldoende waarborgen ook tegen een verdergaande geldontwaarding en
ter voorkoming van werkeloosheid. Dit betekent dus, dat het voorgenomen financieel-economisch beleid de doelstelling van het gehele
kabinetsbeleid in gevaar brengt. Het gaat niet om de politieke samenstelling van het kabinet, als de K.V.P. haar zorg uitspreekt.
Zij zou die zorg bij welke samenstelling dan ook hebben uitgesproken.
Nu spreekt zij haar zo duidelijk uit, juist omdat zij het met de doelstelling
van het kabinet eens is, zo had drs. Schmelzer al eerder verklaard.
Wat werd in de motie gevraagd?
Meer waarborgen voor een evenwichtige groei en tegen verdergaande
geldontwaarding en werkeloosheid. Daarbij werd de overtuiging uitgesproken, dat mede met het oog op de mogelijkheden voor 1968 een verbetering
van de structurele dekking voor 1967 en maatregelen ter voorkoming van
extra-uitgaven in 1968 noodzakelijk zijn. Lastenverzwaring voor 1967 werd
dus aanvaard.
Vóór de minister-president had geantwoord, was de heer Nederhorst
al klaar met zijn verklaring, dat de motie voor het kabinet niet aanvaardbaar was. Premier Cals zeide, dat het kabinet de opvatting van de motie
niet kon delen en haar naast zich neer zou leggen als zij mocht worden
aangenomen. "Wij zien er alleen in gebrek aan vertrouwen in het
financieel-economisch beleid van het kabinet. Het kabinet zal de consequen-
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ties urt de aanvaarding dan ook trekken". De A.R.-fractie stemde tegen de
motie: zij had zich in eerste termijn al uitgesproken vóór de begroting 1967.
Dit standpunt wilde zij gestand doen, ook a,l was zij met diepe zorg
vervuld door de voortwoekerende inflatie. De motie werd aangenomen
met 75 tegen 62 stemmen.
Dezelfde dag nog kwam de kritiek op Schmelzer en zijn fractie los.
Het woord "onduidelijkheid" werd bij herhaling gebruikt met betrekking tot
het K.V.P.-beleid tot aan de indiening van deze motie. En dat terwijl
Schmelzers betoog [n eerste instantie op het financieel-economisch gebied
al heel duidelijk was. Heel erg duidelijk was ook, dat de minister-president
met grote klem een sterk vertrouwen had gevraagd, een vertrouwen dat de
K.V.P. aan het financieel-economisch beleid, dat van zo grote invloed [s
op het totale bele:id, niet kon opbrengen. Toen het kabinet op dit gebied
geen enkele toenadering wenste te tonen, was het al even duidelijk, dat
overeenstemming tussen kabinet en K.v.P.-fractie niet mogelijk was.
Natuurlijk heeft de fractie we,l overwogen onder welke moeilijke omstandigheden hun besluit vieL Zij moest de bezwaren, daaraan verbonden,
met zorg afwegen. Zij wist, dat zij kritiek zou ontmoeten en verwijten
van onverantwoord optreden. Maar hoeveel te meer zouden haar verwijten gemaakt worden als zij zich weer beperkt zou hebben tot een
ernstige waarschuwing, gelijk zij in het vorig jaar al tweemaal had gedaan
en als daarna in de komende jaren de consequenties voor onze economie,
zoals zij die terecht vreesde, zich zouden openbaren. Verwijten, die dan
verantwoord zouden zijn. De K.V.P. kon zich de verantwoordelijkheid
van een meegaan met het kabinet niet permitteren en zij wenste die ook
niet te dragen. Want de vele algemene voorzieningen die Nederland nodig
heeft en die ook het kabinet-Cals voor ogen stonden e,venals de K.v.P.
in haar program-1963 mochten niet in gevaar worden gebracht.
Ook de qualificatie "onverantwoordelijk" werd in de kritiek gebruikt.
Onverantwoordelijk handelt een fractie, die zonder degelijke studie en
grondig beraad tot beslissingen komt. Voor de K.V.P.-fractie geldt dat
beslist niet; zij heeft die studie en dat overleg wel degelijk verricht en
gehouden en zij heeft haar eigen verantwoordelijkhe'id scherp onder ogen
gezien.
Gesteld moet worden, dat in de kritiek wel onverantwoorde suggesties
naar voren kwamen en ook onbehoorlijke, bijvoorbeeld de suggestie als
zou de K.V.P. gezwicht zijn voor de bezwaren van een groepering met
name de werkgevers.
De K.V.P. is een echte vo~kspartij, zij is niet aan een bepaalde groepering gebonden: haar vertegenwoordiging en haar kiezers komen voort uit
alle groeperingen van ons volle De suggestie hier gereleve'erd is alleen
daarom al volkomen onjuist te noemen.
De praktijk van de K.v.P. was steeds - zoals ook bij de begrotingsbehandeling - gericht op het dienen van het algemeen belang, waarbij
de deelbelangen steeds zo evenwichtig mogelijk worden afgelwogen. Dit is
223

in P.v.d.A.-kringen vaak genoemd: een poging om het onverzoenlijke te
verzoenen. Wie zo spreekt beschouwt dus de belangenverschillen als onverzoenlijk; in feite predikt hij de klasse-strijd.
Natuurlijk erkent en onderkent ook de K.V.P. de belangen der onderscheiden groeperingen en zij e'rkent ook het bestaan van spanningen. Maar
met medewerking van repre'sentanten uit al die groeperingen is het haar
s~eeds gelukt programs op te stellen, die een harmonisch geheel vormden.
Dit eist het volksbelang. En overeenkomstig die programs wordt het beleid door de fractie ook bij de begrotingsbehandelingen gevoerd en zo
ook de motie-Schmelzer opgesteld en ingediend. Want zij had ten doel
een evenwichtige economie, die in het belang van heel het volk is en niet
in het minst van de weinig draagkraohtigen, van de werknemers, die het
eerst de dupe zijn van onevenwichtigheid in de economie en werkeloosheid.
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Het korte leven van de E.D.G.

n 1954 werd in het Franse parlement het voorstel tot ratificatie van
het E.D.G. (Europese Defensie Gemeenschap) verdrag in behandeling
genomen.
Dit verdrag behelsde niet meer en niet minder dan de integratie van
het grootste deel van de legers, luchtmachten en vloten van de 6 ondertekenende landen, dezelfde landen die ook in de E.G.K.S., E.E.G. en
EURATOM elkaars steun hadden gezocht.
Bij de invoering van de:z;e West-Europese strijdmacht, die de afzonderlijke nationale contingenten in NATO zou absorberen en vervangen, zouden
de gehele militaire organisatie, rangen, bevordering, krijgstucht, soldij
en pensioenregelingen etc. worden gelijkgetrokken en zou een gezamenlijke financiering worden ingevoerd. De aankoop van nieuw defensiemateriaal zou uit de gezamenlijke middelen worden gefinancieerd en
centraal geschieden. Binnen het kader van een algemene politiek om bij
het besteden van de gezamenlijke defensiepot zorg te dragen voor een
evenredige verdeling van de bestedingen over de deelnemende landen,
zouden orders voor nieuw aan te kopen defensiemateriaal zonder naHonale voorkeur in principe aan de laagste inschrijver worden gegund.
Hoewel de West-Europese soldaten uniform gekleed zouden gaan, allen
aan dezelfde regels waren onderworpen en de dienstbeveIen van hun
militaire meerderen moesten uitvoeren, onafhankelijk ervan of deze van
dezelfde natfonal1teit waren of niet, waren zij o.a. om taalmoeilijkheden
te voorkomen, ondergebracht in eenheden van homogene nationaliteit.
Voor de landstrijdkrachten was de grootste eenheid van homogene nationaLiteit de div,isie van 15.000, man bij de luchtmachten was zij veel
kleiner.
Hoewel het verdrag ongetwijfeld op den duur gele,id zou hebben tot
een volledige integratie van alle strijdkrachten van de zes, was er ruimte
in opengelaten voor het handhaven van zuiver nationale strijdkrachten,
bijv. voor de verdediging van de overzeese gebiedsde:len, waarvoor het
verdrag niet gold (een in 1952 nog Zleer toepasselijke bepaling. die nu
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van weillJig belang meer zO'u zijn). VO'O'r het bestuur van de E.D.G. zO'uden
sO'O'rtgelijke organen (gedeeltelijk zelfs dezelfde) wO'rden O'pgezet als vO'or
de E.G.K.S., dus een (permanente) CO'mmissie, een Raad (van Ministers) en een Vergadering (van parlementariërs) met daarnaast een HO'f
voO'r de regeling van eventue,le geschillen.
Sinds het verdrag in 1952 was geslO'ten, hadden de BENELUX-landen
Italië en West-Duitsland het reeds geratifioeerd. Het wachten was slechts
nO'g O'p Frankrijk.
Maar in Frankrijk waren de meningen verdeeld. Het was duidelijk,
dat als hert verdrag niet tO't stand zO'u kO'men, er wellicht niets zO'u kO'men
van de vO'or de verdediging van West-Europa dO'or velen vitaal geachte
uitbreiding van de Weslterse legers mert West-Duitse sO'ldaten.
Het was immers mede O'm de bezwaren te O'mzelilen die er bestO'nden
tegen een West-Duitse herbewapening dat men tO't de E.D.G. gedachte
was gekO'men. Bezwaren van fO'rmele aard, als de wapenstilstandsO'vereenkO'msten en het bezettingsinstituut, die zich tegen een herbewapening
van DUiitsland verzetten, maar tO'ch O'ok nO'g in heel sterke mate de angst
vO'O'r Duitse legers, die men in EurO'pa nO'g maar niet kan vergeten.
Anderzijds was het duidelijk dat de angst vO'or de Duitsers O'O'k tegen
de E.D.G. kO'n pleiten. In een E.D.G. alleen van de zes, was immers
(;e vO'O'rzien, dat West-Duitsland dO'or zijn numerieke en ecO'nO'mische
sterkte (het was de tijd van het Wirtschaftswunder) t.Z.t. een grote,
zO' niet dO'minerende rol zO'u gaan spelen. Tenzij GrO'O't-Brittanië mee ZO'U
dO'en, maar dat was juist, wat niet gebeurd was en het zag er naar uit,
dat dit land, dat maar mO'eilijk afscheid kO'n nemen van de laat,te resten
van zijn "splendid isolatiO'n", nO'g heel lang een behulpzame vriend
zO'u willen zijn, zO'nder zich echter te binden. Aldus gecO'nfronteerd met
de keuze tO'e te geven aan de angst vO'O'r de Russen en de E.D.G. te kiezen, O'f aan de angst vO'O'r de Duitsers en deze te verwerpen, deed Frankrijk wat het vóór de Gaulle zO' vaak heeft gedaan en liet zich leiden
dO'or zijn angst vO'or de Duitsers. Het E.D.G. verdrag werd verwO'rpen.
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Hoe kwam toch een West-Duitse deelname aan de Westerse defensie tot
stand?
Groot-Brittanië, dat dO'or zich afzijdig te hO'uden althans indirect tO't
de mislukking van de E.D.G. had bijgedragen, nam vervolgens het
initiatief vO'or een nieuwe poging O'm West-Duitsland een werkzaam aandeel te laten nemen in de Westers,e defensie.
HiertO'e werd West-Duitsland (en Italië) eerst uitgenodigd om tO'e te
treden tot de W.E.U. (West-Europese Unie, O'orspronkelijke partners:
Engeland, Frankrijk en de BENELUX-landen), waarvan bij die gelegenheid de inhO'ud zodanig werd gewijzigd, dat daarin de basis was O'pgenO'men voor bepaalde beperkingen, welke bij de nationale bewapening
van de verschillende landen in acht zO'uden wO'rden genomen. ZO' verplichtte
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West-Duitsland zich ertoe geen atoomwapens te zullen ontwikkelen.
Nadat de overige W.E.U.-Ianden zich aldus a.h.w. garant hadden gesteld
dllJt de herbewapening van West-Duitsland binnen de perken zou blijven,
werd dit land vervolgens tot een veel minder stringente NATO-verdrag
toegelaten.
Nog in hetzelfde jaar 1954 had deze ontwikkeling zijn beslag gekregen
en de meest in het oog lopende terugslag van de verwerping van het
ED.G.-verdrag was daarmede verholpen.
In de volgende jaren ging er zo'n stimulerende invloed uit van de
groeiende NATO organisatie dat men de ontijdige dood van dat verdrag
begon te vergeten.

De NATO in moeilijkheden.
De eerste jaren van de NATO waren een sprookje gelijk. In de weItenschap samen sterk te zijn en met een jeugdig elan bezield gaf het pas
opgerichte elftal fraai samenspel te zien en werd het in korte tijd in
de wereldcompetitie een geduchte partij om dit tot op de dag van vandaag
te blijven. Alles leek dan ook koek en ei in de NATO tot de Franse
president kortelings de knuppel in het hoenderhok gooide door de Franse
deelname aan de geïntegreerde NATO-staven en strijdkrachten verder
te stoppen.
Zo was het althans ogenschijnlijk. In werkelijkheid was de NATO reeds
lang niet meer helemaal gezond en was hij zelfs noolÏt helemaal gezond
geweest.
Neem bijv. het principe van gelijkheid. Officieel zijn alle NATO-landen
"equal", maar in de praktijk zijn sommige naties toch wel "more equal
than others".
Van enige gelijkheid in de inbreng van militaire eenheden in de gezamenlijke defensie-organisatie is nooit enige sprake geweest. Noch in de
verhouding van de tot de bevolkingsgrootte opgebrachte mankracht, noch
in die van de in verhouding tot het nationaal inkomen bestede' fondsen.
Uiteraard is het begrijpelijk dat het voor een land met een zeer laag
inkomen, per hoofd van de bevolking, veel zwaarder zou 7ijn om een
bepaald percentage daarvan aan defens'le te besteden, dan voor een land
als Amerika. Het merkwaardige is echter, dat het juist niet de landen
met het laagste inkomen per hoofd zijn, zoals Portugal en Turkije, die
het laagste percentage van hun nationaal inkomen aan defensie besteden, doch juist landen, die in de comfortabel middenmoot zitten als
Denemarken en België.
Het rijkste West-Europese land Luxemburg geeft verhoudingsgewijs
het minste.
Bij de opgebrachte mankracht treden dezelfde wanverhoudingen op, niet
alleen in de aan NATO beschikbaar gestelde aantallen parate eenheden
en in de beschikbaar te stellen mobilisabele eenheden, maar ook in de
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totale sterkte van de strijdkrachten in de lengte van de eerste diensttijd
voor de individuele man en in het aantal jaren, waarin hij voor mobilisatie kan worden opgeroepen.
Sommige landen bijv. de BENELUX-landen, West-Duitsland hebben vrijwel alle strijdkrachten, waarover zij beschikken of de beschikking kunnen
krijgen in de NATO ingebracht en onder het gezamenlijk opperbevel
gesteld.
Andere hebben dit slechts gedeeltelijk gedaan, zoals Engeland en Frankrijk en aan de andere zijde van de oceaan Amerika en Canada, terwijl
bijv. de Noorse en Deense troepen alleen in hun eigen land beschikbaar
zijn.
Ook bij de verdediging van hun luchtruim hebben bijv. Engeland en
Frankrijk in tegenstelling tot bijv. de BENELUX-landen en West-Duitsland
hun zelfstandigheid nog niet prijsgegeven.
Engeland hield er tot voor kort een weliswaar klein, maar volkomen
nationaal maritiem bevelsgebied op na, waarin geen NATO oppercommando i'ets te zeggen had.
En wat moeten wij tenslotte zeggen van de houding van Engebnd, dat
dreigt zijn verhoudingsgewijs kleline inbreng aan de schildstrijdkrachten,
die ook Engelands veiligheid moeten garanderen, waartoe het krachtens
het W.E.U.-verdrag verplicht is, nog verder te verminderen, als WestDuitsland financieelI niet over de brug komt.
Ook in de houding van de West-Europese landen tegenover de Amerikaanse NATO partner is geen uniformiteit te bespeuren.
Een van de consequenties van de Amerikaanse militaire steun aan WestEuropa was, dat de Amerikanen aldaar over bases moesten kunnen
beschikken.
Vanwege de gunstige geografische ligging van dat land kwam een groot
deel van deze bases in Frankrijk terecht. Vandaar de opwinding, die
ontstond toen Frankrijk kort geleden de desbetreffende akkoorden opzegde
en ontruiming van het grootste deel der Amerikaanse bases op zijn
grondgebied vroeg.
Voor een juist begrip voor de verhoudingen binnen de NATO is het
echter goed daarbij niet uit het oog te verliezen, dat er NATO-landen zijn,
die zich van meet af aan tegen de vestiging van Amer,ikaanse bases
hebben verzet.
De geest van het NATO-verdrag impliceert veiligheid voor West-Europa.
In de letter van het verdrag is deze veiligheid onvoldoende gewaarborgd.
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Uit het voorgaande zou kunnen blijken, dat vele West-Europese landen
binnen de NATO vooral tegenover Amerika de rol van dwarsligger nastreven.
En toch is het ook hier "veel weten is veel begrijpen". Vooral in
landen, zoals Nederland, die zweren bij het NATO-verdrag, maar dan in
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de geest, waarin het gesloten werd, wordt te gemakkelijk vergeten, dat
de letter van dat verdrag ten eerste de ondertekenaars bUJiten het
Noord Atlantische gebied in het geheel niet aan elkaar bindt, ten twe'ede
de ondertekenaars ook binnen het Noord Atlantisch gebied niet tot automatische militaire bijstand verplicht.
Dit laatste gebrek aan een positiviteit, die bijv. in het West-Europese
Unie verdrag wel voorkomt, is er o.a. ingelegd, omdat de Amerikaanse
president geen oorlog mag voeren zonder toestemming van de volksvertegenwoordigIing.
In verband hiermede en met de voorbeelden van Korea en Zuid Vietnam
voor ogen, wordt het feit, dat de aanwezigheid van enkele honderdduizenden Amerikaanse soldaten in de voorste verdedigingslinies van WestEuropa, de Verenigde Staten ongetwijfeld in een eventueel toekomstig
Europees conflict zou betrekken, nog niet door iedereen gezien als een
bewijs dat de Amerikanen in zo'n geval de uiterste consequentie zouden
aanvaarden en zichzelf volledig zouden willen inzetten.
Naast de boven gesignaleerde neiging van meerdere West-Europese
landen, echt niet alleen Frankrijk, om zichzelf ook een zekere mate van
vrijheid van handelen voor te behouden, is ook het Europese streven naar
het verkrijgen van nucleaire wapens in eigen nationaal C.q. multilateraal
bezit of beheer, hierop terug te voeren.

Er is geen evenredigheid in de verdeling van de militaire topfuncties.
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Is er een ongelijkheid in de mate van coöperatie, die de verschillende
landen leveren, er is er ook een in de invloed, die zij op de gang van
zaken kunnen uitoefenen. En, in tegenstelling tot wat men zou denken,
is het verband tussen mate van coöperatie en invloed eerder omgekeerd
evenredig, dan evenredig.
Op miLitair terrein is het "Milritary Committee" of wel de raad van
ministers van defensie het hoogste orgaan. Buiten de uiteraard beperkte
perioden, waarin zij vergaderen moet het werk toch worden voortgezet,
waartoe zij zich laten vertegenwoordigen in het "Military Committee in
permanent sess;ion". Min of meer uit dit orgaan was weer de veel kleinere
"Standing Group" gelicht, waarin lange tijd alleen Amerika, Engeland
en Frankrijk zitting hadden en dat optrad als hoogste generale staf voor
de NATO.
Sinds enkele jaren had men ook Duitsland als een soort buitenlid tot
de S.G. toegelaten, terwijl andere NATO-landen srtafoffic,ieren t.b.v. S.G.
moohten leveren.
Deze stafofficieren hadden echter niet het recht om een nationale stem
te doen horen bij de belleidsvorming en waren eerder te beschouwen als
een nationale bijdrage in een gezamenlijk orgaan, dan als een nationale
vertegenwoordiger. Hoewel de Standing Group onlangs werd opgeheven,
en over de huidige organisatie van de hoogste militaire top in NATO
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niet veel gezegd kan worden, was in de voorgaande constructie toch wel
een duidelijke discriminatie ten gunste van enkele grote mogendheden
te zien.
De lagere echelons vertoonden dit zelfde beeld. Tot voor enkele weken
waren het na de Amerikanen eerst de Britten en in mindere mate de
Fransen, die verreweg de meeste NATO commandofuncties vervulden.
Van de drie hoogste bevelhebbers was er 1 Brit naast 2 Amerikanen.
Onder SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) staan 4 onderbevelhebbers, waarvan 2 Britten, 1 Amerikaan, en tot voor kort
1 Fransman enz.

In de defensie produktie sector vecht ieder land voor zichzelf.
Het gebied, waar de geest van samenwerbng het verst te zoeken is,
is misschien wel dat van de materieelaanschaffing. Daar is men het
stadium, dat ieder voor zijn eigen standje vecht nog niet te boven
gekomen, met als begrijpelijk gevolg, dat de me'este standaardisatieprogramma's voor West-Europa geen groot succes waren. Immers, voorzover zij niet mislukten, gingen zij meestal naar Amerikaanse ontwerpen
en produkten.
In hun minachting voor elkaars produkten gaan de meeste West·Europese
landen ook buiten de gebi,eden, waar NATO standaardisatiepogingen zijn
gedaan, steeds meer tot aanschaf van Amerikaans defensiemaneriaal over,
wanneer zij het zelf niet kunnen maken.
Voorbeelden ter illustratie van een en ander zijn er te over. Van de
oorspronkelijke deelnemers aan een project om te komen tot een standaard
maritiem onderzeebootverkenningsvliegtuig voor geb mik op lange afstand,
het Atlantic-project, waaronder ook Nederland en Engeland, zijn uiteindehjk slechts 2 afnemende landen overgebleven: Frankrijk, waar het
ding wordt geassembleerd en West-Duitsland. Men heeft pogingen gedaan
om te komen tot een s,tandaard lichtgewicht jachtvliegtuig, vervolgens
weer voor een standaard V.T.O.L./S.T.O.L. (verticaal opstijgend of zeer
korte startbaan gebruikend) vJ.iegtuig en tientallen andere zaken. Maar
vroeg of laat mislukten zij doordGlit men niet kon accepteren dat het
ontwerp van de eigen industrie niet werd aanvaard.
Maar wel hebben de West-Europese landen gezamenlijk besloten om het
Amerikaanse HAWK geleide projectiel aan te schaffen (gedeeltelijke
licentie productie in West-Europa), en de Starfighter (eveneens licentieproduotie in West-Europa), en Amerikaanse luchtverdedigingssystemen
en kopen zij ieder afzonderlijk onafzienbare hoeveelheden Amerikaanse
trucks, tanks, vliegtuigen en zelfs complete schepen. Het gevolg is, dat
met uitzondering van West· Duitsland, dat weliswaar vrijwel geen defensiemateriaal naar Amerika exporteert, maar dollars verdient aan de aanwezigheid van de Amel'ikaanse troepen, de West-Europese landen sinds
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lang veel meer dollars voor hun defensie in Amerika besteden, dan
omgekeerd.
Vooral sinds de komst van Mc. Namara wordt van Amerikaanse zijde
alles gedaan om deze ontwikkeling nog te bevorderen.
De uit de tijd van de gratis wapenverstrekkingen overgebleven MAAG's
(Military Assistance Advisory Group's) vinden hierin een nieuwe taak.
Daarnaast reizen teams van militairen en burgerambtenaren, al dan niet
vergezeId door vertegenwoordigers van de belanghebbende industrieën
stad en land in West-Europa af om hun waren aan de man te brengen.
De verkoop van defensiemateriaal vormt zo'n belangrijk aspect van het
Amerikaanse Ministerie van Defens,ie, dat er een speciale onderminister
mee is belast.
De gezamenlijke markt voor defensiemateriaal.
In dit kader past ook het Mc. Namara plan voor een gezamenlijke
defensiemarkt, een soort E.E.G. maar dan voor de gehele NATO en alleen
betrekking hebbend op defensiemateriaal.
Op het eerste gezicht lijkt dit geen onaantrekkelijk plan. Weg met de
nationale voorkeur voor eigen industrieën. Iedereen koopt bij de fabriek,
die de beste waar voor zijn geld geeft. Er is een oud sprookje, dat
Europese arbeiders goedkoper zouden produceren dan Amerikaanse. De
Europese industrieën zouden dus met lagere prijzen genoegen kunnen
nemen en aldus in een goede concurrentiepositie verkeren. Niets is minder
waar. In werkelijkheid zou dit plan onder de huidige omstandigheden er
alleen maar toe leiden, dat de West-Europese landen nog meer in Amerika
zouden gaan kopen.

Is Amerika goedkoper dan Europa?
Door verschillende oorzaken kan Amerika in vele gevallen defensiemateriaal goedkoper leveren dan Europa.
Bij modern defensremateriaal zijn het niet zozeer de kilogrammen
materiaal, die betaald moeten worden als de daaraan verrichte arbeid en
vooral het erin geïnvesteerde denkwerk. Vooral voor de grote moderne
wapensystemen, zoals deze bijv. in de luchtverdediging worden gebruikt,
en voor de M.R.B.M. (Medium Range Ballistic M~ssile) onderze1eboten e.d.
is een gigantische research nodig.
Deze kan alleen opgebracht worden door alle daarvoor in aanmerking
komende instanties in te schakelen, zowel particuliere industrieën of
univers,jteiten als de vele eigen laboratoria van de verschillende krijgsmachtdelen. Er zijn particuliere industrieën, die zich zelfs uitsluitend
bezighouden met ontwikkeEngswerk.
Hoewel deze instanties uiteraard ook eigener beweging en voor eigen
rekening ontwikkelingen ter hand nemen, die wellicht (financieel) interes-
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sant kunnen worden, wordt een zeer gmot deel van het werk verricht
in opdracht en op kosten van de federale regering, zij het het ministerie
van defenslie of de NASA.
Al deze projecten ook, die welke niet tot een goed einde zijn gebracht,
hebben ertoe bijgedragen, de Ameriikaanse defens,ie-industrie de beschikking te geven over een geweldige hoeveelheid, reeds betaalde "know how",
waaruit men voor ieder volgend project weer kan gaan putten, met als
gevolg de mogelijkheid om de levertijd te bekorten en tegen een prijs
te leveren, die voornamelijk is gebaseerd op de produktiekosten.

Op welke wijze wordt in Europa in de research behoefte voorzien?
Om te beginnen is in West-Europa de research over de landen versplinterd. Communicahemoeilijkheden door taalverschillen e.d. zijn er
mede de oorzaak van, dat in We,st-Europese dimensies gesproken enerzijds
nodeloze duplicaties optreden in het ontwikkelingswerk, terwijl anderzijds
complete werkgebieden braak blijven liggen.
Voorts wordt in de meeste West-Europese landen de nationale defensie"research" wel nog bewust gehandhaafd, maar de mate, waarin dat
gesohiedt, is o.a. ook in Nederland uiterst beperkt. Naast de bekende
factoren als geringe omvang van ons volk, bescheiden defensie-begroting
e.d. speelt onder andere onze hooggeroemde liefde voor de vrijheid, in
casu de universitaire vrijheid, ons hierbij parten.
Als wij onszelf vergelijken met de Amerikanen, die hun niet rechtstreeks
door de federale regeI1ing gesubs,idi'oorde universiteiten, tegen betaling
ontwikkelingswerk t.b.v. de defensie doen verrichten, dan gaan wij wel
heel wat minder economisch te werk door ons Nederlandse universitaire
,;establishment", in de laatste jaren uitg!1Oeiend tot een milliardenbedrijf,
van de eerste tot de laatste cent door de staat betaald, beschikkend over
een indrukwekkende ontwikkelingscapaoEteit, maar gewoon zijn eigen
goddelijke gang te laten gaan bij de besteding van zijn talenten.
Dit is misschien niet het beste moment en de juiste plaats om de vraag
te stellen of wij ons deze weelde in de wereld van vandaag met zijn OostWest, maar ook met zijn Noord-Zuid-tegenstellingen, nog wel kunnen
permitteren.
Voorlopig liggen de feiten er en zullen we er dus rekening me,e moeten
houden. En het is niet alleen in Nederland, maar ook in de andere WestEuropese landen worden de universiteiten veel minder ingeschakeld in de
researoh t.b.v. de def,ensie, dan in Amerika.

Ook de Europese industrie besteedt te weinig aandacht aan militaire
ontwikkeling.
Wellicht schichtig geworden door teleurstellingen in het verleden, prefereert ook onze industrie over het algemeen de veiLige weg van ont232
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wikkeling voor eigen rekening te richten op de civiele sector, boven het
meer l'1skante maar ook meer speotaculaire militaire ontwikkelingswerk.
Tijdens de piekperiode van het "Wirtschaftswunder" had bijv. de WestDuitse industrie vrijwel geen belang8telHng voor milita,ir ontwikkelingswerk. In Nederland en zo te zien ook in Engeland worden betaalde
ontwikkelingsopdrachten t.b.V. defensie meestal meestal graag aanvaard,
maar dan ook al te vaak uitgebuit om een groot deel van de nog niet
rendabel gemaakte ontwikkelingen, die men nog in portefeuille heeft,
meteen op af te schrijven.
Vaak ondervindt niet alleen de miIitaJire opdrachtgever, maar ook de
industrie zelf op de lange duur hiervan schade, omdat het aldus te zwaar
beladen ezeltje dan bij een van de volgende begrotingshorden komt te
struikelen om niet weer op te staan. Vandaar dat in Nederland overheid
en industrie eigenlijk elkaar kwalijk nemen, dat zij Zlich te weinig inspannen voor een pass,ende nationale bijdrage in de defensie-ontwikkelingen.
Hetzelfde geluid kan men ook in Engeland vaak beluisteren, hoewel
moet worden toegegeven dat de klachten van de Br'itse industrie over de
onstandvastigheid van de Britse regering in langlopende ontwikkelingsopdrachten niet van reële gronden ontbloot schijnen te zijn. In verband
hiermede is het goed te bezien wat de invloed is van de parlementaire
gewoonte om begrotingen slechts voor de duur van een jaar goed te keuren.

De invloed van de eenjarige begroting op langlopende ontwikkelingen.

19

el
re

if,
~r
~n

19

t-

~n

tie

elt-

Ondanks het feit, dat een eenmaal genomen principiële beslissing om
een langlopende ontwikkeling te starten, uiteraard niet van de ene dag
op de andere zomaar weer ongedaan wordt gemaakt, kan door de procedure van de eenjarige begrotingen niet voorkomen worden, dat zo'n
ontwikkeling ieder jaar weer opnieuw wordt bekeken, en dan in de context van de totale defensiebegroting, die zelf weer ieder jaar kritisch
wordt bekeken in de context van de totale rijksbegroting.
Gezien het vergelijkend karakter van dit jaarlijkse examen, zijn het
niet alleen de merites van het project zelve, die dan de doorslag geven,
maar ook de meerdere of mindere urgentie van de overige nationale
"requirements". Hierbij wordt meestal vergeten, dat gezien het grote
belang van de tijdfactor in militaire of daarmee aanverwante ontwikkelingen een gestopte ontwikkeling tevens een dode ontwikkeling is, en
dat er geen nieuw leven meer ingeblazen kan worden, als het volgende
jaar de financiën er wat gunstiger voorstaan. Vooral in Engeland hebben
we de laatste jaren hier talloze voorbeelden van gelZÏen "Blue Streak,
TFX, TSR2, e.a.
Het ,is duidelijk dat speciaal voor Europese samenwerkingsontwikkelingsprojecten (dus juist voor de heel grote zoals bijv. de Concorde) de
jaarlijks terugkerende onzekerheid of niet een van de deelnemers zich zal
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terugtrekken en de wetenschap, dat in dat geval het hele programma
kan vallen, een fnuikende invloed kan hebben op het enthousiasme van
de medewerkers en gedurende een gro'Ot deel van het jaar kan leiden
tot uitstel van voor een snelle voortgang van het project noodzakelijke
beslissingen. Door middel van het zogenaamde "colling five years plan"
liggen jn Amerrka de plannen steeds voor de komende 5 jaren vast.
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De invloed van de eenjarige begroting op de produktiekosten.
Hoewel, gerekend over een periode van een aantal jaren. de militaire
behoeften van landen, welke ineen vergelijkbare positie verkeren, vaak
grote 'Overeenkomst vertonen, zijn de in een bepaald jaar in de begroting opgenomen behoeften, 'Onder invloed van externe factoren, vaak
verschillend. Als een der West-Europese landen dan iets wil aanschaffen
en daar begrotingsgelden voor beschikbaar heeft, zal door het ontbreken
van gelijktijdig en gezamenlijk gecontracteerde orders voor eenzelfde
materiaal van de zijde van andere West-Europese landen. de afname
in vele gevallen niet zo groot zijn, dat gunstige condities kunnen worden
bedongen. De Verenigde Staten bevinden zich daarentegen a.h.w. in de
positie van het grootbedrijf, waarvan de eigen bestellingen vaak zo groot
zijn, dat deze de opzet van een rationeel en kostenbesparend lopende
bandsysteem door de betrokken indust~ie wettigen, waardoor hetzeUde
produkt voor een lagere prijs kan worden geleverd. Vooral op het terrein
van de produkti,e van de meer gecompliceerde wapensystemen hebben
de Amerikaanse industri,eën aldus een voorsprong gekregen, welke voor
de Europese industrieën vrijwel niet is in te halen. Ook al niet, omdat
het maar een sprookje is dat Europese arbeiders goedkoper produceren
dan Amerikaanse.
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Waarom zijn de arbeidskosten in Amerika weinig of niet hoger dan in
Eurpa?

I
I

Inderdaad zijn de Europese salarissen (in geld uitgedrukt) in vele
gevallen lager dan de Amerikaanse. Daarentegen zijn bijv. in Nederland
de man niet rechtstreeks ten goede komende, personee,lskosten (socliale
lasten e.d.) procentueel hoger.
Verder moet men ni·et vergeten, dat het niet gaat om de aanwezigheid van de arbeidskracht, maar om zijn arbeidsproduktivite,it. Deze is
door een ver doorgevoerd gebruik van automatie, maar ook door harder
werken, in Amerika hoger dan in West-Europa. Tenslotte betalen Amerikaanse industrieën over heil: algemeen alleen het personeel, waarvoor
zij werk hebben, de rest wordt ontslagen. In Nederland kunnen (als
nadelig gevolg van principieel goede wetten, die de arbeiders tegen de
willekeur van ondernemers moeten be,veiligen) op een nog maar half
bezette fabriek gedurende lange tijd de personeelslasten voor het volle
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bedrijf blijven drukken. Op Engels,e scheepswerven is het heel gewoon,
dat een deel van de arbeiders wel op het werk aanwezig is, maar op
order van hun "union" geen vinger uitsteekt, zolang arbeliders behorende
tot een andere "union" hun taak (vaak slechts minuscuul verschillende
van d~e van eerste groep) nog niet beëindigd hebben.

Niet alleen in de prijs, maar ook in de levertijd zijn de Amerikaanse,
industrieën vaak in een betere concurrentiepositie.
Behalve in de prijs kunnen de voordelen van een beter georganiseerde
research, van een meer efficiënte produktiemethode en van e'en hogere
arbeidsproduktiviteit, ook tot uiting komen in kortere levertijden, vandaar
dat Amerikaanse industrieën vaak aanmerkdijk kortere levertijden
kunnen garanderen dan sommige West-Europese. Gezien het ephemere
karakter van vele moderne wapensystemen, die eigenlijk al verouderd
zijn, als ze de tekenplank verlaten, is dat laatste vooral in de ogen
van de bij de beoordeling van de projecten betrokken, militaire staven
vaak een punt, dat de doorslag geeft.

De invloed van de Amerikaanse strijdkrachten op de West-Europese
militairen.
Ondanks het feit, dat de Amerikanen in de NATO en zeker niet in
West-Europa niet in de meerderheid zijn, oefenen zij door de posjties,
welke zij in de NATO-organisatie bekleden en doordat hun strijdkrachten
vrijwel overal op een of andere wijze aanwezig zijn, een grote invloed
uit op het militaire doen en laten in ons werelddeeL
Zo zal menige maatregel waartoe de Amerikanen nationaal hebben
besloten, na korte tijd door de NATO worden nagevolgd, omdat de WestEuropese landen weinig anders kunnen doen dan de Amerikanen volgen.
Impliceert ,een dergeIijke maatregel het gebruik van spec,iale apparatuur,
dan zit er Lv.m. de tijdsfaktor bij ontstentenis van enige re~evante Europese ontwikkeling, soms niets anders op dan tot aanschaf van Amerikaanse
apparatuur over te gaan. Met name doet zich dit vaak voor bij moderne
communicatie en informatie-apparatuur, waarbij samenwerking tussen
niet op elkaar aangepaste apparaten in vele gevallen onmogelijk is. Daarnaast is er de beïnvloeding van veel Europese militairen door de vele
persoonlijke contacten, welke zij hebben gekregen met Amerikaanse militairen, door het bestuderen van de inderdaad uitgebreide en vaak uitmuntende Amerikaanse vakliteratuur en door de confrontatie met de uitstekende organisatie, de overvloed en de kwaliteit van de middelen, de
bekwaamheden en de milita,ire eigenschappen van het personeel en de
prestatj,es in werkelijke oorlogsomstandigheden van de Amerikaanse
strijdkrachten.
In hun lofwaardig streven om in hun eigen strijdkrachten eenzelfde
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professioneel niveau te bereiken, komen zij gemakkelijk tot imitatie, ook
op het terrein van het materieel en wensen zij alleen wapens te gebruiken, die prec,ies hetzelfde kunnen doen als de Amerikaanse. Eigen Europese ontwikkelingen hebben bij hen dan ook vrijwel gelen kans.

De schuld van de voor West-Europa ongunstige gang van zaken bij de
produktie van het voor de NATO benodigde defensiemateriaal moeten wij
niet bij de Amerikanen zoeken.
Voorafgaande beschouwingen zouden wellicht als een critiek op de
Amerikanen kunnen worden uitgelegd. Toch is het zeker niet zo bedoeld.
Handighe,id in zaken rekenen wij HoUanders in onszelf tenminste eerdeT
een deugd dan een ondeugd en wij hebben dan ook niet de minste
reden om de Amerikanen te verwijten, dat zij scherp negotie drijven.
Het is alle'en jammer, dat we zelf niet meer zo goed zijn in het zaken
doen met het mes op tafel, en dat het ons niet meer tot een trots is,
om in het Europese ruim elven goed werk te leveren als dat van de
Amerikaanse industrieën. Als er hier critiek wordt gdeverd, is dat op
de wijze, waarop vele West-Europeanen in allerlei functies, militairen en
ambtenaren, geleerden en industr'iëlen, vakbonzen, kleine mannetjes en
topfiguren de afbraak van de West-Europese defensie-produktie-capaciteit
laten voortschrijden, zonder de gevaren ervan te beseffen.
Zien zij dan niet, dat de West-Europese landen zich eigenlijk gedragen
als kleine winkeEertjes, die door ieder voor zich met passeren van hun
standgenoten, voor hun aankopen naar de supermarkt ("in arms") van
Mc Namara te gaan, de grond onder hun eigen bedrijfjes weggraven.
Hen hierop te wijzen en aan te sporen om zich bijvoorbeeld middels
een eigen in- en verkoopcorporatie tegen de Amerikaanse reus teweer
te stellen, kan alleen maar anti-Amerikaans lijken in de ogen van hen,
die niets liever willen dan dat West-Europa economisch een verlengstuk
wordt van de Verenigde Staten.

Waarom zou de afbraak van de West-Europese defensie-produktie-capaciteit Europa op den duur in een economisch neo-koloniale vel houding
tot Amerika kunnen brengen?
Om deze vraag te beantwoorden moeten wij kijken naar de gevolgen
welke de intensieve exploitatie van de Amerikaanse C.q. Russische defensi'eproduktie-capaciteit voor Amerika C.q. Rusland heeft gehad. Beide landen
hebben hun economische positie in de wereld, o.a. ten kosten van sommige
West-Europese landen, zwaar versterkt. Dit geschiedde niet ondanks de inspann:ing, welke zij in ruimtevaartprogramma's en raketten, atoomwapens
en nucleair voortgestuwde schepen en onderze,eboten, mach. 2,5 vliegtuigen en gecompliceerde rada,f- en gevechtsleidingssystemen hebben
gestoken. Het was juist door deze en aanverwante ontwikkelingen met
kracht aan te pakken dat zij het niveau van hun zware industrieën
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waaronder de electronische- en vliegtuigenindustrieën thans een belangrijke plaats innemen, en in het kielzog daarvan vrijwel hun gehele
industriële capaciteit drastisch wisten op te voeren. In dezelfde tijd zagen
wij in West-Europa weliswaar nog industriële vooruitgang in sommige
landen en bedrijfstakken, doch begon zich onmiskenbaar een aftakeling
van de scheepsbouw- en vliegtuig industrieën af te tekenen. Daarnaast zijn
talrijke van oorsprong Europese industrieën in Amerikaanse landen overgegaan. Algemeen bekende voorbeelden zijn de auto-industrieën SIMCA
en OPELen de Franse computer-industrie BULL. Men d1ent zich echter
te ,realiseren dat het Amerikaniseren van bedrijven zich veel verder
uitstrekt en een belangrijk deel van de West-Europese industriële capaciteit reeds heeft opgeslokt. De electronische industrie in Italië is bijvoorbeeld voIIedig in Amerikaanse handen. In Frankrijk kwam het zover,
dat de regering ,er een stokje voor ging steken, alhoewel toegegeven
wordt, dat Charles de GauIIe aan dit soort verschijnselen zich eerder
stoort dan menig ander Europeaan.
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In Nederland hebben wij een overtrokken arbeidsmarkt, mede omdat
zoveel grote Amerikaanse industrieën zich hier gevestigd hebben. Toegegeven dat Amerikaanse industr:ieën beter zijn dan niets, toch mept dit
verschijnsel de vraag op, wat het verschil is tussen een Nederlandse
arbeider, die nu in Nederland in een met Amerikaans geid gebouwde
fabriek onder een vnl. Amerikaanse directie ten bate van een Amerikaans'e N.v. werkt en de Javaan onder een voornamelijk Nederlandse
directie ten bate van een Nederlandse N.V. werkte.
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De Nederlandse arbeider van nu krijgt een beter salar!Îs, er zijn misschien meer Nederlandse directeuren, er blijft misschien een groter deel
van de winst hier in het land. Aklmord, maar dat is dan ook omdat
deze Amerikaanse industrie nog niet de enige is in ons land, zodat onze
arbeiders ook elders kunnen gaan werken als het salarris hun niet zint,
zodat onze regering nog in een positie is om eisen te stellen, aan de verdeling van de winst, aan het aantal directeuren dat Nederlander moet
zijn etc. Maar hoe moet dat als hele bedrijfstakken uit ons nationale
economische spectrum verdwijnen, als wij geen eigen v,liegtuigindustl'lie
meer zouden hebben, zouden de mensen daaruit misschien nog elders
kunnen worden opgevangen, maar wat als ook de nationale' scheepsbouw,
elektronische industrie e.d. afsterven of in vreemde handen overgaan en
als wij voor de voorziening van grote delen van onze behoefte aan transsportmiddelen, meer duurzame gebruiksgoederen, wapens alleen nog maar
bij de Amerikanen terecht kunnen en het geld om al die dingen te betalen
voor een groot deel moeten verdienen door in Amerikaanse fabrieken
hier te lande te werken, zijn wij dan niet tot een neo-koloniale status afgezakt! Misschien niet in de zin van het rood chinese woord "neo-koronialisme, maar wel in de betekenis, die vele derde landen, die vaak
juist met dit probleem worstelen, er aan hechten.
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Wat moet West-Europa doen om de verdere uitholling van de NATO en
de afbraak van zijn eigen militair industriële potentieel te stoppen en
daarmee zijn vrijheid, welvaart en onafhankelijkheid veilig te stellen.
Het antwoord kan kort zijn. Orde op eigen zaken stellen. Er moet een
eind komen aan de onderlinge touwtrekkerij om zoveel mogelijk posten
te bezetten en zo min mogelijk strijdkrachten te leveren, om zoveel
mogelijk naar het buitenland te verkopen en er zo min mogelijk te kopen.
Van deze gang van zaken kunnen als het mis gaat, alleen de Russen
profiteren en als het niet mis gaat, de Amerikaanse economie.
Het streven moet er op gericht zijn te komen tot een werkelijke integratie van de Europese defensie potentieel, zowel in de industriële, als
de militaire sector.
We hoeven niet te proberen dit te bereiken door samenwerking tussen
nationale sta ven en nationale ministeries van defensie (en voorzover zij
daarbij betrokken zijn economische zaken e.d.). Dan krijgen we alleen op
iets kleiner schaal een herhaling wat er in de NATO is gebeurd. Honderden
commissies, panels, boards etc., die eindeloos vergaderen zonder een stap
dichter bij hun doelstelling te komen. Waarom? Omdat iedereen zijn
nationale positietje veilig tracht te stellen en uit zelfkennis niemand
anders vertrouwt.
Maar binnen de NATO is deze omslachtige techniek van zaken doen
de enig mogelijke omdat daar de basis voor een snellere aanpak ontbreekt.
In NATO is ieder land theoretisch althans volledig onafhankelijk (zowel
politiek, economisch als milita.ir) totdat het deze onafhankelijkhe,jd op een
bepaald terreintje prijs geeft door daarover met anderen een verdrag of
overeenkomst te sluiten. Binnen West-Europa is in aanleg echter de basis
aanwezig voor een veel doeltreffender en snellere methode om tot integratie te komen.
Nationaal ge2lien steunt de defensie op de eigen economie en heeft zij
ten doel de eigen politieke doelstellingen waar nodig kracht bij te zetten.
Daartoe is een nationale economische en politieke eenheid noodzakelijk.
In onze Vaderlandse geschiedenis kunnen wij zien, hoe het ontbreken van
een echte nationale buitenlandse politiek, nationale economie en daarop
steunende nationale strijdkrachten in de republiek der Verenigde 7 Provinciën tot voortdurende moeilijkheden en tot een achteruitgang van hun
positie in de were~ld heeft geleid. Het is nu gemakkelijk in te zien dat
zij met een kle,in we1inig moeite deze nationale politieke economische en
militaire eenheid hadden kunnen bereiken.
Vanaf ons punt in de geschiedenis gezien, lijken de onderlinge verschillen ons zo klein, dat de twisten en touwtrekkerijen tussen de verschillende provinciën ons ronduit belachelijk voorkomen. Deze zeIfde houding ware in te nemen tegen over de huidige West-Europese constellatie.
Wereldpolitiek gezien zitten alle West-Europese landen in hetzelfde schuitje.
De buitenlandse politiek, die wij ieder afzonderlijk nog jegens niet Euro238
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pese landen bedrijven interesseert niemand meer, behalve als we eens weer
een keer één lijn trekken. Binnen het Europese ruim, kunnen wij onze
onderlinge politiek nog nauwelijks buitenlands noemen. De leeuwen van de
Beneluxlanden en Brittannië noch de Duitse of Italiaanse adelaars hebben
nog behoefte om hun klauwen te gebruiken om de nationale politieke wil
tegenover de ander kracht bij te zetten. Hetzelfde geldt voor de gepolijste
nageltjes van Miss France.
We hoeven onze politiek nog niet eens te veranderen, maar alleen maar
te erkennen dat Frans, Duits, Nederlands etc. betrekkingen in wezen provinciaal zijn, en dat uit Europa komende standpunten voor de wereld
alleen maar schokkend zijn als ze werkelijk Europees zijn.
De E.E.G. is voor velen in de wereld als onderhandelingspartner belangrijker dan de 6 landen die er deel van uitmaken bij elkaar. De E.E.G.
is het ook, die de tweede voorwaarde voor militaire integrati~ in vervulling
doet gaan, de gezamenlijke economische basis.
Wat let ons eigenlijk om de derde stap te doen en het E.E.G.-verdrag
weer te voorschijn te halen. Onze sympathie voor de Amerikanen? Zijn
wij bang, dat zij zich buitengesteld zullen voelen? Dan miskennen wij toch
zeker de gevoelens en de verwachtingen die vele Amerikanen jegens Europa
koesteren en die bij een der besten onder hen, wijlen president John F.
Kennedy de aanle,iding was om te komen met zijn halter theorie, waarin
de NATO werd gezien als een verbond van twee gelijkwaardige partners,
Amerika en West-Europa.
Een Europa, dat op eigen benen kan staan, militair en met name in de
militaire materieelssector, hoeft nog niet en moet nog niet betekenen een
Europa, dat alleen zijn eigen gang gaat. Europa heeft Amerika veel te
danken, o.a. in de materieele sfeer. Ondanks alle goede koppen, die wij
hier hebben, of misschien zelfs wel dank zij een teveel daaraan, was dit
werelddeel op weg om in te slapen, om het wel te geloven, als het natje
en droogje maar verzekerd was voor iedereen. De neiging is er nog,
maar dat wij desondanks in de afgelopen twintig jaren ook hier zo stormachtig vooruit gegaan zijn, is te danken aan de verfrissende omgang die
Europa had met het dynamische Amerika.
Daar mag Europa Amerika nog steeds dankbaar voor zijn. In tegenstelling tot de laatste tijd te vaak ten tonele gevoerde dank, die wij de
Amerikanen verschuldigd zijn voor hun hulp in twee oorlogen, is deze
dank nietl: op de allereerste plaa:ts verschuldigd aan een voorbije of voorbijgaande generatie, maar ook aan de huidige.
Maar hoe dankbaar wij ook zijn of om welke reden dan ook, deze
dank mag nimmer leliden tot een eeuwigdurend politiek, militair en economisch servituut jegens de Verenigde Staten en dat is het waar, velen
vrezen, dat de huidige gang van zaken in de NATO onherroepelijk naar
toe zou gaan.
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prominente figuren hebben onlangs uiting gegeven aan hun ge>E nige
voelens van zorg over de wijze, waarop vooral in de laatste tijd
enerzijds hogere levenswaarden te kritisch worden bezien en aan herwaardering worden onderworpen, anderzijds in het troosteloze duister van
de ongeïnteresseerdheid belanden.
Van recente datum zijn de waarschuwende woorden van professor Beel
bij de hel'denking van het vierde lustrum van de oorlogsgravenstichting
en van Staatssecretaris dr. de Meijer in een vraaggesprek in "RUIM
ZICHT".
Degenen, voor wie deze woorden aanleiding zijn geweest tot diepere
bezinning, zullen zich telkens weer verheugen, wanneer zij tendenzen waarnemen, die getuigen van een verfrissend élan.
Temidden van de vaak vermoeiende discussies over herstructurering
van bestaande instituties - helaas wordt hieraan vaak meer aandacht geschonken dan aan de zaken zelf - heeft de KV.P. op de Bouvignedag
over de volksgezondheid en opmerkelijke verjonging gedemonstreerd.
Gesteld mag dan ook worden, dat deze studiedag een betekenisvolle
plaats inneemt in de reeks van studiedagen, die de laatste tijd over belangrijke zaken als de vernieuwing van het ondernemingsrecht, de verdere uitbouw van het bezitsvormingsbeleid en de verbetering van de positie van
de kleine zelfstandige zijn gehouden.
De studiedag werd geopend door het Tweede Kamerlid Mr. de Vreeze.
Een gederelte van de dag werd bijgewoond door Staatssecretaris dr. Bartels.
Van Belgische zijde waren aanwezig senator Custers en de DirecteurGeneraal Dr. de Schouwer.
In de middag kwamen de conclusies aan de orde in een forum, dat
onder leiding stond van de Rotterdamse Wethouder G. Z. de Vos. In de
discussiegroepen werden onderstaande onderwerpen behandeld.

J. Centraal Openbaar Lichaam voor de Volksgezondheid.
Over het algemeen ontmoette de in de nota bepleite gedachten van de
instelling van een dergelijk orgaan weinig bedenkingen. Hierbij werd echter
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wel opgemerkt, dat uit de instelling van een Centraal Openbaar Lichaam
niet de conclusie zou mogen worden getrokken, dat de huidige Centrale
Raad voor de Volksgezondheid onbevredigend zou hebben gewerkt. Als
voornaamste argument voor de instelling van een Centraal Openbaar
Lichaam werd naar voren gebracht de steeds groter wordende behoefte
aan coördinatie van op zich waardevolle aktiviteiten, die vaak ook door
middel van het particulier initiatief tot ontplooiing zijn gekomen. Voorts
werd de stelling uit de volksgezondhe,idsnota onderschreven, dat het voor
een zuiver tegenspel van de zijde van het maatschappelijk leven tegenover
de overheid nodig is, dat - in tegenstelling tot de huidige Centrale Raad
van de Volksgezondheid - in het Centraal Openbaar Lichaam geen ambtenaren meer zitting zullen mogen hebben. Deze zullen in de toekomst
de positie verkrijgen van ministeriële vertegenwoordigers.
Het orgaan zal geen verordende bevoegdheid mogen hebben. Een uitzondering wordt ten deze gemaakt m.b.t. de inwinning van informaties,
die nodig zijn voor de functionering van het orgaan. Hoewel er geen
principiële bezwaren bestonden tegen financiering van het orgaan door
betrokkenen, was men van oordeel, dat een en ander in de praktijk op
onoverkomelijke bezwaren zou stuiten. Gepleit werd daarom voor subsidiëring van de zijde van de overheid tot een basisbedrag, dat voldoende
is voor een behoorlijke functionering van het orgaan. Boven dit bedrag
zouden bijzondere aktiviteiten op fifty-fifty basis kunnen worden gefinancierd door betrokkenen en de overheid.
Belangrijker dan de in de nota gestelde beperkingen met betrekking
tot de omvang van het orgaan, achtte men het feit, dat het representatief
zal zijn voor de op het terrein van de gezondheidszorg werkzame organisaties en instellingen. Op provinciaal niveau wilde men voorlopig geen veranderingen aanbrengen. De werkgroep achtte het gewenst ten deze de ontwikkelingen op nationaal niveau af te wachten.
Il. Opleiding en recrutering.
In de werkgroep werd hoofdzakelijk aandacht geschonken aan de opleiding van huisartsen en verpleegsters. Ten aanzien van de opleiding van
de huisarts be,stonden er verschil van mening. Enerzijds werd er basisopleiding van 2 jaar bepleit, met een daarop volgende specifiek op de
taak van de huisarts afgestemde verdere opleiding, anderzijds werd gepleit
voor handhaving van het huidige systeem dat minder is gericht op specialisatie en waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de algemene medische kennis. Hierbij werden doeltreffende voorzieningen ten aanzien van
de aanpassing van het beroep nadere studie noodzakelijk geacht. Op dit
punt werden geen conclusies getrokken.
Met betrekking tot de opleiding van verzorgsters en verpleegsters was
men van oordeel, dat zoveel mogelijk tijdens de opleiding inschakeling
in het beroep zal moeten worden bevorderd. Verder zal aandacht dienen
241

te worden geschonken aan meer doorstromingsmogelijkheden naar hoger
gekwalificeerde groepen, de verhoging van de thans gestelde leeftijdsgrenzen en de afstemming van de rechtspositie op die in andere sectoren
van het maatschappelijk leven. Ten aanzien van de arbeidstijdsverkorting
werd een dergelijke gelijkstelling in de toekomst vrijwel onmogelijk. Hier
zullen de liefde voor het beroep en de verplichtingen tegenover de lijdende
medemens uiteindelijk de inspirerende factoren moeten blijven.
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lIl. Investeringen en Financiering.
De discussies spitsten zich toe op de kwestie van het al dan niet invoeren van een eigen risico en de financiering van de volksgezondheidszorg uit de algemene middelen, via de ziekenfondsen dan wel door middel
van het gemengde stelsel, waarbij naast de overheid en de ziekenfondsen
ook de leden van de uit het maatschappelijk leven voortkomende organen
meebetalen. Men stond over het algemeen niet afwijzend tegenover de
invoering van een eigen risico. Men beriep zich ten deze op de noodzaak
van een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid en de mogelijkheden
daartoe, welke de moderne welvaartseconomie biedt. Verder was men van
oordeel, dat de mogelijkheden tot uitbreiding van ziekteverzekeringen ten
aanzien van risico's, welke de draagkracht van de individuele burgers te
boven gaan, onherroepelijk zouden zijn begrensd, wanneer niet tot de invoering van een beperkt eigen risico zou worden overgegaan. Van werknemerszijde betwijfelde men echter, of een en ander zich in de praktijk
wel noemenswaardige besparingen zou opleveren. Dit werd geïllustreerd
aan de hand van enige cijfermateriaal. Er werd gesproken van een beperking van de solidariteit, waardoor in het bijzonder de lagere inkomens
groepen zouden worden getroffen. Het verdient wellicht aanbeveling, dat
deze zaken, geadstrueerd door meer concreet cijfermateriaal, nog eens
grondig worden bestudeerd.
Ten aanzien van de uitwerking achtte men het niet aanbevelenswaardig
betaling op recepten bij apotheken te eisen. De gedachten gingen hier uit
naar betalingen gedurende de eerste dagen bij opname in een ziekenhuis.
De sprekers konden zich in principe met ieder systeem voor financiering
van de gezondheidszorg verenigen, mits dit de vrijheid van de uit het
maatschappelijk leven voortkomende organen maar onaangetast laat.
Wanneer men het recht op gezondheidszorg als een sociaal grondrecht
ziet, zal de gemeenschap de uiteindelijke garantie moeten verlenen, dat
alle vormen van gezondheidszorg uit gemeenschapsgelden worden gefinancierd. Voldoende is derhalve, dat de overheid garant staat, dat voor verschillende vormen van gezondheidszorg gelijke mogelijkheden bestaan. In
dit verband werd in het bijzonder gedacht aan de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg, waarvoor thans nog een groot aantal onzekerheden bestaan.
Binnen het kader van het hierboven weergegevene had men er geen be242

I
h
C
t

1,

,: ,'(Ht

r
:1

g
r

e

"

zwaar tegen, dat de kosten van een aantal voorzieningen van de kruisverenigingen door de ziekenfondsen zouden worden betaald. In de praktijk
zal meestal wel het zgn. gemengde financieringssysteem worden gevolgd,
hetgeen bovendien het praktische voordeel biedt, dat de in dit stelsel gehandhaafde contributiebetaling een zekere waarborg biedt voor het voortbestaan van de binding tussen de particuliere organisaties en hun leden.

IV. Wijk-gezondheidszorg.
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Bij de behandeling van de wijk-gezondheidszorg viel zowel het accent op
schaalvergroting als op schaalverkleining. Bij schaalvergroting werd met
name gedacht aan de klinische gezondheidszorg. Schaalverkleining zal vaak
noodzakelijk zijn om te bereiken, dat de zorg voor de patiënt op de meest
doeltreffende wijze kan worden verleend. In dit verband werd ook een
intensivering bepleit van de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegsters en maatschappelijk werksters. Over een geopperd ambitieus plan de
wijkgezondheidszorg in de toekomst te transformeren tot algemene welzijns centra, die zich ook bezig zouden moeten houden met maatschappelijk
werk (werkzaamheden op medisch opvoedkundig terrein en huwelijksmoeilijkheden, cultureel werk, sport etc.), wilde men op dit moment nog
geen uitspraak doen.

V. Gezondheidsbescherming.
c
j

Bij de gezondheidsbescherming bestond uiteraard weinig ver~chil van
mening over de in de Volksgezondheidsnota bepleite voorzieningen. Zo
zal niemand het in twijfel trekken, dat er maatregelen moeten worden getroffen ten aanzien van de drinkwatervoorziening, de luchtverontreiniging
etc. In hoofdzaak bleven de beschouwingen dan ook beperkt tot aanvullende opmerkingen. Allereerst was men van oordeel, dat bij de te
treffen voorzieningen de geestelijke gezondheidsbescherming op de prioriteitenlijst een hoge plaats zal moeten worden toegekend. Men achtte de
zorg van de overheid voor het psychische welzijn van de onderdanen in
onze steeds gecompliceerder wordende maatschappij een vraagstuk van de
eerste orde. Bij de industrievestigingen hebben de daaruit voortvloeiende
gevolgen op sociaal-economisch terrein tot nog toe op een dusdanige wijze
de aandacht gekregen, dat de volksgezondheidsbelangen daaraan veelal
ondergeschikt zijn gemaakt. Gepleit werd voor een gelijkwaardige plaats
van de gezondheidsbelangen naast die op sociaal-economisch terrein.
Tenslotte werden de bestuurlijke aspecten belicht, die wellicht voor de
KV.P. als politieke partij de belangrijkste zijn. Een tweetal zaken kreeg
hierbij de aandacht nl. de financiering en de organisatie. Ten aanzien van
de financiering zal een nauwkeurige afweging dienen te worden gemaakt
tussen de kosten, die de overheid draagt en die welke het maatschappelijk
leven zelf kan dragen. Van geval tot geval zal hierover een standpunt
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moeten worden bepaald. Hierbij zou in principe kunnen worden uitgegaan
van de stelling, dat de groeperingen, die bij een bepaalde voorziening
belang hebben, zoveel mogelijk de kosten zullen moeten dragen. Als gedragslijn t.a.v. tegen vervuiling te nemen maatregel zou kunnen worden
gevolgd, dat degenen, die vervuilen de bestrijdingskosten moeten betalen.
Ook zouden van de zijde van de overheid afschrijvingsfaciliteiten kunnen
worden verleend bij het treffen van voorzieningen van de zijde van het
bedrijfsleven. De problemen, waarmede de samenleving wordt geconfronteerd zullen de locale grenzen vaak te buiten gaan en veelal niet kunnen
worden opgelost binnen het kader van de bestaande bestuurlijke instellingen, als b.v. de gemeenten. Gepleit werd daarom voor schaalvergroting,
op regionaal, nationaal en in de toekomst vaak internationaal niveau.
In het bovenstaande werd in het kort een sohets gegeven van de vele
zaken, die aan de orde zijn gekomen. De bewindslieden Veldkamp en
Bartels hebben het architectenwerk verricht, nog veel werk zal moeten
worden verzet vooraleer de bewoners van het huis bij schemering zullen
mijmeren over een minder zorgeloze toekomst.
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I n het achter ons liggende decennium is het belang van

de zorg voor
de openluchtrecreatie op velerlei wijze naar voren gebracht.
Diverse nota's, rapporten, suggesties e.d. zagen binnen een kort tijdsbestek het licht, waarbij de algemene problematiek van de openluchtrecreatie of één of meerdere facetten hiervan aan de orde werden gesteld.
Allen werkten mee aan de noodzakelijke verdieping van de studie over
de recreatieproblemen, welke mét het jaar in omvang blijken toe te nemen.
Enige nota's van de zijde van de overheid, te weten de recreatierapporten
van de huidige Rijks Planologische Dienst en enkele provinciale besturen,
verdienen hierbij bijzondere vermelding. Zij bevatten inventarisaties van
aanwezige recreatieruimtenen -accommodaties, trachten een beeld te geven
van de te verwachten mogelijkheden en geven een meer of minder gespecificeerde opzet van de te nemen maatregelen.
Het belang van deze studies behoeft in dit kader niet te worden onderstreept, zij vormen een eerste doch onmisbare ondergrond voor het te
voeren beleid. Daarmede zijn de nodige maatregelen en voorzieningen
echter nog niet "van de grond".
Voor het realiseren vand eb roodnodige recreatieaccommodaties dienen
deze studies hun verlengstuk te vinden in een duidelijke visie en een
slagvaardig beleid van de betrokken overheden.
Bij het ontbreken van duidelijke beleidsstandpunten ontstaat een te begrijpen aarzeling bij de ambtelijke instanties en de lagere overheden,
welke in vele gevallen een weerslag geven op de verhoudingen tussen de
overheden onderling en het particulier initiatief. Een afbakening van
ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden is dan ook ten zeerste
gewenst.
In de enkele jaren geleden door het Instituut voor Bestuurswetenschappen
georganiseerde studiedagen over "Overheid en Recreatie" is door professor
Kwant de taak van de overheid ten opzichte van de recreatie naar voren
gebracht.
"Datgene wat de overheid verzorgt," zo stelt hij, "ligt altijd in de sfeer
van het algemeen belang. Men mag dit echter niet omkeren en stellen,
dat alles wat van algemeen belang is door de overheid moet worden
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verzorgd. De overheid dient slechts te waken dat deze algemene belangen
inderdaad worden verzorgd. Zij moet eerst optreden in de gevaIlen, die
niet door het particulier initiatief kunnen worden verzorgd en wanneer
de particulieren of particuliere instanties tekort zouden schieten".
De aanleg van diverse recreatieve voorzieningen als "Amsterdamse
bossen", picknickplaatsen, strandontsluitingen, speelvijvers en vele andere
objecten zullen in eerste instantie door de overheid dienen te worden gerealiseerd. De meeste exploitabele objecten zuIlen echter aan het particulier initiatief kunnen worden overgelaten.
De vraag in hoeverre de overheidszorgen zich mogen en moeten uitstrekken bij het realiseren van deze particuliere initiatieven vindt in de
praktijk vaak nog geen bevredigend antwoord. Zolang de redenen van
het gevoerde beleid daarbij niet voIledig aan de betrokkene duidelijk
kunnen worden gemaakt is er grond voor ontevredenheid en valt het niet
te verwonderen dat deze overheidszorg wordt aangevoeld als onnodige
overheidsbemoeienis.
Reden voor deze overheidszorg geeft op de eerste plaats de zorg voor
het ruimtegebruik, de ruimtelijke ordening. Het is noodzakelijk en vanzelfsprekend dat de recreatiebehoeften als volwaardig worden gezien tegenover
de andere ruimte opeisende belangen. De recreatie zal haar eigen rechten
dienen op te eisen bij het opsteIlen van structuurbeelden van grote en
kleinere gebieden. Met het verkrijgen van deze eigen rechten moet het
tijdperk van "toevaIlige recreatieve ontwikkelingen" echter afgesloten
worden geacht. Er kan niet voldoende op worden gewezen dat eenmaal
toegestane vestigingen haast niet meer in hun ontwikkeling zijn te stuiten,
laat staan "terug te draaien".
Is aan een bepaald gebied of terrein eenmaal een recreatieve bestemming toegedacht, dan zal de overheid op basis van een verantwoorde
planologische opzet het recht of zelfs de plicht hebben aan de belanghebbenden eisen te stellen inzake de plaats, vorm en beheer van de
exploitabele objecten. Daarnaast dient zij tevens de economisch belanghebbenden te laten bijdragen in de gemaakte of te maken kosten van de
infrastructuur.
Met name bij de kosten beoordeling behoort steeds meer het standpunt
te worden ingenomen, dat de overheid weliswaar zo min mogelijk het
particulier initiatief in de weg moet staan, maar anderzijds de kosten
steeds meer zal moeten verhalen op degenen die economisch belanghebbenden zijn.
Er zal voor gewaakt dienen te worden dat het particulier initiatief
alleen de lusten, de overheden slechts de lasten voor haar rekening neemt.
Ik denk hierbij aan de kosten van wegenaanleg, vuilafvoer, aanleg van
waterleiding en electriciteit, parkeerterreinen en dergelijke.
Grondverwerving en uitgifte in erfpacht door de overheid kan hierbij
een aantrekkelijke en in sommige gevaIlen onmisbare hulp zijn om de
noodzakelijke zeggenschap en verhaal van kosten te bewerkstelligen.
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Het is mogelijk, dat de gestelde eisen te zwaar blijken te zijn om een
sluitende exploitatie mogelijk te maken. Bezwaren van belanghebbenden
verdienen in dergelijke gevallen met zorg te worden bestudeerd, aangezien
bij de overheid vaak voldoende inzicht in de praktijk van dergelijke
vestigingen ontbreekt.
Het overleggen van een grondige financiële opzet van de zijde van de
exploitant zal bij deze beoordeling echter noodzakelijk zijn.
Zonodig kan dit leiden tot wijziging van de gestelde voorwaarden,
echter zonder aantasting van de zekerheden van de overheid. Er zullen
zich echter ook gevallen voordoen, waarbij het geen aanbeveling verdient
de gestelde voorwaarden te herzien, omdat het exploitatietekort voortkomt uit het feit dat voor het betrokken object ter plaatse (nog) niet
voldoende belangstelling bestaat. Het in reserve houden van dergelijke
terreinen kan in zo'n geval de voorkeur verdienen boven de aanleg van
minimale of economisch zwakke bedrijven.
Bij deze en andere voor de betrokkenen ingrijpende besluiten is een
,.duidelijk gezicht" van de overheid bij het nemen van maatregelen en
het toepassen van voorschriften en verordeningen van het grootste belang .
De tijd, nodig voor de bekende "ambtelijke molens", dient hierbij tot het
minimum te worden teruggebracht.
Mede hierdoor zal het tenslotte mogelijk zijn een sfeer van samenwerking en vertrouwen te doen ontstaan tussen de overheid en de particuliere belanghebbenden, waarbij het gevoel van "overheidsbemoeienis"
zich zal wijzigen in die van .,overheidszorg".
De recreatiezoekenden zullen hiermede in belangrijke mate zijn gebaat.
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De Financiële beschouwingen

door Drs. H.A.C.M. Notenboom

et is wellicht van belang dat ieder die het eens wat nauwkeuriger
wenst te lezen in de gelegenheid is kennis te nemen van de kritische
beschouwing die van K.V.P.-zijde bij de algemene politieke en financiële
beschouwingen rond de rijksbegroting 1967 is gehouden.
Omdat het over een begroting handelt gaat het mede en wezenlijk
over cijfermatige grootheden. Waar gaat een miljoenennota anders
over? Maar achter cijfers steekt beleid, en dat beleid gaat over het Nederlandse volk, over mensen dus.
Degenen die slechts de buitenkant van de opstellingen zagen, spraken
van cijfermachine, computer en de geruchten als zou werkelijk een computer aan ons werk te pas zijn gekomen zijn uit de lucht gegrepen, zoals
ieder die bereid is de gedachtengang te volgen zelf zal kunnen constateren.
Op de relatie tussen rijksbegroting en werkgelegenheid, investeringsniveau, mogelijkheid tot reële loonsverbetering en betalingsbalans wordt
in het onderstaande niet of nauwelijks ingegaan. In de algemene polilitieke beschouwingen heeft de heer Schmelzer dit belangrijke onderdeel besproken. Daarbij kwam een grote zorg om de betalingsbalans
naar voren. Inmiddels kwam vast te staan dat het Centraal Planbureau
het nadelig saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans over
'66 niet meer raamt op 300 miljoen, hetgeen ook uitgangspunt was bij
de algemene beschouwingen, al werd er aan getwijfeld, maar op ruim
800 miljoen.
Inmiddels is eveneens duidelijk geworden dat voor het ziekenfonds het
premiepercentage in plaats van 5.8 volgens de Ziekenfondsraad voor
1967 wel 7 zal moeten worden. Over de hoogte der voorgestelde Sociale
Verzekeringspremies werd door ons eveneens twijfel uitgesproken. We
werkten echter met de door de Regering verstrekte cijfers. Omtrent andere sociale verzekeringskosten moeten met spanning en zorg de nadere
cijfers worden afgewacht.
De door ondergetekende gehouden algemene financiële beschouwingen
handelden nadrukkelijk over een deel der problemen die er bij betrokken
kunnen worden. Naar onze mening een hoogst belangrijk deel. Wanneer
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tenslotte enkele cijfers naar voren komen, die een aanwIJzmg zijn voor
de orde van grootte van de o.i. onjuiste beleidslijnen, dan hebben deze
cijfers geen absoluut karakter. Verschillende punten van kritiek zijn niet
gekwantificeerd in deze telling betrokken maar blijven natuurlijk wel
een rol spelen bij de beoordeling van het beleid.
1. Wij spraken eerst over de versnelde inning der inkomstenbelasting.
Men kan onderscheiden de maatregel op zich en het als dekking
voor de gestegen rijksuitgaven in aanmerking nemen. De maatregel
op zich is aanvaardbaar, want ze is billijk, mits de met instemming
van de fiscus soms in jaren gegroeide achterstand met soeplesse
wordt ingehaald.
Het als dekking aanvaarden (daartoe wordt 300 mln. meegeteld van
de te verwachten opbrengst van 425 mln, terwijl deze 425 mln. in
de kasberekening wèl geheel wordt meegeteld) gedt op zijn zachtst
gezegd bedenkingen, al hebben wij tenslotte in de becijfering de minister gevolgd. De bedenkingen zijn deze:
1) Het is een bestuurlijke maatregel, die door opgenomen te zijn in
het dekkingsplan, een stuk manoeuvreerbaarheid verliest. Zouden
er redenen opkomen om een andere uitvoering toe te passen, dan
is de bewindsman niet meer vrij deze op eigen merites te bezien,
immers op de opbrengst werd grotendeels gerekend bij de opzet
's lands begroting.
2) De versnelde inning heeft een ander effect dan additionele belastingen. Het doel van het dekkingsplan in een tijd van inflatiegevaar en stijgende collectieve voorzieningen is: bestedingsruimte
bij de particuliere sector weg te nemen omdat ze nodig is in de
overheidssfeer. Versnelde inning noopt wel tot betalen, maar
maakt iemand niet armer, wel minder liquide. In het grootste
deel der gevallen mag aangenomen worden dat een en ander
gaat ten koste van de eigen besparingen of uit opgenomen leningen. Dus ten koste van de kapitaalmarkt, terwijl de ontlasting daarvan voor 1967 één der begrotingsdoeleinden was.
3) Versnelde inning is geen dekking op zich. Structurele stijging van
uitgaven behoort door structurele inkomsten te worden gedekt.
Daartoe dienen voornamelijk de 20 opcenten op de omzetbelasting, doch deze worden in het regeringsvoorstel eerst van kracht
op 1 januari 1968. De versnelde inning maakt het in het voorstel
mogelijk de structurele dekking later te doen ingaan, maar dan
moet deze dekking wel onwrikbaar vaststaan. De 0pmerkingen
dienaangaande door de P.v.d.A.-woordvoerder gemaakt, doen
minstens eraan twijfelen of de gehele Kamer deze onwrikbaarheid
wil helpen bevorderen. En dan nog zit er een gevaar in dat de
definitieve dekking eerst door het volk wordt opgebracht als de
uitgavenstijging, waarmee ze verbonden is al een jaar achter de
rug is. Er zitten dus nogal wat bedenkingen aan het als dekking
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aanvaarden van de versnelde inning. Voorlopig hebben we de minister echter willen volgen, waarmee het bedenkelijke karakter
ervan natuurlijk niet is verdwenen.
Il. Bij het vaststellen hoeveel de voorgenomen uitgavenstijging de jaarlijks door de stijging der inkomsten beschikbare "trendmatige begrotingsruimte" overtreft, worden van de totale uitgavenstijging de zogenaamde niet relevante posten afgetrokken.
Het is traditie hierbij de algemene salaris- en pensioenmaatregelen
als niet relevant te beschouwen.
Reeds vroeger is overwogen of in verband met de produktiviteitsstijging waarvan wordt uitgegaan niet een deel van de kosten van
algemene salarismaatregelen in de toetsing aan de begrotingsruimte
zou behoren te worden betrokken (M.N. 1965 blz. 44).
goederen en diensten binnen de trendmatige begrotingsruimte worDaartegenover staat volgens de minister dat prijsstijgingen van
den opgevangen. Het is dus een soort gedeeltelijke compensatie voor
de prijsstijgingen.
Thans echter wordt in verband met diezelfde prijsstijgingen de laatste
jaren de trendmatige begrotingsruimte jaarlijks bijgesteld.
Bovendien is er - dacht ik - aanleiding dit aspect anders te bezien
dan voorheen nu:
a) voor de ambtenaren een welvaartsvast pensioen is bereikt, in
tegenstelling tot de werkers in het bedrijfsleven en
b) de denivelleringsronde, die een achterstand t.O.V. het bedrijfsleven moest wegwerken volledig is uitgewerkt.
Men kan thans mede door het beleid van de jaarlijkse "salaristrend" wel stellen dat de positie van de ambtenaren in het algemeen
voorligt op die in het bedrijfsleven. Daarom had ik verdergaande
verbeteringen voor 1967 als wèl relevant willen aanmerken. Het betreft in totaal 121 mln. t.W. invoeren van nieuwe pensioenwetten
voor het overheidspersoneel (90 mln.), definitieve ziektekostenregeling
ambtenaren (11 mln. voor een half jaar) en optrekken van de salarisgrens waarboven geen vergoeding voor onregelmatige dienst wordt
gegeven (20 mln. voor een half jaar).
Deze visie in beginsel handhavend heb ik in het latere debat jegens
de Minister erkend dat het wat zwaar is nu ineens deze bedragen
voor 1967 mede bij de toetsing te betrekken.
111.

De becijfering van de begrotingsruimte zelf is eveneens kritisch beoordeeld door meerdere sprekers.
Verleden jaar was de trendmatige begrotingsruimte voor de jaren
1966 en 1967 bijgesteld en gebracht op 900 mln. Mede door de trendmatige stijging van het reële nationale inkomen van 4% op 4,5% te
brengen.
Thans wordt voor 1967 een bijstelling verricht, niet alleen door uit
te gaan van de vermoedelijke uitkomst der belastingontvangsten in
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1966, maar ook door als stijgingspercentage in plaats van 4,5 nu 4,8
aan te houden. Nu wordt echter juist voor 1967 een geringere groei
van het N.1. als voorheen geraamd, maar bovendien berust de calculatie waarmee het Centraal Planbureau tot een verwachte gemiddelde groei in de periode 1965-1970 komt op een niveau van belastingdruk, dat lager is als die waar we heengroeien en die derhalve een
ombuiging in het beleid veronderstelt. Daarom lijkt de bijstelling
naar 4,8% tenminste aan de gevaarlijke kant. Toch hebben we het
cijfer dat de Miljoenennota voor de trendmatige begrotingsruimte
aangeeft, nl. 1120 mln. gevolgd, waarmede natuurlijk ook hier de bedenking niet is weggenomen.
Er zijn nog andere punten waarover opmerkingen werden gemaakt,
maar het moge duidelijk zijn dat, waar in onderstaande cijfers de
bovengenoemde kritiek niet is ingecalculeerd, de conclusie er nog
slechts door wordt versterkt.
IV.

De dubbeltelling.
Bij de berekening van het door belastingmiddelen te dekken bedrag
werd rekening gehouden met een "overloop" van belastingmiddelen,
die behoorden tot het dekkingsplan 1966, doch eerst in 1967 ontvangen worden. Het "jaarbasis bedrag" - dus zowel datgene wat reeds
in 1966 ontvangen wordt als dat deel wat het eerste jaar nog niet
binnenkomt - werd evenwel reeds in de Miljoenennota 1966 tot de
structurele dekking gerekend, zodat hier van een dubbeItelling sprake
is. Dit betreft 237 mln. terwijl niet weersproken werd mijn vermoeden dat nog 50 mln. meer werd dubbelgeteld. We bleven uitgaan van
237 mln.
In hert: debat werd de dubbeltelling erkend maar werd daartegenover
gesteld o.m. het achteraf bijstellen van de begrotingsruimte 1966 op
grond van later bekend geworden feiten. Zou het al verantwoord zijn
bijstelling achteraf te verrichten, dan moet er rekening mee gehouden worden dat de dekking voor 1966 vanuit het gezichtspunt van
structureel 200 mln. te weinig was. Bovendien is thans ook een ander
feit bekend nl. de begrotingsoverschrijding in 1966 van minstens 800
mln.
De conclusie dat al met al voor 1967 niet aan de eisen van een
structureel begrotingsbeleid wordt voldaan bleef door ons gehandhaafd. Dit niet aan de eisen voldoen is geen zaak voor 1967 alleen,
het werkt voor de toekomst door en werkt bestedingsinflatie in de
hand.

V.

De uitgavenstructuur voor 1967 wordt bovendien niet voldoende door
de cijfers van de Miljoenennota weerspiegeld. In de begroting 1967
zijn nl. enkele effecten ingebouwd, waardoor de uitgaven kunstmatig
lager werden gehouden dan ze structureel zijn, hetgeen in 1968 - het
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jaar dat toch al reeds de eigenlijke bij de begroting 1967 behorende
offers grotendeels te dragen krijgt dubbel uitpakt.
A. De minister van Defensie heeft op zich genomen de betaling
van f 115 mln. (zijnde een gedeelte van zijn begrotingsbedrag voor
1967) niet in 1967 te verrichten, welk bedrag dan boven het in
1968 voor defensie vast te stellen plafond ter beschikking zal
staan. Dit is dus geen verlaging van de begroting, slechts een
kasuitstel, maar bij het vaststellen van het begrotingstekort en
de benodigde dekking 1967 wordt met een vermindering van 115
mln. rekening gehouden. Het beslag op de begrotingsruimte 1968
is derhalve ten gevolge van deze manoeuvre 230 mln.
B. Door de voorgenomen invoering van enkele sociale verzekeringswetten op 1 juli 1967, gepaard aan gewijzigde premieverdeling en
een verhoogd aandeel van het Rijk ontstaat een ingewikkeld
complex van gevolgen.
De Miljoenennota becijfert de vermoedelijke toekomstige additionele jaarlijkse last voor de begroting op 125 mln. Doordat een
deel van het complex bestaat uit het overnemen van de A.K.W.premie door het Rijk ontstaat echter alléén voor 1967 een voordeel voor 's Rijks budget van 115 mln. In het e,erste jaar waarin
het Rijk de A.K.W.-premie voor zijn rekening neemt, kan nl. met
een kwartaal minder als uitgaven ten laste van de begroting
worden volstaan, omdat in het eerste kwartaal na het ontstaan
van de nieuwe süuatie de kinderbijslagen nog ten laste van het
A.K.W.-fonds oude stijl gebracht kunnen worden. Terzijde kan
worden opgemerkt dat hier dus ontsparing optreedt d.w.z. dat
gelden van het fonds welke zijn belegd daardoor in de consumptiesfeer terecht komen en opnieuw de kapitaalmarkt ervoor dient
te zorgen dat vervangende besparingen de beleggingen overnemen.
De cijfers van de totale kosten voor de toekomst zijn voorlopige,
het is niet onwaarschijnlijk dat de additionele lasten veel hoger
zijn dan 125 mln. Door aanvaarding der voorliggende ontwerpen
wordt de begroting structureel met 125 mln. méér belast, terwijl
toevallig de uitgaven voor 1967 met 115 miljoen dalen.
Een beslag op de begrotingsruimte voor 1968 derhalve van f 240
mln.
C. Maatregelen in 1967 te nemen, die gevolgen hebben voor de begroting 1968. In de discussie werd door de minister gewezen op gevolgen van in 1967 te nemen maatregelen welke de begrotmg 1968
zouden ontlasten. B.v. verdere afbouw van de broodsubsidies en
het uitstel van de huurverhoging tot 1 juli 1967 hetgeen een gunstige doorwerking heeft naar 1968.
Totaal verlaagt dit de begroting 1968 met rond f 70 mln. Het tegengestelde effect hebben dan echter - zo luidde ons antwoord andere maatregelen in 1967, die de begroting 1968 extra belasten,
253

_

' I:. ..

f ft -I

n1. de verplichtingen, welke de ministers in J 967 mogen aangaan
voorzover deze later tot uitgaven zullen leiden.
Er staan n1. in de begroting vele nieuwe initiatieven waarvoor relatief geringe bedragen worden uitgetrokken, maar waartoe belangrijke verplichtingen in 1967 mogen worden aang('gaan (zogenaamde binnenslijnse verplichtingen). Het verschil tussen deze
verplichtingen en de voor 1967 voorgestelde uitgaven veroorzaakt
een nieuwe lastenverzwaring voor de toekomst. Prof. Witteveen
berekende dit verschil op 240 mln. en wees bovendien op de ontwikkeling m.b.t. verkeersvoorzieningen voor de steden en het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Middenstand. Hij kwam tot
240 + 80 + 50 mln., hetgeen de minister overtrokken voorkwam.
Wij zijn derhalve uitgegaan van 200 mln. zodat gerekend wordt
met een effect voor 1968 van 200 verhogingen minus 70 verlagingen is 130 mln. netto verhogingen. Er zijn nog andersoortige
posten die de begroting van 1967 drukken en bij voortzetting van
het beleid niet structureel zijn (zie het artike,l van drs. J. W. v. d.
Dussen in E.S.B. van 19 oktober 1966) maar ook daaraan gingen
we voorbij.
VI.

Men kan zich nu, uitgaande van deze uit de begroting 1967 voortvloeiende gegevens, tezamen met enkele veronderstellingen een beeld
vormen van wat de begroting 1968 tenminste gaat brengen m.b.t. de
lastenstijging. Een grote rol spelen daarbij de afwentelingen naar dat
jaar, reden waarom voor het eerst in deze Miljoenennota een hoofdstukje werd gewijd aan "een blik naar 1968", zijnde het jaar na het
begrotingsjaar. De veronderstellingen betreffen
a) een bijstelling van het defensieplafond en
b) de autonome uitgavenstijgingen.

ad A. Het defensieplafond werd voor een reeks van jaren vastgesteld.
Deze reeks loopt af met 1967.
Wij oordelen hierbij niet (het liefst ware mij indien het mogelijk zou
zijn de defensieplafond te verlagen) doch gaan uit van de veronderstelling dat voortzetting van het beleid en onveranderde inspanning
niet kan worden opgebracht met een bedrag gebaseerd op het kostenpeil van 4 jaar geleden. Daar komt bij dat de jaarlijkse begrotingsbedragen voor defensie niet overeenstemmen met het overeengekomen plafond, maar lager zijn omdat er nog "ingehaal'd' moest worden wat onder minister Visser was overschreden. Wanneer derhalve
voor bijstelling van het defensieplafond vanaf 1968 f 100 mlno wordt
genomen houdt dit nauwelijks en slechts een geringe feitelijke bijstelling van het 4 jaar geleden overeengekomen plafond in.
ad B. De autonome uitgavenstijging exclusief Defensie.
Jaarlijks stijgen de rijksuitgaven autonoom, d.w.z. zonder nieuwe
initiatieven of maatrege,len. Meer dan eens werd in de afgelopen ja254
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ren geconstateerd dat de autonome uitgaven-stijging welhaast de gehele ruimte opslokt. De "ruimte" is thans 1120 mln. en we gingen
voor de autonome stijging uit van 900 mln. o.i. buitengewoon laag.
D.w.z. wanneer het beleid wordt voortgezet en er geen wetswijzigingen i.v.m. de stijgende kosten tot stand komen. Ter vergelijking diene
dat de totale relevante uitgavenstijging voor 1967 1427 mln. bedraagt.
(Men bedenke dat deze begroting bovendien sterk kunstmatig is gedrukt met de onder V genoemde bedragen).
Zou de uitgavenstijging 1968 even "gunstig" zij nals die voor 1967,
dan moet men in gedachten bij de 900 mln., nog eens ruim 500 mln.
optellen en bij de conclusie globaal 15% méér.
Door van 900 mln. uit te gaan en de onder I. 11. en lIl. uiteengezette
dekkingen voorlopig ter zijde stellend mag de conclusie een uiterst
gematigde worden genoemd.
VII. Welke is nu deze conclusie?
Dat voor 1968 tenminste een lastenstijging tegemoet moet worden
gezien naast de 680 mln. omzetbelasting, welke de definitieve dekking
is voor de overschrijding van de norm in 1967, van nog eens een
bedrag in dezelfde orde van grootte.
Voor een goed begrip zij nog eens aangetekend dat de dekking die
in 1967 nodig is - rekening houdend met de tweede moot van de
tariefsaanpassing van de loon- en inkomstenbelasting en met de uitgavenstijging - grotendeels gevonden wordt in de verhoging met
20 opcenten van het normale percentage der omzetbelasting. Door
voor 1967 echter tijdelijk de benzine-accijns te verhogen en het 47e
punt van de Vennootschapsbelasting met één jaar te verlengen alsmede door de eenmalige opbrengst in 1967 van de "versnelde inning" meende de regering deze definitieve dekking eerst m.i.v.
1-1-'68 te kunnen laten ingaan.
De hieronder becijferde lastenstijging voor 1968 komt derhalve bovenop de 20 opcenten, die ca. 680 mln. opbrengen,

Opstelling:
Zie IV f 237 mln. bruto, is voor het Rijk 85/100
halve netto
Zie V A
Zie V B
Zie V C
Zie VI A
Zie VI B

der201
230
240
130
100

900
Totaal

Trendmatige begrotingsruimte
Overschrijding

1801 mln.
1120
681 mln.
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Bij dekking door belastingmiddelen, rekening houdend
met het feit dat het Rijk slechts ca. 85'/0 ontvangt.
Dus 100/85 X 681 = rond 800 mln.
In 1968 méér dekkingsmiddelen als in 1967 tengevolge
van het voorliggend dekkingsplan '67. (Dit cijfer is door
de regering zelf verstrekt).
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Hierbij is nog niets gereserveerd voor de aanpassing van de tarieven
van de loon- en inkomstenbelasting aan de sinds 1964 gedaalde waarde van de gulden en we zijn in onze gedachten al in 1968. De laatste
tariefsaanpassing van de loon- en inkomstenbelasting betreft een
aanpassing aan het prijspeil, ofwel de guldenwaarde van 1964. In
feite komen deze lasten aldus bovenop een belangrijk gestegen druk
der direkte belastingen.
Als het al mogelijk zou zijn iets van deze bealstingen uit de directe
sfeer te halen, het allergrootste deel zal niet anders dan kunnen komen uit de indirecte sfeer zoals omzetbelasting en accijnzen.
Het is wel communis opinio dat de middelen voor de enorme stijgende collectieve voorzieningen etc. door het hele volk moeten worden opgebracht, maar datzelfde volk ervaart in 1968 bovendien al
reeds de doorwerking van uitgestelde sociale lastenstijging en huurverhoging welke volgens de voorstellen slechts op de helft van 1967
maar volledig op 1968 betrekking zullen hebben. Er wordt derhalve
zovéél naar 1968 doorgeschoven dat tegen die tijd een onmogelijke
situatie moet ontstaan.
Aldus was en is de redenering.
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de lijn der verwachtingen, dat na de val van het kabinet-Cals
via een motie, ingediend door de fractieleider van de grootste
H
regeringspartij, drs. W. K. N. Schmelzer een opdracht tot formatie van
een kabinet zou krijgen.
Daarmee werd duidelijk vastgelegd, dat de verantwoordelijkheid voor
de crisis op de eerste plaats lag bij de K.V.P. Het feit, dat drs. Schmelzer
zich tot het uiterste heeft ingespannen om een overbruggingskabinet te
formeren, bewijst dat de K.V.P. die verantwoordelijkheid niet uit de weg
is gegaan. Zijn opdracht was zeer ruim, de mogelijkheden waren desondanks beperkt. Reeds bij het begin van zijn werkzaamheden had de
formateur laten blijken, dat het, nu het kabinet-Cals zelf in dat stadium
geen vervroegde verkiezingen bleek te willen uitschrijven maar als geheel
ontslag had aangeboden, niet tot zijn taak kon worden gerekend om af
te koersen op een restauratie van het kabinet-Cals. Dat betekende overigens
niet, zoals ook later zou blijken, dat hij geen beroep kon doen op een aantal
bewindslieden uit het demissionaire team. Het betekende evenmin, dat
krachtens de opdracht, de formatie van een kabinet bestaande uit KVP,
VVD en CHU, de drie fracties, die de motie-Schmelzer hadden gesteund,
niet mogelijk was. Deze laatste weg heeft de heer Schmelzer echter
bewust niet gekozen. Hij heeft niet willen vooruitlopen op de uitspraak,
die de kiezers zeer binnenkort zullen moeten doen. Na deze vervroegde
verkiezingen, die een essentieel onderdeel van zijn plan-de-campagne uitmaakten, zal immers een nieuw kabinet optreden, dat de volle vier jaar
kan regeren. Op de samenstelling van dat "definitieve" kabinet wilde
de formateur niet vooruitlopen. En terecht.
Bij het debat in de Tweede Kamer was wel gebleken, dat er - zakelijk
gezien - grote overeenstemming bestond tussen de fracties van de KVP
en de AR over de noodzaak tot een betere dekking voor 1967 te komen.
Fractieleider B. Rooivink (AR) had een en andermaal verklaard, dat zijn
fractie zich het recht voorbehield om met amendementen te komen op
reeds ingediende of nog in te dienen wetsontwerpen, met het doel voor
een betere dekking in 1967 te zorgen. Op zijn vraag of het kabinet daartegen bezwaren zou hebben, heeft de heer Rooivink in de Kamer overigens
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nimmer antwoord gekregen. Ook voor hem gold blijkbaar het antwoord,
dat de KVP te horen kreeg: de dekking voor 1967 is solide, het kabinet
heeft geen enkele behoefte aan een verbetering. Bij de algemene politieke
beschouwingen was ook gebleken, dat het kabinet er evenmin - zoals door
de KVP was ge'vraagd - iets voor voelde het uitgavenniveau voor 1967
nog eens te bezien, teneinde mede daardoor de gevolgen voor 1968 te
verzachten. Toen bleek, dat het kabinet dit onmogelijk achtte, heeft drs.
Schmelzer in die fase deze eis laten vallen, om ook van zijn kant het
kabinet tegemoet te komen. Maar uiteraard kon dan niet achterwege
blijven de eis voor een betere dekking in 1967 en krachtige pogingen om
een verantwoorde uitgavenontwikkeling (en dus niet wéér belastingverhogingen) voor 1968 te bereiken. De crisis ontstond, toen bleek, dat het
kabinet op geen enkele wijze aan de verlangens van de KVP, ontsproten
aan de grote zorg voor het financieel-economisch welzijn van het land,
gehoor wilde geven. Bij de stemverklaringen over de motie-Schmelzer,
zei de heer Rooivink van de A.R.: " ... ook in onze motie kwam duidelijk
tot uitdrukking, dat de bereidhe,id aanwezig was, om desnoods - de vorm
waarin laat ik in het midden - extra dekkingsmiddelen ter beschikking
te stellen, teneinde een tegendruk te geven tegen de sterk inflatoire ontwikkeling, die naar onze opvatting ook deze begroting kenmerkt".
De A.R. kwam tenslotte tot de conc1w;ie, dat zij niet vóór de motieSchmelzer kon stemmen, maar met die stellingname was natuurlijk de
grote zorg, die bij de A.R. leefde en waaraan duidelijk uitdrukking was
gegeven, niet weggenomen. Het behoeft dan ook nauwelijks verder te
worden toegelicht, dat de uitgangspunten van KVP en AR niet ver uit
elkaar lagen, zij het dat beide partijen tot verschillende conclusies kwamen
over de gevolgen, die hieraan moesten worden verbonden.
Men heeft in de dagen van de formatie-Schmelzer wel gezegd, dat de
KVP de verantwoordelijkheid voor de crisis op anderen zou willen afschuiven door steun voor de formatie met name bij de AR te willen
zoeken. Een dergelijke stelling berust op niets. Integendeel door de formatieSohmelzer heeft, zoals hiervoor reeds is uiteengezet, de KVP de volle
verantwoordelijkheid voor de crisis op eigen schouders genomen. Maar
gegeven het feit, dat de crisis nu eenmaal bestond, was er een nieuwe
situatie geschapen. In die situatie moest een nieuw kabinet worden geformeerd en daarbij heeft de formateur gedacht aan een eventueel door
anderen aangevuld minderheidskabinet van de KVP met bewindslieden
van AR-huize, omdat de AR nu eenmaal zakelijk het dichtst bij de KVP
stond.
In ditzelfde kader moet een enkele opmerking worden gemaakt over
een andere, ons inziens onjuiste stelling, n.l., dat de KVP geen crisis
had mogen forceren, omdat geen alternatief voorhanden was. Men zou
die stelling met een simpele vraag kunnen beantwoorden: zou het niet
zeer onbehoorlijk zijn geweest, wanneer de KVP een kabinet, dat haar
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eigen signatuur draagt, naar huis zou sturen met een alternatief, kant
en klaar, in de binnenzak?
Bovendien is de stelling ook irreëel, omdat in Nederland het voorhanden
zijn van een politiek alternatief nooit binnen de beslissingsmacht van één
politieke partij ligt.
Het uitgangspunt van formateur Schmelzer was dus, dat er zakelijk zo'n
grote mate van overeenstemming ten aanzien van de financieel-economische
toestand van het land met de AR bestond, dat de beste kans op een
snelle oplossing van de crisis, gekoppeld aan vervroegde verkiezingen,
lag in het allereerst aftasten van de mogelijkhe:id tot vorming van een
minderheidskabinet KVP-AR, eventueel aangevuld met enkele andere
bewindslieden. Dit uitgangspunt is overigens later nog eens onderstreept
door de voorstellen tot betere dekking, die minister mr. B. W. Biesheuvel,
tesamen met fractieleider B. Rooivink, aan de formateur hebben voorgelegd.
Daarbij moet overigens wel worden bedacht, dat het contact, dat de
formateur had met prof. Zijlstra niet allereerst was gericht op de politieke kleur van deze oud-minister van financiën en economische zaken,
maar veel meer op het gezag, dat deze zeer bekwame econoom in zijn
persoon vertegenwoordigt.
Het was dan ook een grote teleurstelling voor de formateur toen bleek,
dat de heer Zijlstra, die het premierschap zou combineren met het ambt
van minister van financiën, niet op de uitnodiging van drs. Schmelzer
kon ingaan "na zorgvuldige overweging - daarbij inbegrepen een oriëntering met betrekking tot de gevoelens en standpunten in zijn eigtn politieke kring -". Door dit standpunt van prof. Zijlstra, dat de formateur
uiteraard diende te respecteren, en door een latere weigering (niet op
politieke gronden) van drs. de Pous, viel ook prof. De Quay af, die als
vice-premier respectievelijk premier in het overbruggingskabinet zitting
zou nemen.
De formateur koerste toen af op een minderheidskabinet bestaande uit
KVP'ers en enkele CH- en niet politiek gebonden figuren. In dit kabinet
wenste hij tevens een aantal ministers op te nemen, afkomstig uit het
demissionaire team van mr. Cals. Hij kreeg - in principe - toezeggingen
van de ministers Luns, De Jong en Bot. De ministers Veldkamp en
Bogaers, die eveneens een gesprek met drs. Schmelzer hadden, wensten
,in de beoogde opzet en in die fase aan zijn pogingen geen medewerking
te verlenen, zij het dat Dr. Veldkamp een uitnodiging in ernstig beraad
heeft gehad.
Terwijl drs. Schmelzer zijn opzet nog aan het uitwerken was, kwam er
een volslagen onverwachte démarche van de AR. Minister Biesheuvel en
fractievoorzitter Rooivink vroegen om een onderhoud met de formateur
en legden hem enkele voorstellen voor, die volledig gericht waren op een
verbetering van de dekking der overheidsuitgaven in 1967. Zij hadden zowel
betrekking op een uitstel van het tweede deel van de verlaging van de
loon- en inkomstenbelasting als op vervroeging van de datum van ingang
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van de verhoging der omzetbelasting bij voorkeur met een half jaar,
dus tot 1 juli 1967. In deze voorstellen was ook een prealabele eis opgenomen, n.l. dat de formateur hierover contact met de P.v.d.A. moest
opnemen. Ondanks herhaald overleg tussen de formateur en de AR-voorstellers kon hierover geen overeenstemming worden bereikt: de AR hield
aan deze voorwaarde vast. De formateur kon er niet op ingaan, omdat
_ naast het overduidelijke standpunt, dat de PvdA in de Tweede Kamer
had ingenomen ten aanzien van enkele verdere lastenverzwaring in 1967 de heer Nederhorst de opvattingen van zijn fractie hierover bij een bezoek
aan drs. Schmelzer nog eens persoonlijk had onderstreept. Een hernieuwd
contact met de PvdA was dus overbodig, niet nuttig en bovendien tijdrovend. Een ander, doorslaggevend aspect was, dat drs. Schme1zer, als
fractievoorzitter van de KVP in het afgelopen jaar een en andermaal
duidelijk tot uitdrukking had gebracht, dat zijn fractie, zeker in het licht
van de toen de jongste gegevens over verslechtering van de toen bekende
gegevens van financieel·economische aard en gezien alternatieve mogelijkheden het doorgaan van de belastingverlaging bijzonder hoog had
genoteerd. Welnu, hij was dus wel de laatste, die met het voorstel kon
komen om deze belastingverlaging uit te stellen. Bovendien zou het een
onmogelijke zaak zijn voor welke formateur dan ook, om voorstellen aan
partijen voor te leggen, waar hijzelf toen niet achter kon gaan staan.
De AR-woordvoerders hielden evenwel vast aan hun twee uitgangspunten:
1. een gesprek van de formateur met de PvdA; 2. de onverbrekelijkheid
van de voorstellen tot uitstel van de belastingverlaging en de vervroeging
van de omzetbelasting. Daarmee was de kous af en de als "constructief"
aangekondigde voorstellen, waarvan de AR in alle redelijkheid kon weten,
dat zij zowel voor de KVP als de PvdA op dat ogenblik onaanvaardbaar
waren, werden in het formatie·dossier opgeborgen. De schuld daarvan
ligt beslist niet bij formateur Schmelzer.
In de hierdoor ontstane situatie was een terugkeer naar een kabinet
KVP-AR definitief van de baan en de enig overblijvende mogelijkheid
was die, waarvan vóór de démarche van de AR de draad reeds was
opgenomen: een KVP-kabinet aangevuld met enkele ch- en politiek niet
gebonden figuren. Minister De Jong zou in dit kabinet minister-president
worden met de heer Luns op Buitenlandse Zaken. Prof. Bosman was
bereid Financiën voor zijn rekening te nemen en prof. Steenkamp had
eveneens zijn medewerking toegezegd. Ook mr. Bot zou kunnen terugkeren.
In dat stadium deed de formateur opnieuw een beroep op minister Veldkamp om zich met de portefeuille van Sociale Zaken en Volksgezondheid
te belasten, gekoppeld aan het vice-premierschap en de zaken van het
Koninkrijk. De heer Veldkamp vroeg tijd voor beraad. Dat beraad heeft
niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarmee was de poging van de

* De jongste gegevens over verslechtering van de betalingsbalans met 500
miljoen gulden kwamen na afsluiting van de formatiepoging.
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heer Schmelzer definitief ten einde. Hij had gestreefd naar een kabinet,
dat kwalitatief, in deze moeilijke tijd, aan hoge eisen zou voldoen. Op
een aantal centrale posten was hij erin geslaagd bekwame personen aan
te trekken. Na de weigering van minister Veldkamp - juist op het zo
vitale sociale terrein een sleutelfiguur - moest hij zijn opdracht aan de
Koningin teruggeven, mede omdat ook de factor tijd een rol ging spelen,
die niet te onderschatten was.
Na de mislukking van formateur Schmelzer werd opnieuw de vicepresident van de Raad van State, prof. dr. L. J. M. Beel, bij de crisis
betrokken, zoals in het na-oorlogse verleden al bij herhaling het geval is
geweest. Hij kreeg een informatie-opdracht, die alle mogelijkheden open
hield, maar waarin wel de bijzondere nadruk werd gelegd op het feit,
dat het land nu met spoed een nieuwe regering, dat de vervroegde verkiezingen zal bevorderen, moet krijgen.
Op het ogenblik, dat dit artikel wordt afgesloten is over de koers,
die prof. Beel heeft uitgezet, nog niets bekend.
10-11-1966
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Integratie tussen blank en zwart
Tanzania

door Drs. A.C. Grol-Overling

En1ge geografische gegevens over Tanzania
Oppervlakte
Aantal inwoners
Exportprodukten
Hoofdstad

938.000 km2
10.000.000
katoen. sisal, koffie, diamant
Dar es Salaam (130.000 inwoners)

inds 1963 werken mijn echtgenoot en ik in Tanzania. In deze tijd

S hebben wij vergaande ontwikkelingen waargenomen in dit land en
in de mensen. Ook wijzelf hebben onze opvattingen over land en volk
herhaaldelijk herzien onder invloed van eigen ervaringen in ons beider
beroep. Het is ons dikwijls opgevallen dat de problemen rondom de
samenwerking met Afrikanen in twee wel zeer verschillende beroepssferen ~- accountant en paedagoge - een frappante gelijkenis vertonen.
Gezien onze eigen nog steeds wisselende inzichten met betrekking tot
onze plaats en taak in e'en voortdurend en snel veranderende maatschappij, durf ik slechts aarzelend en voorlopig te schrijven over integratie
van blank en zwart.
Tanzania kent diverse integratie-problemen: de samensmelting van de
120 verschillende stammen met ieder hun eigen taal en eigen tradities
tot één volk met Swahili als nationale taal; de unie tussen Tanganyika
en Zanzibar die weliswaar een politiek feit, maar nog lang geen geintegreerde gemeenschap is; het samen leven en werken van Afrikanen
met Arabieren, Aziaten en Europeanen, van wie sommigen zelfs Tanzania-citizen zijn geworden, anderen slechts tijdelijk in Tanzania willen
verblijven. Wij zullen ons heden echter beperken tot de integratie van
blank en zwart alhier.
Wie is de Afrikaan?
De Afrikaan is de oorspronkelijke bewoner van het land. Hij behoort
tot de Bantoenegers. Hij trouwt als regel met één of meer stamgenotes.
262
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De laatste jaren komen ook wel huwelijken voor tussen personen van
verschillende stammen. Sinds de Middeleeuwen hebben de Arabieren
nederzettingen gehad langs de kust. De Arabieren hebben zich verregaand geassimileerd met de locale bevolking. De nationale taal, het Swahili, heeft zeer veel woorden ontleend aan het Arabisch.

Enige historische gegevens over Tanzania
1885 - 1918
1918 1961
1954
1961
1962
1963
1964
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Duits bewind.
Tanganyika wordt mandaatgebied.
Engelsen als beheerders namens Volkenbond.
Oprichting van de politieke partij T.A.N.U.
"Uhuru" = Onafhankelijkheid voor Tanganyika.
Tanganyika wordt een republiek.
Onafhankelijkheid voor Zanzibar.
Unie tussen Tanganyika en Zanzibar.

Sinds 1961 is de Afrikaan een ander mens geworden. Kregen tijdens
het koloniale tijdperk sommigen een kans om te studeren, in hogere
functies te treden en een zekere welstand te bereiken, nu wordt dat van
voorrecht voor enkelen tot recht voor in-principe een ieder. De nieuwe
slogans, als vervolg op de juist verkregen onafhankelijkheid, zijn niet
meer "Uhuru", maar "Uhuru na kazi" (onafhankelijkhelid en werk) en
blijkt een uitdaging en een opgave te zijn. Ten behoeve van de eenheid wordt besloten, dat T.A.N.U. (Tanganyika African National Union)
de enige politieke partij zal zijn. Dr. Julius Nyerere is de eerste president van de partij zowel als van de republiek.
Onmiddellijk na de onafhankelijkheid kwamen veel functies open
door het vertrek van de Britten. Een groot aantal Afrikanen, voornamelijk teachers, werd haastig omgeschoold, ingewerkt en op een post gezet
die plotseling "geafrikaniseerd" moest worden. Wie het goed deed,
maakte snel promotie naar een nog hogere post, wie het minder goed
deed kreeg eveneens een overplaatsing. Daardoor was de eerste jaren
na de onafhankelijkheid overplaatsing een van de meest opvallende
karakteristieken van het bestuursapparaat, het onderwijs en de gezondheidszorg. Dit resulteerde enerzijds in grote onrust en gebrek aan continuiteit, anderzijds was het een belangrijke bijdrage aan het integratieproces tussen de diverse stammen. Langzamerhand wordt de situatie
wat meer geconsolideerd. Het aantal gequalificeerde Afrikanen neemt
snel toe, ofschoon er nog altijd een groot tekort bestaat aan Afrikanen
in bijna alle middelbare en hogere gespecialiseerde beroepen.
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Een opvallend verschijnsel nu in de sociale opbouw van de Afrikaanse
gemeenschap is het totaal ontbreken van een handeldrijvende middenstand en de ambachten. Er is langzamerhand een Afrikaanse elite bestaande uit enkele hoogleraren, ministers, officieren van justitie, rechters, artsen en directeuren van grote bedrijven. Daarnaast zijn er enige
honderden onderwijzers, die de laatste jaren steeds beter opgeleid worden. Verder is er een grote groep klerken, geselecteerd uit een zeer
groot aantal belangste:llenden, inadequaat opgeleid en tot weinig werk in
staat.
Tenslotte is er de categorie huispersoneel met weinig of geen opleiding
doch vaak met veel ervaring en toewijding. Langzamerhand ontstaat de
vraag naar ongeschoolde en geoefende arbeiders in de opkomende industrie. De bovengenoemde categorieën maken ongeveer 10 pct. van de
bevolking uit. De overige 90 pct. zijn kleine boeren, die nog maar nauwelijks deelnemen aan de geldeconomie. Deze boeren zijn veelal analfabeet, arm en ziek. Hun lage levensstandaard is er mede oorzaak van
dat de jongere leden van deze bevolkingsgroep na de lagere school
naar de stad trekken om daar werk te zoeken. Het aanbod van dit
soort arbeidskrachten overtreft verre de vraag van de nog jonge industrieën. Daarom spreekt men van grote werkeloosheid. In feite echter is
dit vrijwillige werkeloosheid, daar in de meeste streken voor Afrikanen
gratis land beschikbaar is voor landbouw. Het onderwijs schijnt de neiging tot het uitoefenen van de landbouw bijna geheel te onderdrukken.
De regering wil nu het vak "agriculture" weer op de rooster van de
lagere school plaatsen. Verder heeft zij aan werkelozen het verblijf in
de steden verboden.

Inkomen per jaar in Tanzania 1966*
Elite
Onderwijzers
Klerken
Arbeiders
Huispersoneel
Boeren

f 20.000,- tot f 50.000,f 2.500,- tot f 12.000,f 1.000,- tot f 6.000,700,- tot f 2.000,f
700,- tot f 1.200,f
f 500,- tot f 3.000,-

• Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is f 200,- per jaar.

Wie is de blanke in Tanzania?
Sinds Carl Peters in 1885 Tanganyika onder Duits bestuur bracht, is
er tot omstreeks 1960 een groeiend aantal blanken in het land geweest.
Deze blanken waren werkzaam in leidinggevende functies in bestuur,
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zakenleven, onderwijs en landbouw. Velen van hun bleven tot aan hun
pensioen, sommigen zelfs daarna. Allen leidden een comfortabel leven.
Ze woonden in grote huizen vrij van huur in speciale Europese wijken,
verpoosden in hun eigen exclusieve clubs, en genoten betrekkelijk hoge
salarissen met allerlei bijkomende voordelen zoals verlof, vrije auto en
bonus. Hun vrouwen, waren op enkele uitzonderingen na, verwend en
lui geworden door het beschikken over personeel. Hun bezigheden beperkten zich tot het onderlinge koffieuurtje, een lange middagdut en
menig bridgepartijtje. De kinderen uit deze gezinnen gingen vaak al jong
naar een internaat in Europa en kwamen eenmaal per jaar naar huis.
Ook het leven van de blanke missionaris verschilde aanzienlijk van
dat der Afrikanen. Was zijn inkomen weliswaar laag, zijn kerk eenvoudig en zijn huis naar Europese maatstaven bepaald sober, datzelfde huis
was toch meestal gebouwd op een hoge - dus gezonde - plek, met
een mooi uitzicht, veel ruimte, een eigen watervoorziening, soms zelfs
met eigen elektriciteit. Zijn prestige was hoog, zijn raadgevingen onbeperkt, sterk Europees en op ieder terrein. Zijn bedoelingen waren
veelal van hoog gehalte en zijn leven opofferend en bijzonder eenzaam,
doch zijn daden moeten - zeker achteraf - niet zelden als autoritair
en ondeskundig bestempeld worden.
Aanvankelijk was het merendeel van deze blanken Duitsers of Britten.
Een minderheid bestond uit Grieken en Nederlanders. Sinds de onafhankelijkheid wordt de groep blanken steeds meer internationaal. De
blanke van nu is meer expert en adviseur. Hij heeft veel minder directe uitvoerende bevoegdheden, maar is meer de helper op de achtergrond. Zijn gemiddelde leeftijd is lager, de duur van zijn verblijf kor·
ter en de graad van geschoolheid in het algemeen hoger dan bij de
Europeaan van "vroeger". Een verschil in inkomen tussen deze experts en hun Afrikaanse collegae bestaat vrijwel niet meer, met uitzondering van enige United Na1Ïons-functionarissen.
Een aparte groep vormen de jongere vrijwilligers vooral uit Amerika
en Duitsland. Ook hun verblijf is kort, soms één en zelden meer dan twee
jaar, dikwijls nog verdeeld over diverse standplaatsen. Zij leven in huizen zoals Afrikanen van het zelfde niveau en gaan op de fiets naar hun
werk. Zij vallen op door hun grote idealisme en hun bereidheid in alles
te helpen, maar zij maken nogal eens fouten door gebrek aan ervaring.
Integratie
Vóór de onafhankelijkheid leefden de Europeanen en de Afrikanen in
aparte wijken. Buiten het werk zagen ze elkaar zelden. Openbare gelegenheden. waren geheel of gedeeltelijk voor blanken gereserveerd
Vele Afrikanen spreken daarover nu nog met grote wrok. De herinnering
aan het verleden is een nog altijd aanwezige reële belemmering voor
de opbouw van integratie.
Integratie is een proces dat nog bijna helemaal begonnen moet WOf-
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den. Het is duidelijk dat er in de koloniale tijd geen sprake van integratie kon zijn: in de ogen van de Afrikaan kwamen de bestuurder,
de zakenman en de missionaris letterlijk uit een andere wereld. Afrikaanse collegae hadden zij niet of nauwelijks. Deze situatie is de laatste
jaren sterk veranderd. De vroegere Europese wijken hebben nu een gemengde bevolking. De kinderen bezoeken dezelfde scholen. De vaders
ontmoeten elkaar in arbeidsleven en clubs. De moeders, blank en zwart
gelijk, worden steeds meer zinvol ingeschakeld in functies bij het onderwijs, de verpleging of community development. De nieuwe missionaris is niet meer zo gebrand op "bekeringen", maar streeft ernaar een
helper en een vrliend te zijn voor allen in zijn wijk. Zijn vroegere werk
in hospitaal en school wordt nu door leken gedaan, veelal in samenwerking tussen Europeanen en Afrikanen.
Het is duidelijk dat de wil tot integratie van twee kanten moet komen.
Gezien het verleden moet de Europeaan wellicht meer van zijn oprechte
bedoelingen in deze blijk geven, dan van de Afrikaan verwacht mag
worden. Een andere overweging voor wat extra inspanning van de zijde
van de Europeaan moet, dunkt me, ook zijn, het feit dat wij maar tijdelijk verblijven in een land, dat niet het onze is, doch dat wij goed
moeten leren kennen om er een bijdrage aan te kunnen leveren. Het
is aan ons om te begrijpen, hoe slechte ervaringen met andere blanken
in het verleden, soms onbewust nog aan ons worden verweten. Het is
echter ook vaak zo, dat bij voorbeeld een goede herinnering van een
Afrikaan aan een oude Nederlandse leraar, de weg baant voor een ontmoeting met nieuwe hem nog onbekende Nederlanders, mensen van dezelfde stam. Daarom ook is de bijdrage van ieder individu aan het
integratieproces tussen blank en zwart zo belangrijk. Het gaat eigenlijk
om doodgewone menselijke vriendschap, waarin men elkaar wederzijds accepteert en vertrouwt en zich aan elkaar mededeelt. Doch zoals
men ook thuis in het eigen land niet met iedereen bevriend kan en wil
zijn, zo is ook hier het verwerven van vrienden beperkt tot mensen
van een zekere onderlinge gelijkheid. Dit betekent dat integratie tussen
blank en zwart voorlopig eerst kan bestaan tussen de "nieuwe" blanken
en de Afrikaanse elite. De blanken, die hier nog zijn van vóór de onafhankelijkheid, merendeels werkzaam in het zakenleven, hebben noch
de neiging tot noch het soort functie voor ontmoetingen met gelijk gerichte Afrikanen. Zij vormen de blanke eilanden op recepties, waar zij
wel tegelijkertijd maar niet samen met de Afrikanen zijn. De werkelijke
bijdrage tot integratie moet worden geleverd door de blanke, die nà de
onafhankelijkheid hier gekomen is, in samenwerking met de jonge pas
in Europa of Amerika afgestudeerde Afrikaan, die nu een hoge functie
bekleedt.
Een aantal psychologische verschillen tussen Afrikaan en blanke
treedt bij deze pogingen tot integratie duidelijk aan het licht: kleinere
en grotere barrières voor het tot stand komen van het vaak weder·
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zijds gewilde begrip. Enkele voorbeelden van die kleinere verschillen
zijn: wij zijn gewend een afspraak te maken met een gast om op een
bepaald uur bij ons te komen; wij zijn ook gewend te vragen naar de
tijd van een uitnodiging bij anderen; wij verwachten onze gasten "op
tijd" en wij maken er een punt van zelf "op tijd" te zijn. De Europeaan,
die hier een zelfde patroon verwacht, komt bedrogen uit, want voor de
Afrikaan, zelfs voor de ontwikkelde, is tijd een veel betrekkelijker zaak.
Te laat komen of in het geheel niet komen van gasten zonder enige
verklaring, is hier aan de orde van de dag. Alleen de Afrikaan die langere tijd in het Westen heeft doorgebracht, kan begrijpen hoe frustrerend een dergelijke ervaf'ing voor een blanke gastvrouw kan zijn, en hoe
gemakkelijk het blanke echtpaar het laat- of niet-verschijnen van zijn
gasten als een belediging uitlegt. Wij hebben in ons gezin het probleem
aldus opgelost: als wij Afrikaanse gasten hebben voor het diner, vragen we er altijd meerdere tegelijkertijd en bij voorkeur in combinatie
met Aziaten of Europeanen. Een eventueel niet-verschijnen van enige
gast is zo minder storend.
Een ander, op zich niet groot, maar toch in de samenlèving gemakkelijk storend verschil is onze verschillende aanpak bij het oplossen van
problemen in het werk. De Afrikaan blijft rustig doorgaan met het informeren naar de gezondheid en welstand van een privé-persoon in zijn
kantoor, terwijl de werk lustige blanke popelt om een werk probleem met
zijn Afrikaanse collega af te handelen. Het kan zelfs voorkomen dat
een Afrikaanse directeur herhaaldelijk vliegtuigen mist en dan maar
met een charterplane reist. Een ander mist een hele werkdag om zijn
schoonzus naar het ziekenhuis te brengen. Een onderwijzeres laat haar
45 leerlingen in de steek omdat haar eigen zoontje zich niet lekker
voelt. Een ambtenaar vergeet zijn werk omdat hij panne aan zijn auto
heeft. Hoe tr'Îvaal deze verschillen ook mogen lijken, ze zijn er en ze
spelen een belangrijke rol in het leven van alledag. Wij hebben aan onszelf gemerkt, dat wij veel westerser zijn, dan wij zelf wel zouden wensen. Het relativeren van de eigen gewoontes is blijkbaar nog niet zo'n
gemakkelijke zaak.
Nog moeilijker wordt het wanneer we denken aan werkelijk fundamentele verschiUen zoals verschillen in beider morele code. Een dergelijke moeilijkheid deed zich voor toen een hooggewaardeerde Afrikaanse vriend er een vrouw bij nam. Hoewel wij menen, dat wij de
spontane uitleg van onze vriend hierover volledig geaccepteerd hebben,
is en blijft het toch een punt dat wij nog steeds niet helemaal verstaan. Wij blijven zitten met allerlei vragen hieromtrent, die niet beantwoordt of niet begrepen kunnen worden. Zo liggen ook in het zakenleven de grenzen tussen het meer, minder en niet aanvaardbare op een
andere plaats dan bij ons. Voor de meerderheid der Afrikanen bestaat
er een ruime marge op moreel gebied. Daarnaast zien we dat, onder
invloed van een stringente moraalprediking door de missie, een ander
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type Afrikaan is ontstaan met in bepaalde opzichten veel strengere opvattingen dan wij. Een voorbeeld daarvan is de totale veroordeling van
de ongehuwde moeder met enige schoolopleiding. Zij wordt een "outcast" voor wie alle verder onderwijs wordt afgesneden en aan wie iedere
hoop op een carrière wordt ontnomen, zodat haar toekomst alleen
maar verder afglijden brengen kan. Dat dit gebeuren kan in een land,
waarin, kinderen van ongeschoolde ongehuwde moeders welkom zijn
is een andere moeilijk te accepteren zaak voor een blanke, die moet helpen bij de oplossing van dit soort vraagstukken.
Tot besluit zou ik willen zeggen, dat integratie, hoe moeizaam dan
ook, noodzakelijk is voor alle betrokkenen. Het streven naar integratie
geeft een zin aan het verblijf van de Europeanen alhier, die veel
dieper gaat dan zijn werkopdracht alleen. Afrikaan en blanke kunnen
beiden verrijkt uit het integratieproces te voorschijn komen. Een begin hiertoe is de bereidheid om wederzijdse vooroordelen op te ruimen
en elkaars weerstanden te accepteren. De blanke, die als zijn standpunt
heeft: "iedere zwarte hand is een grijphand" en de Afrikaan, die iedere Europeaan als een onrechtmatige bazige indringer ziet, hebben beiden nog een lange weg te gaan.
MWANZA, oktober 1966.
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Samenwerking als grondslag van bestuur

door Drs. J. van 8eekum

1. Noodzaak

e noodzaak van gemeenschappelijke behartiging van belangen in welke
D
vorm en voor welk doel dan ook staat voor geen enkele deur stil.
De wijze waarop zij wordt gerealiseerd is in wezen niet zo belangrijk.
Deze kan variëren van een strak institutioneel verband tot de vormvrijheid van het gentleman-agreement.
Een vast gegeven is dat vele zaken hebben opgehouden van louter
rijks, provinciaal, gemeentelijk danwel privaat belang te zijn. De stormachtige maatschappelijke ontwikkelingen laten geen enkel leef- of werkgebied vrij en doen meer dan ooit de onderlinge afhankelijkheid der
dingen naar voren treden. Wordt reeds daardoor samenwerking tot gebiedende eis, zij wordt een vanzelsprekendheid nu het huidige denken
over de mens in zijn omgeving voorgoed een einde heeft gemaakt aan
de opvatting als zou de verhouding van persoon en samenleving in een
breukvorm kunnen worden aangeduid, waarbij al naar gelang van de
politieke visie welke men prefereert aan de persoon weinig of veel, aan
de samenleving alles of niets zou toevallen.
Het denken over de mens en de gemeenschap is eeuwenlang een strijd
geweest waarin alle ismen zich opstelden; de een in een overspannen
waardering van het individu, inviolable et sacré, waarbij de gemeenschap niet veel meer betekende dan een chirurgisch verband, de ander
- en de dictaturen van alle tijden zijn daarvan de uitgesproken exponenten - in een onderwaardering van de persoon ten opzichte van wie
alles in geoorloofd als het maar nuttig is voor de gemeenschap.
En daartussen in variëteiten de meningen rond de tochwel aan bepaalde eisen van de samenleving onderworpen individuen terwijl ook
aan de gemeenschap haar grenzen worden voorgehouden.
Maar alle hadden dit gemeen dat zij vanuit de breuk gedachte
opereerden, hetgeen reeds in de titels van hun beschouwingen tot uitdrukking kwam in de trant van: "Individu en gemeenschap", als zou
het gaan over twee werelden die je in het beste geval in een nevenschikking zou kunnen verbinden.
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Het huidige denken Ü'ver de mens stelt de persoon midden in de
samenleving en omgekeerd. Het stelt de mens in zijn mede-zijn met
anderen en geeft aan dat het ",ik en gij" moet plaats maken voor "wij".
De mede-verantwoordelijkheid voor de de mens omringende wereld
maakt een einde aan het breukdenken en tendeert naar een eenheid.
Niet de zgn. eenheid van het diotaat van de gemeenschap, maar de
eenheid krachtens het dictaat in de menselijke persoon zelf gelegen. Dit
betekent evenzeer dat de oude opvatting, dat de staat (lees: de overheid) de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de gÜ'ede gang der dingen
in de samenleving heeft, onhoudbaar is. Immers deze verantwoordelijkheid is een zaak van een ieder. Uiteraard is er verschil in die zin dat
de feitelijke taken en mogelijkheden om die verantwoordelijkheid tot
uitdrukking te brengen verschillend liggen. Dit is duidelijk als we letten
op de gezagspositie van de overheid. Maar wat wil gesteld zijn is dit,
dat de door ons bedoelde verantwoordelijkheid niet uitsluitend de overheid toekomt.
En zo wordt het fe'Ïtelijk handelen zowel van overheid en de vrije
maatschappij een zaak van samendoen. Samendoen tussen overheden
onderling, samendoen van personen onderling, van instituties van particulier initiatief, samendoen van overheid en particulier initiatief.
Be'sturen wordt voor beide kaders een samenlevlingsbezigheid, een
besturen in samenwerking.
Een overheid die daarvoor geen begrip zou tonen krijgt de rekening
toch wel thuis gestuurd in die zin dat de maatschappij haar handelen
afkeurt. Een overheid die het zou nalaten begrijpt - en dit is belangrijker - haar taak en plaats als hoedster van de belangen der samenleving niet. Zij verschanst zich in een gezagsminaret, met dit verschil
dat als zij de bazuin steekt het volk echt niet meer op de knieën valt.
Dat gezag een samenlevingsverschijns.el is en voor de zuivere werking
er van communicatie veronderstelt, behoeft toch vandaag niet meer te
worden herhaald.
En geldt dit omgekeerd m.m. ook voor het particulier initatief omdat
de vrijheid van handelen gebondenheid impliceert. Ook het particulier
initiatief moet zijn pretentie souveren in eigen kring te zijn afleggen.
Het samenoptrekken in meedenkende, meehandelende verantwoordelijkheid zal het beeld van de toekomst moeten worden.*

2. Vorm
Wij hebben al gesteld dat voor wat ons betreft het gemeenschappelijk
optrekken tot op zekere hoogte een vormvrije aangelegenheid is. Vormvrij omdat het leven meer is dan een reglement, omdat ook het bestuurslijke leven anders moeten kunnen worden geleefd dan binnen strakke
!<Jaders. Niettemin is hier toch wel een belangrijke zaak aan de orde
welke allerminst is af te doen met de opsomming van voordelen en
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nadelen van de stichtingsvorm of van publiekrechtelijke vorm krachtens
de wet gemeenschappelijke regelingen, om dan op opportunistische
gronden te kiezen voor het één of het ander.
Er bestaat niet alleen veel osmose in die zin dat wij praten over
stichtingen en/of openbare organen alsof het een kwestie van kiezen
zou zijn. De zaken worden dermate geklutst dat het gevoel voor hetgeen
van publiekrechtelijke C.q. typisch privaatrechtelijke aard is verdwijnt;
een drabbige emulsie is dan resultante.
Er moet goed onderscheid worden gemaakt tussen s,ituaties waarin de
overheid met natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersonen samengaat
en situaties waarin de overheid als zodanig handelt.
Wij voor ons vinden dat als de overheid qua talis optreedt, hetzij
alleen, hetzij in samenwerking met andere overheden, zij dat altijd moet
doen in het voor haar gesneden gewaad d.i. het publiekrechtelijke. De
spelregels van de democratie waardoor openbaarheid en doorzichtigheid
zijn gegarendeerd komen daardoor het best tot hun recht.
Als de overheid als ieder ander deelneemt aan het maatschappelijk
verkeer (d.i. koopt, verkoopt, huurt, verhuurt e.d.) dan onderscheidt zij
zich van niemand en dan past haar het confectiejurkje van het gemene
recht. Wij zien echter de overheid in hevige mate doende zich in sluiers
te wikkelen, waardoor het niemand duidelijk is wat er onder schuil
gaat; overheid en/of het particulier initiatief, of een ander wezen dat
vis noch vlees is; een mengvorm van geslacht.
De overheid is al jaren doende wanneer haar eigen apparaat voor
bepaalde taken minder geschikt wordt gevonden zich te storten in raden,
stichtingen, vennootschappen en allerlei andere privaatrechtelijke verbanden. Soms doet zij dat om de goegemeente de ,idee te geven dat het
particulier initiatief speelt, terwijl zij zelf het orgel trapt. In andere
gevallen wil zij bewust het particulier initiatief terzijde staan. In een
gezamenlijke aanpak vinden overheid en particulier initiatief elkaar dan
in een samen gedragen verantwoordelijkheid. Vaak is het echter zo dat
de overheid het domweg makkelijker vindt zich te wringen uit het
keurslijf van haar eigen gewaad om zich in het badpak van het ciVliele
recht als een bedrijvige vis in het water te kunnen voelen.
Zij vormt een stichting, een naamloze vennootschap en verkoopt het
eerstgeboorterecht van het publiek recht voor de linzensoep van het
gemak. Wij gaan er in dit kader aan voorbij of wellicht oveTheidsstichtingen en overhe,idsvennootschappen zouden kunnen gevormd op basis
van een wet op overhe,idsstichtingen, een wet op overheidsvennootschappen. Daartoe zijn met name ten aanzien van de overheidsstichtingen
pogingen ondernomen, maar de wet van 10 juli 1963 S 297 welke de wet
op de stichtingen 1956 van overeenkomstige toepassing verklaarde op
rechtspersonen die uitsluitend (of mede) zijn opgericht door de staat,
provincie, een gemeente of een lichaam als bedoeld in de wet gemeen271

sohappelijke regelingen, heeft aan die redelijke verwachting een eind
gemaakt.
Vele werksoorten vonnen hert werkterrein van velen, waaronder de
overheid. Alsdan kan niet worden gesteld dat zij de overheid uitsluitend
regarderen.
Onder die omstandigheden kan met de stichtingsvorm genoegen worden
genomen hoezeer ook anderzijds de wet gemeenschappelijke regelingen
voorzieningen heeft getroffen om samenwerkingsvormen (met publiekrechtelijke bevoegdheden van verordenende en fiscale aard) met
privaatrechtelijke instellingen mogelijk te maken.
Nu is de wet gemeenschappelijke regelingen in de praktische toepassing nooit goed van de grond gekomen. Ook publiekrechtelijke voorzieningen welke vóór de totstandkoming van die wet golden op het stuk
van samenwerking (oude bepalingen in gemeentewet en provinciale wet;
doe1corporatie-besluit e.d.) zijn weinig toegepast. Veel overheidsorganen
hebben, wij zagen dit reeds, als het maar even kon de privaatrechtelijke
weg gekozen voor behartiging van taken tot het publiekrechtelijk kader
behorende. Dit is voor de openbaarheid jammer, dat is voor de doorzichtigheid jammer, dat is jammer voor het democratisch spel dat op
deze wijze een tegenspel ontmoet van geslotenheid, ondoorzichtigheid,
waarin de omstandigheid dat bestuurders in raden van bestuur van
toezicht van commissarissen zitten niet zoveel toe doet.
Men is altijd beducht geweest voor overdracht van verordenende
taken in een verkeerd begrepen opvatting van autonomie. Wat er van
zij voor het huidige zitten we in een mengelmoes van vormen, ontstaan
uit de behoefte te ontsnappen aan de spelregels van het publiekrecht.
Argumenten om met name regionale samenwerkingsactiviteiten met het
particulier initiatief in de vorm van een stichting te gieten, zijn: dat
particuliere instanties gemakkelijker bij de activiteiten kunnen worden
betrokken, dat gemeenten buiten het werkgebied op eenvoudige wijze
ad hoc kunnen deelnemen. (bij een orgaan krachtens de wet gemeenschappelijke regelingen is zowel voor toetreding van gemeenten buiten
een bepaalde provincie gelegen waarbinnen zo'n orgaan werkt, als
voor toetreding van particulieren (personen of instituties) inmenging
van de Kroon vereist). Voor wat de buitengemeenten betreft betekent
dit Koninklijke goedkeuring van de toetreding, voor wat particuliere
instanties betreft betekent het dat hun activiteiten door de Kroon moeten
zijn verklaard ten algemene nutte te strekken.
Nadeel van de stichtingsvorm van gemengde samenstelling blijft dat
haar activiteiten niet rechtstreeks in de openbare lichamen aan de
orde kunnen komen. Dat mag voor het meehandelende particulier
initiatief wel aantrekkelijk zijn, voor de meedoende overheid betekent
het dat het democratisch spel op dit stuk andere regels volgt dan die
der gereglementeerde democratie. Op zich zellf niet erg en zelfs bij
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een juiste opvatting van wat democratie in wezen betekent, n.l. communicatie en samenwerking zeer toe te juichen, als maar wordt begrepen dat de staatsinrichting waarbinnen de democratie functioneert
niet klopt met de gemengde werkelijkheid binnen zulk een stichtingsverband.

* Men leze het belangrijke opstel van W. eh. Nannings, gemeentesecretaris van
Naaldwijk "Schaalvergroting en Autonomie", in de Nederlandse gemeente van
19 augustus 1966 en rake overtuigd dat het leven van de gemeente in deze
eeuw niet meer kan ophouden bij haar grenzen.
* Zie "De Gemeenteraad" van augustus 1966 in het opstel: "Overheid en particulier initiatief. Antithese of synthese?"
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Rond de christen-democratische
samenwerking in Nederland

door Dr. K.J. Hahn

n Nederland staan drie christelijke partijen naast elkaar, die op inter-

terrein sinds jaren met elkaar samenwerken: De KathoIliekenationaal
Volkspartij, de Christelijk-historische Unie en de Anti-revolutionaire
Partij. Zij zijn alle drie aangesloten bij de Europese Unie van christendemocraten (EUCD; de vroegere "Nouvelles Equipes Internationales"),
die op haar beurt deel uitmaakt van de Wereldunie van Christen-democraten. Met dit naast-elkaar-bestaan van verschillende christelijke partijen
heeft Nederland een monopolie in de wereld - als men afziet van de
katholieke en de protestantse partij in Indonesië - , een situatie waarin
Nederlandse verhoudingen zich ook vandaag nog weerspiegèlcn. Daarom
is al jaren geleden de vraag gerezen of het niet tijd wordt dat deze
partijen, die kennelijk in belangrijke politieke vraagstukken overeenstemmen, tot één politieke groeper,ing samengroeien. Dr. Couwenberg,
die voor een dergelijke christen-democratische samensmelting pleitte,
was niet de eerste die het onderwerp ter discussie ste'lde, en Mr. Beernink, die zich ertegen uitsprak, is zeker niet de laatste die hierover
het woord gevoerd zal hebben.
De vraag is nog steeds open, en omdat ,vij ervan overtuigd zijn dat
zij bovendien ook nog altijd hoogst actueel is, willen wij er nog eens
nader op ingaan. Wij willen daarbij vooropstellen dat wij er ons volkomen
van bewust zijn, welke sterke historische factoren het ontstaan van deze
drie politieke formaties hebben veroorzaakt. Eeuwenoude ervaringen en
tradities, een sterke godsdienstige bewustwording van het gehele Nederlandse volk, dat uitermate gevoelig is voor theologische en juridische
vraagstukken, de maatschappelijke concretisering daarvan in velerlei vaste,
weinig flexibele sociale vormen, en een zeker te eerbiedigen trouw jegens
dit historische ontwikkelingsproces, dit "rijke" verleden - , dit alles doet
velen aarzelen, ja terugdeinzen bij de gedachte, geheel nieuwe wegen te
gaan bewandelen, waarvoor in de Nederlandse geschiedenis, in de Nederlandse verhoudingen geen voorbeelden bestaan, waarvoor dus andere modellen tot uitgangspunt genomen moeten worden. Wij zijn er diep van overtuigd dat de toekomst van een christelijke politieke beweging in Nederland
ervan afhangt of het mogelijk blijkt deze nieuwe wegen te vinden en te
bewandelen. Maar eerbied voor het verleden, eerbied voor een gegroeide
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en in zich waardevolle geestelijk-religieuze gesteldheid is iets geheel
anders dan de gevangene van het verleden te zijn. De eenmaal ten koste
van vele offers en inspanningen verworven en bewaarde staatkundigmaatschappelijke gestalte van een politieke gedachtenwereld JS een middel
om deze politieke gedachten te verwezenlijken; zij kan en mag nooit doel
in zichzelf worden. Bij grote en diepgaande maatschappelijke en psychologische, ja algemeen historische veranderingen moet telkens opnieuw
nagegaan worden of het bestaande instrumentarium van de christelijke
politiek, van de politiek van christenen, nog voldoende beantwoordt aan
het eigenlijke doel.
Niemand kan voorbijgaan aan het feit dat sinds 1945 in Nederland, in
Europa en in de wereld een aantal fundamentele veranderingen hebben
plaats gehad, die op hert denken van de moderne mens een diepe invloed
hebben uitgeoefend. Wij bevinden ons, vooral de laatste jaren, in een
soort stroomversnelling van de geschiedenis, die het ons heel moeilijk
maakt bij te blijven. Onze denkwijze, onze begrippen, onze terminologie,
onze politieke en maatschappelijke structuren stammen uit een tijd die
vaak reeds verleden is - omdat zij n;et geheel tot het onveranderlijke,
onvervreemdbare fundament van ons wereldbeschouwelijk erfdeel behoren.
Het is ondoenlijk hier alle aspecten van deze veranderingen op te
noemen, maar een aantal dient in het kader van ons onderwerp te
worden vermeld.
Sinds het einde van de oorlog, toen vriend en vijand geteisterd en
haveloos uit de ruïnes opdook, hebben wij een sociaal-economische en
technische vooruitgang meegemaakt, die in Europa en dus ook in Nederland een algemene welvaart teweeg heeft gebracht, zoals die nooit te
voren in de geschiedenis heeft bestaan. Daardoor zijn de essentiële tegenstellingen tussen de pohtieke stromingen in het Westen tot een aantal
werkelijk fundamentele vraagstukken en andere gerichte doelsteIlingen
samengesmohen. In de praktijk kwam het echter zeer vaak tot aanpassing en toenadering, zodat de gewone staatsburger de scheidslijnen
vaak niet meer duidelijk ziet. Met de groe:iende welstand, de technificering,
de massacultuur en de razendsnel uitdijende en steeds meer verfijnde
consumptiemarkt voltrekt zich gelijktijdig een koude secularisatie en
neemt de wereldbeschouwelijke problematiek duidelijk af. Daardoor verliezen het christendom en de christelijke keuze op maatschappelijk en
staatkundig terrein aan aantrekkingskracht. De enorme publiciteit die
theologische en kerke,Jjjke vraagstukken als oecumene, concilie, pausschap
enz. ondervinden, mogen hieromtrent geen illusies maken. De moderne
zielzorger heeft hier met zeer harde feiten te kampen. Dit geldt voor
de katholieken evenzeer als voor de protestanten.
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Wij hebben tegelijkertijd te maken met een maatschappij die openbreekt, en wel in een zeer vlug tempo. De gesloten gemeenschappen van
dorpen, streken, kerkgenootschappen en groepen van sociale of wereldbeschouwelijke aard behoren tot het verleden. Overal hebben wij met
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een integratieproces in de maatschappij te maken, waardoor vroeger afgesloten en zorgvuldig beschermde sectoren meer en meer met elkaar
in contact komen, elkaar doordringen. Dit is iets anders dan een "doorbraak
of het verdwijnen van de "zuilen" - het is een sooiale, menselijke wederzijdse doordringing van de maatschappij, bij het voortbestaan, ja het
erkennen van wereldbeschouwelijke verschillen: de maatschappij kie1st
niet tussen "doorbraak" of "zuilen", maar wordt pluralistisch, d.w.z.
erkent in een geest van wederzijds begrip en van tolerantie de wereldbeschouwelijke verscheidenheid op een wijze die grotere menselijke toenadering niet uitsluit maar integendeel bevordert.
Dit alles gaat gepaard met een steeds groter en sterker verlangen
naar vrede, naar integratie in wijdere ruimten, naar een vreedzame gemeenschap die alle volkeren omvat: Europese integratie, Atlantische samenwerking, steun aan de Verenigde Naties, een sterkere bewustwording van
de internationale solidariteit, op het gebied van de ontwikkelingshulp enz.
Ons denken wordt wereldwijd, planetair; de ruimtevaart en de ontwikkeling van verkeer en communicatie openen perspectieven van een
wereldomvattende eenhejd die ook voor de gewone man in de huiskamer
als het ware tastbaar en zichtbaar wordt - allemaal in een adembenemend tempo dat ieder moment nieuwe bewijzen van deze algemene
dynamiek levert.
Daarom juist ondervinden alle eenheidsbewegingen onder de christenen,
de oecumene in het algemeen, zowel bij katholieken als bij protestanten
een zo sterke weerklank in alle lagen van de bevolking en in alle
landen. Men zou kunnen zeggen dat zij het kenmerk van deze eeuw vormen.
Daarmee is nog lang niet gezegd dat deze eenheid op korte termijn berelikbaar is, maar het wereldomvattende streven, de diepgaande beweging
in deze richting kan niemand meer over het hoofd zien.
Tenslotte moeten wij ook nog de enorme internationale vraagstukken
noemen, die alleen door een grote gemeenschappelijke inspanning opgelost kunnen worden: de dreiging van het communisme of ook maar
de "ontmoebng" met deze wereld, de nieuwe dialoog met en de hulp
van de volkeren in Latijns Amerika, Afrika en Azië, de honger de bevolkingsgroei, het gebrek aan kennis, opvoeding, beschaving, techniek
en vooruitgang, etc.
Tegen deze brede achtergrond speelt zich tegenwoordig ook de Nederlandse pohtiek af, en wel zo dat wij allen de verbondenheid met deze
wereldwijde problematiek telkens zeer duidelijk voelen: de Europese
integratie is buitenlandse èn binnenlandse aangelegenheid tegelijk, de
veiligheid tegenover de latente communistische dreiging raakt ons rechtstreeks en bij de nood van de volkeren in andere continenten zijn wij
rechtstreeks betrokken.
Is het dan verwonderlijk wanneer de jongere generatie de accentuering
van bepaalde verschillen onder christenen niet meer begrijpt? Het zou
volkomen onjuist zijn deze houding voornamelijk te willen zoeken bij
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degenen, voor wie het christendom geen centrale betekenis meer heeft.
Integendeel, wie zich tegenwoordig, niet alleen in het beperkte kader van
zijn milieu, maar in een wijder verband, mede-verantwoordelijk voelt
voor de bijdrage van de christenen aan de oploss,ing van de actuele
politieke vraagstukken, die zal meer en meer gaan beseffen dat een
steeds nauwere samenwerking van alle christenen dringend neodzakelijk
is; wie tegenwoordig, in de moderne geseculariseerde en zich steeds
meer seculariserende welvaartsmaatschappij, de actieve aanwezigheid
van de christelijke gedachten wil verzekeren, beseft dat alleen een grote
openheid en een grote mate van gemeenschappelijkheid dit kunnen bereiken. Daarom kwamen katholieken en protestanten in West-Duitsland na
de oorlog, na de ervaringen van de kerkvervolging onder het nazisme en
geplaatst voor de grote taak van de morele en materiële opbouw van
het land, tot een politieke samenwerking, die zo'n belangrijke, misschien
beslissende rol in de Duitse en Europese naoorlogse geschiedenis heeft
gespeeld. Daarom onderhouden katholieken en protestanten vandaag niet
alleen op theologisch gebied intensiever en veelvuldiger contact, maar
ook officieel op bepaalde maatschappelijke terreinen, zoals de ontwikkelingshulp.
Dit alles mag niet gezien worden als een uiting van kinderlijk optimisme,
van een naïef behagen in illusies, die gemakkelijk ontstaan, als men
slechts aan de oppervlakte tot een vluchtige eenheid en uniformiteit komt.
In werkelijkheid staat veel meer op het spel. In de moderne geseculariseerde, indifferente, "entideologis,ierte" maatschappij heeft het christendom een moeilijke positie. Het beeld van een verdeeldheid die niet meer
overtuigt, die in zich onlogisch en ongerechtvaardigd lijkt, die tegenover
de wereldproblemen van gigantische afmetingen versnipperde groepen
onder elkaar verdeelde christen laat zien, die het niet eens op het
maatschappelijke, politieke, sociale vlak eens kunnen worden, - dit beeld
zal juist nu als paradoxaal worden beschouwd.
Daarbij beseffen wij allen dat de ontmoeting met de communisten, de
nieuwe dialoog met de geestelijke krachten in Afrika en Azië en de
concrete hulp aan de noodlijdende volkeren niet een taak voor het ene
of het andere kerkgenootschap vormen. Hiervoor moet een brede samenwerking van gelijkgezinden, van degenen die van de fundamenten van
dezelfde religieuze inspiratie uitgaan, tot stand komen. De christenen
bereiden zich reeds voor op een diepere gedachtenwisseling met de spirituele groepen in de andere continenten, die noch het materialistische
communisme noch de technische, wereldbeschouwelijk neutrale civilisatie
van het Westen willen kiezen, maar openstaan voor een gesprek met al
degenen die hun maatschappelijke en politieke actie steunen op de grondslag van een religieus wereldbeeld. Het zou een enorme historische vergissing zijn, als wij op grond van onze politieke en maatschappelijke
verdeeldheid deze dialoog zouden missen en daardoor zouden bijdragen
tot een verzwakking van de geestelijke krachten in deze landen.
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Dit wordt door de christelijke partijen in toenemende mate beseft; ja,
het is de basis van hun activite:it op Europees en intercontinentaal terrein.
De christelijke partijen ontstonden in de vorige eeuwen in het begin van
deze eeuw als partijen die bepaalde belangen van de christenen en me'estal
ook van hun kerk verdedigden: school, gezin, concordaat etc. Eerst langzaam, in feite pas na 1945, werden zij meerderheidspartijen, die voor het
geheel van de maatschappij en de staat verantwoordelijk werden. Zij
werden,. wat men in Duitsland "Verfassungsparteien" nO'emt, d.w.z
partijen die voor de hele structuur van de staat, voor het welzijn niet
van een groep of een kerkgenootschap, maar vO'or de maatschappij als
zodanig verantwO'O'rdelijkheid te dragen hadden. Zij stelden zich daarmee
in zeer grote mate open vO'O'r alle mensen van gO'ede wil, bereid tO't
een vruchtbare samenwerking met allen die de fundamenten van de christelijke inspiratie erkenden en respecte'erden. Deze O'penheid heeft hun het
grote succes in vele Europese landen verzekerd, en ook in Latijns Amerika
weten zij zich te handhaven en weten zij vertrouwen te winnen als partijen
die in het belang van allen werken.
De christelijke partijen zullen dus In de tO'ekomst slechts hun bestaansrecht kunnen aantO'nen, als zij en naarmate zij in staat zijn vertrO'uwen
in hun algemeen verantwO'O'rdelijkheidsbesef, in hun bewustzijn van sO'lidaritelit met allen en in hun evangelische openheid voO'r allen kunnen verwerven. Als hun dit gelukt, hebben zij een nieuwe kans in de hele wereld.
Dit klinkt dramatisch en pretentieus, maar is dat geenszins. De versterking van de christen-demO'cratische partijen in EurO'pa in de laatste
jaren en de vO'oruitgang van de christelijke demO'cratie in Latijns Amerika,
waar zij het enige alternatief vormt tegenover communisme en kapitalisme
van de meest reactiO'naire sO'ort, zijn hiervoO'r een bewijs. Niet minder
overtuigend is de ontwikkeling van de christelijke vakbeweging in de
wereld, die juist door haar O'penheid tegenover alle religieuze krachten
ook in Afrika en Azië een vorm van samenwerking tot stand heeft gebracht,
die de christen-democratische partijen niet uit het oog zouden moeten
verliezen.
Wij zijn er diep van overtuigd dat Nederland zich aan deze algemene
trend niet kan onttrekken en dat een hechtere politieke ,amenwerking
van de christenen in het belang van het christelijke element in de moderne samenleving op den duur onvermijdelijk is. Wij geloven niet dat er
mete'en een nieuwe "christen-democratische partij" moet ontstaan en wij
denken ook niet aan overhaaste declaraties en omhelzingen. De bestaande
vormen van contact en samenwerking zouden eenvoudig kunnen worden
uitgebouwd en beter benut, om daarmee een ontwikkeling in de toekomst
mogelijk te maken: de ARP, CRU en KVP werken al sinds jaren samen
in de Europese Unie van christen-democraten, in het Europese Parlement
en in de Raad van Europa. Zij zouden deze samenwerking kunnen benutten
voor een nauwer overleg over fundamentele internationale, culturele en
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wereldbeschouwelijke problemen, maar geleidelijk zouden zij ook de sociale
en economische politiek met elkaar kunnen bespreken. De nu nog bestaande
verschillen zijn objectief geringer dan die tussen de rechter- en de linkervleugel in de CDU of in de Democrazia Cristiana, - een bewijs hoe
sterk zuiver organisatorische structuren doorwerken op psychologisch en
dan ook op zakelijk vlak. Overleg tussen de fracties, het op elkaar afstemmen van de verkiezingsprogramma's, in het bijzonder van de paragraaf
over de internationale politiek - dergelijke samenwerkingwormen zijn
mogelijk en liggen reeds in de lijn. Als men deze lijn verder zou doortrekken, dan zou langzaamaan een grotere gemeenschappelijkheid groeien,
die in de tijd van de oecumene zeker op het politieke terrein mogelijk
en nodig is.
Karl Rahner, de bekende katholieke theoloog, heeft in een veel besproken
lezing de toekomst van de katholieke kerk over honderd jaar beschreven:
een minderheid waarvan de gezagsdragers, in casu de bisschoppen, zich
niet meer onderscheiden van welke profane functionaris ook; een gemeenschap dus die als maatschappelijke groep naar buiten nauwelijks meer
"zichtbaar" is. Het is een indrukwekkende visie, die de christen tot de
nodige bescheidenhe,id dwingt en minstens op een dergelijke ontwikkeling
voorbereidt. Toch vragen wij ons af of de sociale verschijningsvorm van
het christen-zijn ooit tot een dergelijke anonimiteit kan worden gereduceerd;
of wij het ooit zonder de hulp van de zeer menselijke en dus kwetsbare
en aanvechtbare vormen van "organisatie" kunnen stellen. Houdt de "incarnatie" in de wereld niet in, dat de christen ook deelneemt aan de
onvermijdelijke structuren van het maatschappelijk leven, dat hij in bepaalde situaties dus organisaties nodig heeft om in deze zo menselijke
maatschappij met en door de onderlinge hulp van christenen de naaste
te dienen, christen en niet-christen? Wel wordt tegenwoordig van hem
gevraagd dat hij dit niet doet in een verstard, gesloten, onelastisch
geworden "Gehäuse", zoals Karl Jaspers zou zeggen, maar in een open
bewogenheid waarin hij het eens is met allen die vanuit christelijke
inspiratie en op basis van een christelijk persoons- en gemeenschapsbeeld,
aan de opbouw van een nieuwe maatschappij willen werken. De verschillen
tussen katholieken en protestanten, tussen degenen die van bijbel èn natuurrecht uitgaan en degenen die alleen de bijbel als grondslag beschouwen
tussen ARP en CHU, tussen hervormden en gereformeerden, tussen Lutheranen en Calvinisten zullen daarmee niet verdwijnen of gerelativeerd
worden. Maar er zal een grotere en misschien sneUere overeenstemming
ontstaan op het concrete politieke vlak. En de christelijke solidariteit,
de kracht van de christelijke presentie zal overtuigender, suggestiever en
indrukwekkender zijn, terwijl de stem van de Nederlandse christenen in
internationaal verband grotere nadruk zou hebben.
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Nieuwe boeken
GEORGE PALOCZI - HORVATH. Opstand der feiten, uitgegeven in de reeks Tijdsignalen
bij het Nederlands Boekhuis te
Tilburg. (316 pagina's).
"De toekomst van Rusland en het
Westen in het licht van de onderlinge concurrentiekracht", aldus de
ondertitel van dit boek van een bekend Kremlinoloog. Hoewel men
nog lange tijd geconfronteerd zal
worden met de Oost-West-tegenstelling, zoals wij die nu kennen dient
niettemin in te zien dat de industriële
revolutie grote veranderingen teweeg
brengt. Zo zal o.a. de automatisering
ook het concurrentie beeld volledig
gaan beheersen. "Voor de computer
moeten
onaantastbaar
gedachte
Marxistische dogma's wijken". Dit
opzienbarend boek geeft een toekomstbeeld over de negentiger jaren
in de "vrije" en in de Sowjet-wereld.

... : "Einwände gegen den Katholizismus" (214 pag.), uitgegeven
in "Beck'sche Schwarze Reihe",
Band 39, bij Verlag C. H. Beck,
München.
"Einwände gegen den Katholizismus"
is het werk van acht Engelse katholieken, zeven leken en aartsbisschop
T. D. Roberts S.J., die in het licht
van het door Paus Johannes XXIII
begonnen "Aggiornamento" op kritische en vrijmoedige wijze bepaalde
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tradities en zwakke punten uit de
kerkelijke leer en praktijk nader bezien. Als rode draad loopt door dit
werk, dat wij ons moeten voorbereiden op een degelijker en meer eigentijds katholicisme.
MR. CH. P. A. GEPPAART
"Fiscale Rechtsvinding" (364
pag.), uitgegeven bij N.V. Uitgeverij FED, Amsterdam 1965
(prijs f 36,-).
Het betreft een academisch proefschrift van mr. Ch. P. A. Geppaart,
waarin een onderzoek wordt gedaan
naar de rechtsvinding door de rechter in belastingzaken in het bijzonder
aan de hand van de rechtspraak in
de periode 1 maart 1957-1 maart
1965.
Motief tot het samenstellen van dit
boek is geweest het feit, dat het belastingrecht in vergelijking tot andere
onderdelen van het recht een nog
jonge wetenschap is, terwijl nog al
te veel wordt gedacht, dat het belastingrecht behoort tot het terrein
van een aantal specialisten. Naar de
mening van de schrijver behoort de
kennis van de beginselen van onze
belastingwetgeving tot de uitrusting
van een algemeen gevormd jurist.
Dit proefschrift van mr. Geppaart
vormt in ieder geval een belangrijke
bijdrage aan de literatuur over de
rechtsvinding, waarbij over de fiscale
rechtsvinding bijna steeds werd gezwegen.
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verkiezingsprogram, dat de K.V.P. bij deze vervroegde stembusslag
H etheeft
aanvaard, geeft een opstelling van verlangens te zien, die op vele
vragen een antwoord geeft. Wanneer ik in dit nummer van Politiek, de
vraag moet beantwoorden: "Wat wil de K.V.P. en wat wil de K.V.P. niet?",
dan zou ik voor een groot deel van het door de Tweede Kamerfractie in de
zeer nabije toekomst te voeren beleid kunnen verwijzen naar dit program.
Het is een kort overzichtelijk werkstuk geworden, dat de grote problemen
van deze tijd niet uit de weg gaat. Een kiezer, die straks in het stemhokje
staat en zich wellicht los zou willen maken van vroeger ingenomen en al
of niet bewust gekozen uitgangspunten, kan alleen op grond van dit verkiezingsprogram zijn weg naar de K.v.P.-lijsten vinden. Politiek bedrijven betekent voor de K.V.P.-fraotie nog altijd het behartigen van het algemeen
belang, zo men wil het algemeen welzijn. Dat algemeen belang kent vele facetten, maar het is meer dan de optelsom van een aantal afzonderlijke
belangen, die zich concretiseren in de verschillende maatschappelijke
groeperingen van ons volk. Wel echter kan men diverse facetten van het
algemeen belang afzonderlijk bezien. Het woord "consumentenpolitiek" bv.
is de laatste jaren in Nederland bij herhaling gevallen. Ik zou op dit ogenblik
dat begrip niet nader willen uitdiepen, ik zou slechts willen opmerken, dat
vrijwel elk onderdeel van het beleid, dat de centrale overheid voert, op
welk gebied ook, een stuk consumentenbeleid is. Het winnen en opsporen van
olie en aardgas, hetzij op het vasteland, hetzij op de bodem van de Noordzee is een activiteit, die rechtstreeks met consumenten belangen te maken
heeft. Het is ook een zaak, die de financiële positie van de schatkist, dus
van het geld van iedere burger, aangaat. Wanneer uit deze winning flinke
bedragen voor de schatkist kunnen worden verkregen, betekent dit een
verlichting van de lasten, die de burger zullen moeten worden opgelegd om
de algemene taken goed te laten behartigen. Wanneer er - dank zij de modernste technieken - ontwikkeld door het vrije bedrijfsleven in de zestiger
jaren veel meer bodemschatten kunnen worden gewonnen, dan vroeger
denkbaar leek, dan betekent dit, dat de consument van bijvoorbeeld aardgas tegen een lagere prijs kan worden bediend. Een typisch stuk consumentenbeleid dus. Maar er is, om bij dit voorbeeld even te blijven, natuurlijk
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da",:
meer. Het boren naar en winnen van delfstoffen is een stuk industriële
aotJiviteit, die arbeid aan velen v·erschaft. En niet alleen de boorders en de
geologen, niet slechts de mensen, die op de bomeilanden allerlei verzorgende en aanvullende taken verrichten, maar ook van vele grote en belangrijke
toeleveringsbedrijven, die wachten op de orders van de maatschappijen,
die gaan boren. Kort ge'zegd: er is h~er ook een groot stuk werkgelegenheid
in het geding.
Ik heb dit voorbeeld willen geven, niet om duidelijk te maken, de KV.P.
in de komende vier jaren bij haar beleid het opsporen van delfstoffen tot de
hoogste prionite1it wil verheffen, maar slechts omdat in dit voorbeeld een
stuk synchronisatie van consumenten belangen aanwezig blijkt te zijn. Ik
heb hiermee ook willen aantonen, dat politieke beleidsbeslissingen, te nemen
over zaken, die van betrekkelijk belang schijnen, vaak een ve,el grotere
draagwijdte hebben dan menigeen vermoedt.
De hoofdpunten van beleád, zoals die in het verkiezingsprogram zijn geformuleerd, omvatten: democratie, óók in het sociaal-economische leven;
het leefbaar houden van de maatschappij als geheel; welvaart en welzijn,
nu en in de toekomst; het brengen van vrede en welvaart in de wereld.
Onder elk van deze vier hoofdpunten is een veelheid van ondeTwerpen
te brengen. Ik noem, wat voor de KV.P. een heel zwaar punt is, nl. de
sociaal-economische democratie: medez,eggenschap van de werknemers,
de bez1tsvorming, het streven naar een zo groot mogelijke werkgelegenheid, maar ook: een gezond midden- en kleinbedrijf in handel, ambacht,
dienstverlening en in de gehele agrarische sector. Bij het leefbaar houden
van de maatschappij spreekt het program over een vereenvoudiging van
wetten, regels en verordeningen, alsmede het afstoten van niet-noodzakelijke overheidstaken. Het oog richtend op de toekomst, ten aanzien van welvaarten welzijn dienen zonder enige twijfel te worden genoemd: opheffing
van de woningnood, het voeren van een modern verkeersbeleid, de uitbouw van recreatiemogelijkheden, een harmonieus en ook van onderop gestimuleerd bele,id bij de ruimtelijke ordening; een nieuwe industrialisatieronde gericht op de produktiviteit en kwaliteit; afbouw van de soc,iale
zekerheid en afronding van de mogelijkheden voor iedere Nederlander om
aan onderwijs en cultuur deel te hebben, en ook hier het bevorderen van
een levende sociaal-economische democratie: het vrije ondernemingsgewijze produküestelsel, met een sociaal fundament van medezeggenschap
en bezitsvorming zal basis en stuwkracht van de economische en daarmee
ook van sooiale en culturele groei moeten blijven.
Dat wil de K.V.P. Zij wil dit echter niet alleen, zij ziet er ook in de komende jaren mogelijkheden voor. Het is onwaarachtig om alle mogelijke fraaie
leuzen in een verkiezingsprogram op te nemen, als men de zekerheid heeft,
dat zij economisch niet te verwezenlijken zijn.
Daarom ook heeft de K.V.P. zich in het genoemde program bijzonder duidelijk opgesteld ten aanzien van de financieel-economische politLek. In een
verstoorde economie, een economie dus waarin het evenwicht zoek is,
zullen vele wensefl afstuiten op het ontbreken van mogelijkheden. Daar-
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mee zijn die wensen natuurlijk niet minder reëel aanwezig, zij zijn er evenmin minder dringend om. Maar onmisbare voorwaarde voor een in snel
tempo tot stand brengen van nieuwe beleidstaken of afbouw van bestaande,
is een constante, evenwichtlige economische groei. Die groei nu wordt belemmerd en in gevaar gebracht, wanneer er in onze open economie iets
scheef is gegroeid.
Toen ik, namens de K.V.P.-fractie, in oktober mijn motie indiende, die
uiteindelijk leidde tot het aftreden van het Kabinet-Cals, heb ik daarbij
uitdrukkelijk verklaard, dat het de KV.P. niet ging om een uitspraak, gericht tegen de huidige politieke samensteHing van het Kabinet, noch tegen
het program, dat wij bij de formatie in het voorjaar van 1965 hadden onderschreven. Zoals uit het program van de K.V.P. voor de komende v:ier-jarige
periode blijkt, staat de KV.P. nog steeds op dat standpunt. De grote structurele vraagstukken, die aangepakt worden in het program-Cals, vindt men
voor een niet onbelangrijk deel ook terug in dit K.V.P.verkiezingsprogram.
Daarover kan dus geen enkel misverstand bestaan. Het misverstand dreigt
echter te beginnen als men de oorzaak van de kabinetscrisis van 14 oktober
plaatst in het programmatische vlak. Ook dat is onjuist.
Mag ik in dit verband nog eens wijzen op een zeer belangrijke passage
uit de regeringsverklaring, die premier Cals op 27 april 1965 in de Tweede
Kamer aflegde? "Het streven van de regering is er sedert een aantal jaren
op gericht de stijging van de rijksuitgaven te doen achterblijven bij, althans niet te doen uitgaan boven de groei van het reële nationale inkomen.
Ook het huidige kabinet aanvaardt deze gedragslijn als uitgangspunt. Daargelaten het oordeel omtrent de absolute hoogte der overheidsuitgaven is
intussen wel gebleken, dat aan de nagestreefde gedragslijn voor het accres
niet altijd strikt kan worden vastgehouden. In de laatste jaren is het steeds
duidelijker geworden, dat zonder een tijdelijk grotere toeneming van bepaalde rijksuitgaven geen oplossing mogelijk is voor enkele knelpunten, die
juist terwille van de toekomstige groei van het nationale inkomen moeten
worden weggenomen en die anders niet alleen de toekomstige welvaartsgroei, maar ook het gehele welzijn van ons volk bedreigen". Even verder
zei premier Ca Is in dezelfde verklaring: "Ook wanneer de uitgaven voor
minder dringende zaken zoveel mogelijk worden vermeden of beperkt waarnaar de regering ernstig zal streven - dan nog zal ter oplossing van
de evengenoemde problemen een tijdelijk snellere stijging van de rijksllitgaven, ook in het komende jaar, onvermijdelijk zijn".
Daarnaast merkte de minister-president, sprekende over de budgettaire
middelen, op: "Vanzelfsprekend zullen - vooral in de huidige economische
omstandigheden - de additionele overheidsuitgaven niet tot inflatie aanleiding mogen geven. (-) De regering is vastbesloten, voorzover dat in
haar vermogen ligt, een bijdrage te leveren tot de bestrijding van deze
inflatoire ontwikkeling. Zij zal haar begrotings-, loon- en prijspolitiek hierop richten".
Uit deze passages uit de regeringsverklaring blijkt duidelijk, dat het kabinet-Cals een verantwoord finanoieel-economisch beleid als voorwaarde

283

",,,'z
zag voor het verwezenlijken van structurele doeleinden, die de gehele
maatschappij beter leefbaar moesten maken. Maar het verwijt van de
K.V.P.-fractie is in okVober juist geweest, dat althans volgens haar beoordeling van feüen en cijfers het Kabinet-Cals zich aan het scheppen van die
voorwaarden niet heeft gehouden. Het heeft de economische sÜuatie, waarin ons land verkeerde en dat geldt met name de ministers Den Uy,! en
Vondel,ing - te optimistisch, dus onjuist getaxeerd. Op basis van dit te
grote optimisme zijn begrotingen ingediend, waarbij de voorzichtigheid uit
het oog werd verloren en heeft men de waarschuwingen van de K.V.P. - en
van andere fracties - niet aanvaard. De K.V.P. heeft altijd, vanaf het debat over de regeringsverklar1ing van het Kabinet-Cals tot en met de motieSchmelZJer van 14 oktober 1966, de stelling gehandhaafd, dat de structurele
doelelinden van het kabinet slechts in een gezonde economie verwezenlijkt
kunnen worden. Dat houdt in beteugeling van de inflatie (een doelstelling
van het Kabinet-Cals, een gezonde betalingsbalans (idem) een voortgezette economische groei (idem) en het voeren van een conjunctuurpolitiek,
die de rijksbegroting mede als instrument hanteert (idem).
Bij het grote, toen kennelijk onoverbrugbare, meningsverschil tussen
KV.P. en Kabinet-Cals, speelde een rol van betekenis: de beoordeling van
de feitelijke economische toestand. Het optimisme van de ministers Den
Uyl en Vondeling stond hier tegenover de grote zorg, die bij de KV.P.fractie leefde. Als men dus, ZJich de regeringsverklaring nog eens duidelijk
voor ogen stellend, tot de conclusie wenst te komen, dan kunnen deze geen
andere zijn dan dat de K.V.P.-fractie een tijdelijke overschrijding van de
begrotingsnorm voor de jaren 1965 en 1966, in overeenstemming met het
regeringsprogram, heeft aanvaard teneinde de verwez,enlijking van het
program in de eerste aanzet mogelijk te maken. Onze zorg werd evenwel,
dat een f,inancieel-economische ontsporing de verwezenlijking van het
program zelf zou gaan aantasten.
Intussen is het gelukkig mogelijk gebleken, dat zakelijk, zij het ernstig
verschil van inzicht tussen fractie en partijleiding enerzijds en geestverwante bewindsl,ieden en anderen anderzijds over het conflict van 14 oktober niet heeft afgedaan aan respect voor elkaars intenties en dat binnen
de K.V.P. overeenstemmJng is bereikt over de hoofdlijnen van het op de
toekomst gerichte program.
Uit deze beschouwing vloeit voort wat de K.V.P. in de komende vier jaar
niet wil. Zij zal weigeren mee te werken aan een beleid, dat niet onontkoombaar ünancieel-economische voorwaarden wil scheppen om de grote structurele <taken (onderwijs, onderdak, onderweg) tot werkelijkheid te maken.
Zij zal weigeren een beleid te steunen, dat de Nederlandse economie belemmert in een verdere, gelzonde groei. Zij zal weigeren mee te werken
aan een beletid, dat de 'inflatie niet krachtig tracht af te remmen, een beleid dat de werkgelegenheid in gevaar brengt en niet streeft naar een
structureel nodig overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans
in een redelijk tempo.
Zij is wel bereid om een wezenlijke bijdrage voor grote taken beschik284
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baar te stellen, waar mogelijk ook door middel van het afkappen van onnoof niet meer dl'ingend nodige overheidstaken, door vereenvoudiging
van de wetgeving en door - waar mügelijk - wijzigûng van wetten, die
jaar op jaar le~den tot zgn, autonome uitgavenstijgingen, die een te zware last op het budget van de rijksoverheid leggen en die niet meer passen
in een modern overheidsbeleid, Voorts zal bij de komende kabinetsformat,ie, in aansluiting aan het voornemen dat premier Zijlstra reeds in de
Tweede Kamer heeft geuit om tijdig alternatieve plannen in de toekomst
uit te werken. Het is reeds in dit najaar zonneklaar gebleken, dat ongewijzigde voortzetting van het beleid bij niet wezenlijk gewijzigde conjunctuur
voor 1968 zal leiden tüteen stijging van lasten, die - voor het derde achtereenvolgende jaar - wel eens niet zo heel ver beneden het miljard gulden
zou blijven. De K.v.P. wenst er niet aan mee te werken, dit als een soürt onafwendbare vloed over ons te laten komen in een land, dat reeds een zekere
faam geniet om zijn zeer hoge belastingdruk. Vandaar ook, dat naast een
doorlichting van de bestaande overheidstaken, in het verkiezingsprogram
is opgenomen de passage, dat "in de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting een correctje moet plaats vinden voor de inflatie (prijsstijgmgen)."
Dit alles moet in samenhang worden gezien met de bereidheid van de
K.v.P. om aan het Nederlandse volk offers te vragen. In het kader van de
EEG-ontwikkeling zullen die primair in de indirecte belastingen moeten
liggen, waarbij evenwel de laagste inkomens en de kinderrijke gezinnen
speciale aandacht blijven vereisen. De directe belastingen in ons land zijn,
mede in internationaal verband gezien, reeds zo hoog dat wij de gevarenzone hebben bereikt waar prestatieprikkel, spaarstimulans, beleggingsbevordering worden aangetast tot schade van het volk als geheel.
Men zal moeten erkennen, dat de K.V.P. dit aspect, nl. de nüodzaak, passende offers voor grote opgaven te vragen, onverbrekelijk verbonden aan
een beter leefbaar maken van de maatschappij, niet is voorbij gegaan. Ik
mag op deze plaats nog wel eens benadrukken, dat de Tweede Kamerfractie van de K.v.P. bij de algemene politieke beschouwingen in oktober
van dit jaar over de rijksbegroting 1967 niet de weg van de minste weerstand
heeft gekozen. Zij heeft de moeilijkste weg gekozen, een weg, die - althans voor de naaste toekomst - tot grotere offers van de burgers leidde.
De K.V.P. is dit probleem, zelfs ,in een periode onmiddellijk aan de verkiezingen voorafgaand, niet uit de weg gegaan. Zij had een zware verantwoordelijkheid te dragen. Zij heeft daaruit de consequenties willen trekken.
Zij ziet het als haar opgave die houding - naar mijn mening de enig juiste
voor e'en volksvertegenwoordiging, die naar eer en geweten handelt
ook in de komende vier jaar in te nemen. Het landsbelang eist dit.
d~ge
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e K.V.P. wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de samenleving, nationaal en internationaal. Zij laat zich daarbij inspireren
door christelijke opvattingen over mens en samenleving.
De KV.P. acht één politiek verband gewenst van allen, die dit uitgangspunt en een daarop gebaseerd gemeenschappelijk program willen aanvaarden. De KV.P. staat open voor een ontwikkeling in deze richting.
Intussen blijft zij, gelet op het bestaande partij stelsel in ons land, onder
eigen naam haar doelstellingen nastreven, waarbij het program het karakter van de KV.P. duidelijk demonstreert.
De KV.P. wil doelbewust mensen uit verschillende maatschappelijke
groepen in één partijverband verenigen; het in harmonie brengen van
belangen is nodig om een zo groot mogelijk welzijn voor ieder persoonlijk
en voor allen te bereiken.
Vanuit haar christetlijke levensvisie plaatst de KV.P. in de politiek de
mens met zijn persoonlijke ontwikkelingskansen èn met zijn verantwoordelij kheid voor de medemens centraal.
Daarom vraagt de K.V.P. mogelijkheden voor de mens en zijn gezin om
zich in vrijheid en zelfstandigheid te kunnen ontpiooien, ,initiatieven te nemen, maatschappelijk en cultureel werkzaam te zijn. De eigen initiatieven
van de mens en zijn natuurlijke dadendrang mogen niet verlamd worden
door overbodige beperkingen.
Evenzeer is de K.V.P. er van overtuigd, dat mede door de sterk groeiende onderlinge afhankelijkheid van de mensen de overhe,id steeds nieuwe
taken krijgt te vervullen, vooral op het gebied van algemene voorzieningen.
Er mag echter niet onnodig geregeld worden. De mens mag zich niet verloren voelen tussen regels en bepalingen. die hij niet begrijpt en waardoor
hij de weg niet meer kan vinden in onze samenleving.
De K.V.P. wil niet-noodzakelijke overheidstaken afstoten en waar mogelijk wetten, regels en verordeningen vereenvoudigen. Dit laatste vooral
in voorschriften voor bouwen en wonen, in sociale wetten, belastingwetten
en in wetten, die handel en bedrijfsvestiging regelen.
De KV.P. wil dat de overheid zich, juist in deze tijd, sterk maakt voor
het behoud van geestelijke waarden; zij denkt hierbij aan huwelijk en gezin, gezag en vrijheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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De K.V.P. spreekt zich uit voor de constitutionele monarchie onder het
Huis van Oranje.
NEDERLAND IN DE WERELD
Om vrede, welzijn en welvaart voor alle mensen te helpen verzekeren,
wil de K.V.P. een buitenlandse politiek voeren, die de eenwording van
de wereld naderbij brengt.

Daarom wil de KY.P., dat Nederland:
initiatieven ontwikkelt en steunt om de vrede in Vietnam te verkrijgen;
volle medewerking verleent aan stopzetting van de bewapeningswedloop
door overeenkomsten te bevorderen en te steunen die de verspreiding van
kernwapens tegengaan en die wapenbeheersing en ontwapening beogen;
het bestaande machtsoverwicht benut om tot concrete voorstellen te komen die de toenadering tussen Oost en West vooruit helpen;
het Atlantisch Bondgenootschap - waarborg voor onze vrijheid - ook gebruikt om gezamenlijk ontspanning en ontwapening te bereiken;
een wereldhandelspolitiek helpt opbouwen, mede gericht op samenwerking
- op voet van gelijkwaardigheid - met de ontwikkelingslanden;
zijn bijdrage aan doelmatige ontwikkelingshulp geleidelijk vergroot; de
speciale taak van de particuliere instellingen en organisaties op dit terrein erkent en steunt;
medewerking verleent aan verantwoorde maatregelen voor de oplossing
van het wereldbevolkingsvraagstuk;
in de V.N. een actief aandeel heeft in het overleg tussen de landen met inbegrip van de Volksrepubliek China - om tot een bovennationaal
georganiseerde samenwerking te komen;
zich duidelijk blijft uitspreken tegen elke vorm van rassendiscriminatie;
doelbewust blijft streven naar één Europa, dat democratisch, bovennationaal en open van karakter is;
kracht bijzet aan samenwerking en overleg in de Benelux, op politiek
economisch, sociaal en cultureel terrein.
Ten aanz1en van de defensie wil de KV.P., dat
volk en krijgsmacht er zich van bewust zijn, dat de defensie in V.N.- NAVOen nationaal verband allereerst moet worden gericht op het voorkomen
van een oorlog;
de Nederlandse defensie taak in verband met de toenemende internationale
ontspanning en de daaruit voortvloeiende wijziging van de taken van
NAVO en V.N. opnieuw wordt bezien;
in een beperkte krijgsmacht van hoge kwaliteit en grote efficiëncy de
diensttijd zoveel mogelijk wordt verkort;
het personeelsbeleid, in overeenstemming met de huidige maatschappelijke verhoudingen, verder wordt ontwikkeld.
DEN MENS IN ZIJN WERK
De KV.P. wil een sociaal-economische democratie, waarin:
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zo'veell mogelijk mensen hun e'igen bijdrage leveren aan de welvaartsgroei;
allen, die deelnemen aan het economisch leven, invloed uitoefenen op de
gang van zaken;
ieder profijt trekt van de stijgende welvaart.
Daarom wil de K.Y.P.:
algemene maatregelen van de overheid voor het bevorderen van de
spaarzin;
aanmoediging van persoonlijk bezit, waartoe mogelijkheden gelegen zijn
in: ondernemingswinst en -spaarregelingen, vormen van vermogensaanwasdeling en daarnaast ook in investeringsloon, het tot standbrengen
of aanpassen van pensioenregelingen en in het eigen woningbezit;
een sociaal-, economisch- en fiscaal beleid gericht op het scheppen van
zo gunstig mogelijke voorwaarden voor de ontplooiing van een gezond
midden- en kleinbedrijf in de agrarische sectoren en in die van handel,
nijverheid en dienstverlening (mede door een actief beleid via de Ontwikkelings- en Saneringsfondsen);
een spoedige wijziging van het ondernemingsrecht waardoor de medezeggenschap gestalte krijgt;
een verplichte jaarverslaggeving en een recht van enquête;
in de wet op de ondernemingsraden verplichtingen opnemen om inlichtingen te geven over de economische gang van zaken en tot het tijdig raad··
plegen over de gevolgen van ingrijpende veranderingen als fusie, inkrimping, sluiting, automatisering;
daarnaast aanvullende regelingen, die de rechten van de werknemers
ook bij faillissement van bedrijven waarborgen;
komen tot een gezonde mate van medebeslissing; hiervoor moeten vormen gevonden worden om ook de werknemers te betrekken bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen, zó dat het ondernemingsbelang als geheel op evenwichtige wijze kan worden behandeld;
spoedige wettelijke regeling van het stakingsrecht;
een juniorenstatuut waarin de plaats en de verantwoordelijkheden van
de werkende jongeren worden omschreven.
WELZIJN EN WELVAART VOOR ALLEN
In de nieuwe parlementaire penode zal een aantal belangrijke taken
moeten worden aangepakt en voortgezet om tot een hoger welzijn en
grotere welvaart te komen.
Wil de mens in de komende tijd gelukkig kunnen zijn, dan zal meer dan
in het verleden een doelbewust welzijnsbeleid gevoerd moeten worden.
Daarom wil de K.Y.P.:
in het totale overheidsbeleid voortdurend aandacht voor de ruimtelijke
ordening, ook in West-Europees verband, noodzakelijk om Nederland beter leefbaar te maken;
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een grondbeleid onder erkenning van de particuliere eigendom, waarbij speculatie wordt voorkomen;
aansluitend op de forse aanpak van de woningbouw in de afgelopen periode,
voortzetting van dit beleid gericht op het beëindigen van de woningnood
(huizen met toekomstwaarde, veüigstellen van de financiering, doelmatige
bezetting van de bestaande woningen, evenwichtige huren);
zodra mogelijk omschakehng op grootscheepse vervanging van krotten
en slechte woningen, waarbij ook aan stadsreconstructie een belangrijke
plaats moet worden gegeven;
een modern verkeersbeleid, waarvoor een alles omvattend structuurplan
noodzakelijk is;
ruime mogelijkheden scheppen voor recreatie en vrijetijdsbesteding; bestaande recreatiegebieden behouden, toegankelijk en beter bereikbaar
maken;
bezinning op de mogelijkheden om te komen tot meer zinvolle arbeid;
medewerking van de overheid aan tijdige oplossing van de vraagstukken
van mechanisering en automatisering;
een nieuwe industrialisatieronde, gericht op hoogwaardige industri.e, die
beantwoordt aan moderne eisen; herindustrialisatie en industrialisatie
waar dit dringend nodig is (Zuid- en Midden-Limburg, Noord-Oostelijke
provincies, Zuid-West Nederland);
een gecoördineerd energiebeleid (kolen, gas, olie, kern-energie) in verband met de stijgende energie-behoeften;
de opbrengsten van de bodemschatten zoveel mogelijk ten goede laten
komen aan het Nederlandse volk;
verdere ontwikkeling van de sociale zekerheid;
rechtsgelijkheid in het gehele land bij de uitvoering van de Algemene
Bijstandswet;
maatschappelijke begeleiding en dienstverlening voor degenen, die dit in
de snelle ontwikkeling naar de nieuwe opbouw van onze samenleving nodig hebben;
rekening houden met de positie van de alleenstaanden, met name met die
van de ouder wordende werkende vrouw;
de bejaarden mogelijkheden geven om hun zelfstandigheid in de samenleving te behouden;
regelinge!1, die voorzien in bestaanszekerheid van lichamelijk- en geestelijk gehandicapten;
blijvende erkenning van de verantwoordelijkhe,id van de ouders voor de
opvoeding tot volwassenheid van hun kinderen;
ieder de vorming laten krijgen, die beantwoordt aan zijn aanleg, begaafdheid en belangstelling;
definitieve vormgeving van het studietoelagen beleid;
doelmatig onderwijs van hoge kwaliteit, gericht op de eisen van de toekomst;
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invoering van een leer- en vorm ingsplich t voor jeugdige werknemers;
een gecoördineerd wetenschapsbeleid op het terrein van wetenschappelijk
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
een dynamisch beleid voor de jeugd, waardoor de jongere generatie de
kans krijgt haar aandeel en verantwoordelijkheid te hebben in de opbouw
van de samenleving;
een op plaatselijke behodten afgestemde hulp aan jongeren voor hun
eigen uitingsmogelijkheden, vorming en recreatie;
een act~ef beleid voor lichamelijke vorming en sport;
doelmatige verdeling van sport-accommodaties over het land;
spreiding van de cultuur in al haar uitingen opdat zoveel mogelijk mensen eraan kunnen deelhebben;
een open radio- en televisiebestel gebaseerd op de uitgangspunten van
het Ontwerp Omroepwet;
een volksgezondheidsbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de
groeiende verantwoordelijkheid van de overheid en met de blijvende verantwoordelijkheid van de menselijke persoon en van de maatschappelijke
organisaties;
erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders bij de bepalingen van de gezinsgrootte: steun van de overheid bij de voorlichting
hierover door de geëigende maatschappelijke organisaties;
wettelijke voorzieningen om lawaaihinder en verontreiniging van lucht.
water en bodem tegen te gaan.
FINANCIEEL-ECONOMISCHE WAARBORGEN VOOR UITVOERING IN DIT PROGRAM
Al de genoemde noodzakelijke voorzieningen zuIlen geld kosten. Dit
vraagt offers van het gehele volk.
De overheid zal èn bij de uitvoering van deze taken èn met haar uit.
gavenbeleid èn met het vragen van die offers rekening moeten houden
met de mogelijkheden, welke de economische groei biedt.
Er zal een ge:zond evenwicht moeten bestaan tussen de mogelijkheden
enerzijds voor persoonlijke uitgaven, bezitsvorming en particuliere investeringen en anderzijds voor de overheidsuitgaven en overheidsinvesteringen.
De huidige spanningen in onze economie vormen een belemmering
voor de economische groei, die onmisbaar is voor onze toekomstige welvaart. De eerste taak, waarvoor wij staan, is het weer gezond maken van
onze economie en het weer veilig steIlen van de werkgelegenheid door:
- een evenwichtige inkomens- en prijsontwikkeling
- bevordering van het sparen
- zorg voor voldoende dekk,ing van de overheidsuitgaven op basis van
prioriteiten.
Een onmishare voorwaarde om de middelen te kunnen verkrijgen ter
financiel'ing van de in de komende jaren noodzakelijke grote uitgaven
is een sterke en evenwichtige groei van onze economie.
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Maar ook dan blijft het bij de veelheid van te verrichten taken noodzakelijk krachtig te streven naar vermindering van de uitgaven voor
minder urgente zaken; dit kan mede geschieden door wetswijzigingen
om automatische uitgavenstijgingen te beperken. Aldus kunnen de vrijkomende middelen worden bestemd voor de uitgaven ten behoeve van de
meer urgente taken.
De K.V.P. heeft een uLtgesproken voorkeur om de noodzakelijke financieringsmiddelen in meerdere mate te vinden in het opvoeren van vrijwillige particuliere besparingen mede door een actief bezitsvormingsbeleid.
De bezuiniging bij de minder urgente uitgaven en de opvoering der
particuliere besparingen zullen op korte termijn nog niet tot een verlichting van de in ons land zo zware druk der belastingen kunnen leiden.
Wel zal de willekeurige invloed van inflatie op de tarj,even van de loon- en
inkomstenbelasting tijdig moeten worden gecorrigeerd.
De belastingdruk moet immers het gevolg zijn van een bewuste keuze.
Mochten de gestelde prioriteiten voor een gezonde financiering toch nog
een verzwaring van de belastingdruk noodzakelijk maken dan kan dit mede in verband met de ontwikkeling in de E.E.G. het beste geschieden door
een verhoging van de indirecte belastingen, mits voldaan is aan bepaalde
voorwaarden voor de laagste inkomens en de grotere gezinnen (minimumloon en kinderbijslag).
Wij mogen inflatie niet over ons laten komen als een onweerstaanbare
vloedgolf. In het binnenlands beleid moet in alle sectoren waar mogelijk
een inflatoire ontwikkeling worden tegengegaan. Daarenboven wil de
K.V.P., dat Nederland verdere initiatieven neemt om te komen tot een
gemeenschappelijk Europees oonjunctuurbeleid.
De K.v.P. is ervan overtuigd, dat wij met elkaar voor onze kinderen
voor een goed bewoonbaar Nederland kunnen zorgen.
Wij allen zullen echter moeten beseffen, dat veel van de noodzakelijke
maatregelen, die ons aller en persoonlijk welzijn tot doel hebben, onze
gezamenlijke inspanning vragen.
Voor dat persoonlijk en a:lgemeen welzijn wil de K.V.P., bezield door
haar beginselen, ook in de komende vier jaren met kracht ijveren.
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Christelijke visie en politiek beleid

door Mag. Dr. J. G. Stok man a.F.M.

IN

het verkiezingsprogram van de KV.P. komt een alinea voor
waarin wordt gezegd, dat de partij zich in haar bijdrage aan de
verbetering van de samenleving - nationaal en internationaal - wil
laten inspireren door christelijke opvattingen over mens en samenleving.
Op de Partijraad van 3 december 11. zijn er bezwaren ingebracht
tegen die passage, maar niettemin is deze bij grote meerderheid van
stemmen gehandhaafd. Was dit een juist besluit? Betekenen die "christelijke opvattingen over mens en samenleving" wel iets voor het politiek te voeren beleid?
En zijn het eigenlijk wel christelijke opvattingen en niet veeleer algemeen menselijke uitgangspunten, waarvoor ten onrechte het predikaat
christelijk wordt geplaatst?
In de strijd rondom de confessioneie partijen in ons land zijn deze
vragen al herhaalde malen aan de orde geweest. Op het gevaar af
niets nieuws te verkondigen, waag ik het toch nog een korte beschouwing daaraan te wijden. Mogelijk kan deze na de gehouden partijraad
nog dienstig zijn, terwijl wij bovendien het voordeel hebben thans te
kunnen beschikken over de officiële documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, die over bepaalde aspecten van de omstreden vraag
opmerkenswaardige teksten bevatten.
Christelijke visie en politiek beleid
Dat het evangelie geen heilsboodschap is voor het tijdelijke en materiële bestaan van de mens en voor de ordening van de aardse samenleving der mensen, vindt in het Tweede Vaticaanse Concilie een duidelijke bevestiging. De Pastorale Constitutie Gaudium et Spes (Vreugde
en hoop) over de Kerk in de wereld van deze tijd -- uite,indelijk resultaat van het zoveel besproken schema XIII - zegt in dit verband over
de Kerk van Christus, die het evangelie moet verkondigen en het door
Christus gebrachte heil van geslacht op geslacht moet voortzetten:
"De eigen zending, die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd, is
niet van politieke, economische of sooiale aard, want het doel dat Hij
haar gesteld heeft, is godsdienstig van aard". (n. 42 - vertaling van
Katholiek Archief). De wereldlijke dingen, zoals de economie en de
sociologie en ook de aardse samenlevingsverbanden, hebben hun eigen
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autonomie, d.w.z. zij bezitten hun eigen wetten en waarden, die door
de mensen zelf moeten worden onderkend en geordend, en wel volgens
de technieken en methodieken, die eigen zijn aan de verschillende takken van wetensohap, kunst en kultuur (zie n. 36).
In de genoemde Pastorale Constitutie staat echter nog méér, en dàt
wordt wel eens over het hoofd gezien in beschouwingen over Schema
XIII en over de positie van de Kerk in de wereld van vandaag.
Na de erkenning van de "autonomie van het aardse" volgt in hetzelfde n. 36 deze volzin: "Maar als men onder "autonomie van het
tijdelijke" verstaat, dat het geschapene niet van God afhankelijk is, en
dat de mens zich deze zó ten nutte kan maken, dat hij ze niet op de
Schepper betrekt, dan voelt iedereen die God erkent aan, hoe bedrieglijk dergelijke ideeën zijn".
Is dus de "autonomie van het aardse" toch weer niet als absoluut
op te vatten? Of wordt zij van buiten af en bij toeval beperkt, en zo
ja: wáár dan en op grond waarvan? Ik stel die vragen - niet om
ze op te lossen, maar wel om de opmerking te maken, dat wij de
"autonomie van het aardse" niet mogen gaan gebruiken als een soort
axioma om problemen weg te werken die er ondanks de snelle ontwikkelingen in het wijsgerig en theologisch denken toch nog zijn blijven
liggen.
Evenmin kunnen wij die problemen oplossen met een stelling als
deze: evangelie en politiek hebben met elkander niets te maken. Op de
boven gec,ïteerde zin over de eigen zending van de Kerk volgt deze
toelichting: "Maar toch vloeien juist uit deze godsdienstige zending
een opdracht, licht en krachten voort, die bij de inrichting en versteviging van de maatschappij volgens de goddelijke wet goede diensten
bewijzen" (n. 42). Wat betekenen die opdracht, dat 1icht en die krachten? Heeft de Kerk dan toch een sociale of politieke leer en is het
Kerkelijk gezag geroepen zich over sociale en politieke kwesties een oordeel
te vormen en eventueel uitspraken te doen?
Ik geloof niet, dat dit de bedoeling is van de geciteerde zin, integendeel. Want in n. 43 wordt gezegd, dat de taken en aktiviteiten op
wereldlijk terrein door leken - zij het ook niet exclusief moeten
worden vervuld. Zij moeten met "inachtneming van de eigen wetten
van elke levenssector" initiatieven nemen en "ervoor zorgen dat de goddelijke wet wordt neergeschreven in het leven van de aardse maatschappij". Die aktiviteit en op wereldlijk terrein moeten de leken ontwikkelen "zich bewust van de eisen van het geloof en uit kracht van
dit geloof" en "verlicht door de christelijke wijsheid". En daarbij moeten zij niet menen dat hun herders steeds zo deskundig zijn, dat zij
bij elke voorkomende, zelfs ernstige kwestie direct een concrete oplossing bij de hand hebben of dat zij daartoe gezonden zijn; zij moeten
liever "hun eigen aandeel behartigen". En dan volgt twee alinea's verder: "De bisschoppen, aan wie de taak is toevertrouwd om de Kerk
van God te besturen, moeten met hun priesters de boodschap van
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Christus zó prediken, dat zij alle aardse aktiviteiten van de gelovigen
van het licht van het evangelie vervullen."
Ik meen uit deze teksten te mogen lezen een bewust zich terugtrekken van de Hierarchie uit de vaak ingenomen positie van uitspraken
doen en richtlijnen geven over sociale, economische en politieke kwesties,en wel omdat dit alles nu eenmaal niet behoort tot de "eigen zending" van de Kerk. Tegelijk echter wordt een nieuw contact. een nieuwe
binding gezocht tussen Kerk en wereld, juist omdat de Kerk zich voor
de eigen problemen van die wereld meer dan ooit is gaan interesseren en zij van mening is dat de christelijke leer van zo grote betekenis
kan zijn voor die problemen. Maar de leken zijn het, die dit alles op
het vlak van het wereldlijke moeten waar maken, door de christelijke
wijsheid verlicht en lettend ook op de min of meer profetische doorlichting van de wereldlijke problemen door hen, die geroepen zijn het
evangelie te verkondigen en de Kerk van Christus te leiden.
Maar hier bevinden wij ons reeds in een nieuwe Theologie over Kerk
en wereld, waarvan de inhoud en de strekking nog lang niet vast
staan, omdat nog vele aspecten van het vraagstuk nader bestudeerd
moeten worden. Dat moet ons tot voorzichtigheid manen bij het trekken van conclusies ook uit Conciliaire documenten en bij het opzetten
van stellingen over "christelijke grondslagen" van Staat en Maatschappij, van politiek beleid en politieke partij.
Maar met dit voorbehoud mag toch de vraag gesteld worden of de
tot aktiviteit opgeroepen christenen bij de vervulling van hun taak iets
kunnen leren van de "eisen van het geloof", of zij iets hebben aan die
"verlichting door de christelijke wijsheid". Die vraag moet zelfs gesteld
worden. Want na de passage over de taak der leken op wereldlijk terrein volgt in hetzelfde nummer 43 van deze Constitutie de uitspraak:
"Vaak zal juist de christelijke visie op de dingen hen (de leken) in bepaalde situaties tot een zekere concrete oplossing brengen". Er staat
in het latijn "ad aliquam determinatam soILl~ionem", hetgeen ook en
misschien beter vertaald zou kunnen worden met de woorden: "tot een
of andere bepaalde oplossing". Maar belangrijker is de vraag, wat die
"christelijke vtÎsie op de dingen" in werkelijkheid nu kan betekenen.
Hebben de leken bij het uitstippelen van het politieke beleid op het
hun eigen wereldlijke terrein iets aan de boodschap van het evangelie?
Er zijn wel redenen aan te voeren om aan een bevestigend antwoord
op die vraag te twijfelen. Immers de waarde van de "christelijke visie
op de dingen" die dan tot bepaalde oplossingen zou voeren, wordt in
de Pastorale Constitutie zelf sterk gerelativeerd.
Want op de aangehaalde zin volgen onmiddellijk de twee volgende:
"Maar andere gelovigen, in even grote oprechtheid, zoals dikwijls en
terecht gebeurt, zullen weer anders over hetzelfde oordelen. En ook
al worden deze over en weer voorgestelde oplossingen, ook buiten de
bedoeling van de betrokkenen, door velen gemakkelijk verbonden met
de boodschap van het evangelie, dan moeten zij zich herinneren, dat
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niemand in genoemde gevallen voor zijn eigen mening de garantie van
het Kerkelijk gezag exclusief mag opeisen". Is dus de boodschap van
het evangeHe wel zo belangrijk als de christenen over de inhoud en
toepassing ervan kunnen twisten en het Kerkelijk gezag daar buiten wil
blijven?
Bovendien wordt in de laatste tijd niet zelden de vraag opgeworpen,
of de boodschap van het evangelie voor wat betreft de ordening van de
wereldlijke dingen wel iets toevoegt aan de algemeen menselijke waarden en
normen, die wij met ons natuurlijk verstand door studie en analyse van de
fettelijke dingen en verhoudingen achterhalen of althans kunnen achterhalen. En daarbij wijst men erop, dat heel dikwijls de zogenaamd "christelijke" uitgangspunten of beleidslijnen voor de te volgen politiek ook door
niet-christenen worden gedeeld. Men denke b.v. aan de eerbiediging van de
persoonlijke vrijheid en waardigheid óók vanwege de Overheid, aan de
verdraagzaamheid, het geven van gelijke rechten en gelijke kansen aan alle
burgers, aan de medeverantwoordelijkheid voor de evenmens en de institutionalisering daarvan door middel van allerlei wettelijke voorzieningen, aan
de internationale hulpverlening tot uitbanning van de honger en de sociaaleconomische achterstand van miljoenen, aan de internationale vrede op de
grondslag van de rechtvaardigheid enz. enz.
Wat is er nu specifiek christelijk en niet algemeen menselijk in deze
normen?
Toch blijft het voor mij nog een grote vraag of wij de boodschap van
het evangelie voor de ordening der wereldlijke dingen, inclusief de inrichting en het bestuur der aardse samenlevingsverbanden, zó mogen
minimaliseren of de betekenis ervan geheel ontkennen.
Vooreerst moet men wel bedenken, dat de Europese en westerse
wereld twintig eeuwen lang in denken en handelen is beïnvloed door
het christendom. Niet uitsluitend door het christendom, maar wel in
belangrijke mate. Het gevolg daarvan is, dat ook niet-christenen en
humanisten in hun denken en hun handelen zijn beïnvloed door wat in
die twintig eeuwen is gegroeid aan menselijke inzichten, waarde-oordelen en onmisbare normen voor een echt menselijk samenlevingsverband. Zouden wij - om de betekenis van de evangelische boodschap
voor de ordening van het tijdelijke te kunnen peilen - niet eens een
kijkje moeten gaan nemen in landen en bij volkeren, die nauwelijks of
slechts kort en oppervlakkig kennis hebben gemaakt met het christendom en de gehele door het christendom beïnvloede westerse kultuur?
Vervolgens is het zover ik weet ook in de "nieuwe theologie" nog een
omstreden vraag, welke relatie er is tussen het puur menselijk heil en het
christelijk heil. Wat is eigenlijk het "Rijk Gods", waartoe alle mensen
reeds op deze wereld geroepen zijn? Traditioneel hebben wij geleerd, dat
de bovennatuur de natuur niet vernietigt, maar integendeel erop voortbouwt
en haar vervolmaakt en verheft. Indien deze opvatting ook thans nog geldend is, waarom zouden dan de christenen de op het evangehe gebaseerde
visie op mens en wereld niet een "chl'istelijke" vis,ie mogen noemen? Het
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feit, dat ook niet-christenen een aantal elementen van die visie als normen
voor de ordening van de wereldlijke samenleving aanvaarden, ontneemt
daaraan nog niet het christelijk karakter, dat voor ons in het e,vangelie is
gefundeerd.
Voor wat betreft de menigsverschillen onder de christenen zelf over de
practische conclusies uit deze vis,ie voor het politiek te voeren beleid, ziet
men al te gemakkelijk over het hoofd, dat het daarbij steeds gaat over
concrete oplossingen van bepaalde politieke problemen zoals directe of
indirecte belastingen, hoogte der overheidsuitgaven enz. enz., waaromtrent
in het evangelie uiteraard geen parate oplossing aan de hand wordt gedaan.
Dat 2:ich hier meningsverschillen openbaren is in een partij als de K.V.P.
des te eerder te begrijpen, omdat het beleid dier partij er doelbewust op
gericht is de belangentegenstelLingen tussen de sociale geledingen te overbruggen en ondergeschikt te houden aan het algemeen belang van land
en volk.
Overigens zijn meningsverschillen over de practische toepassing van een
algemene visie op mens en maatschappij meer voorkomende verschijnselen,
waaraan geen enkele politieke partij ontkomt. Een duidelijke aanwijzing
daarvoor zijn de uiteenlopende tendenzen, die zich de laatste tijd ook in
de Partij van de Arbeid hebben gemanifesteerd. Ik krijg in de K.V.P. veel
indruk, dat in de politieke strijd de meningsverschillen in de K.V.P. veel
breder worden uitgemeten dan die in andere partijen. En dit ondanks het
feit, dat circa tien pmcent van de katholieke kiezers niet op de KV.P.
stemt, zodat de vleugels ter rechter en ter linkerzijde toch al behoorlijk
zijn gekortwiekt. De verklaring daarvan is echter wel duidelijk: in de strijd
tegen de confessionele partijen gaat het tenslotte niet om de vleugels.
maar om de vogel zelf!
Tenslotte voegt de "christelijke visie op mens en samenleving" toch
altijd een héél belangrijk element toe aan de niet-christelijke mens- en
maatschappij-opvattingen, namelijk het in GGd gegrondveste en op God
gerichte eeuwigheidsperspectief. Dit laatste mogen wij niet opvatten als
iets dat na dit leven komt opdoemen als een gezichtspunt waar wij óók nog
rekening mee moeten houden. Het eeuwigheidsperspectief is immanent
aan ons gehele leven, het doordringt al ons doen en laten. Op grond
daarvan, of althans mede op grond daarvan, komen wij tot zelfontwikkeling en plaatsbepaling :in de wereld, vervullen wij onze plichten óók
ten opzichte van de medemensen, werken wij mede aan de vooruitgang van de gehele samenleving of... stellen daaraan waar nodig ook
onze eisen. Dit eeuwigheids-perspectief kan ons christenen - in tegenstelling tot niet-christenen - óók beïnvloeden bij het zoeken naar concrete oplossingen van politieke problemen. Het kan bovendien aan die
oplossingen méér bezieling geven en een diepere fundering en motivering. Daardoor wordt voorkomen dat de politiek verschraalt en dat
politiek beleid louter een kwestie wordt van technieken en doelmatigheden.
Op grond van deze overwegingen kan ik het geen misbruik noemen
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te spreken van .,christelijke opvattingen over de mens en de samen"
leving" ter aanduiding van het karakter ener poHtieke partij en van hcl
algemeen beleid, dat die partij denkt te volgen.
Zou dit wel een misbruiken zijn van het praedicaat "christelijk", dan
ontgaat het mij toch hoe het Vaticaans Concilie in de Pastorale Con ..
stitutie over de Kerk in de,ze wereld en in het Decreet over het
Lekenapostolaat zo herhaaldelijk heeft kunnen spreken over de noodzakelijkheid van de aktiviteiten van de leken op het culturele, sociale,
politieke en internationale terrein om aan de boodschap van het evangelie vorm en gestalte te geven in de aardse samenleving der mensen
en dat dan nog wel volgens de ingave van hun "christelijk geweten"
en verlicht door "christelijke wijsheid". Op politiek terrein zal dit toch
moeten leiden tot een christelijk geïnspireerd beleid, al kan de feitelijke
realiser,ing daarvan in een bepaald land ook ver beneden de maat van
waarachtig christendom blijven.
Christelijke visie en politieke partij
Een geheel andere vraag is het, of een "christelijke vIsie op mens
en samenleving" ook moet voeren tot een christelijke partij op politiek
terrein.
Noodzakelijk is dit niet, en in ieder geval zou die "christelijke visie"
daartoe niet voldoende zijn. Een partij moet niet alleen van algemene
visies uitgaan; zij moet deze ook concretiseren en in details aangeven, welke oplossingen zij denkt te geven aan de problemen, waarvoor
een land en een volk geplaatst is in de zich steeds e,voluerer:de toestanden en verhoudingen. Het christelijk geloof alleen, een christelijke
visie op de mens en de samenleving, zijn nog niet voldoende om aan
de kiezers - de christenen zelf daaronder begrepen - een keuze mogelijk te maken uit de vele partijen, die zich op 15 februari a.s. aan
het Nederlandse volk zullen presenteren. Het verkiezingsprogram van
de K.v.P. erkent dit ook door uitdrukkelijk te wijzen op het program,
waaruit blijkt wat ze wil.
Of dat nu voldoende is gebleken, en of de partij er goed aan doet
onder de naam K.v.P. de verkiezingen in te gaan zolang er niet één
politiek verband van alle christenen op basis van een geme,enschappelijk program tot stand gekomen is, laat ik in het kader van dit artikel
buiten beschouwing.
Maar wel wil ik de vraag nog stellen, of het bestaan van diverse
christelijke partijen en van meningsverschillen onder de katholieken
zelf (waarvan omstreeks 10 pct. niet op de K.v.P. stemt) geen afbreuk
doet aan de waarde van de evangelische boodschap voor de ordening
van het tijdelijke. Valt er daardoor ook geen vals licht op de christelijke kerken?
Naar mijn gevoel wordt dit bezwaar tegen christelijke partijen te
overdreven voorgesteld, of liever: het is door de ontwikkelingen, die
zich in de Kerk en onder de christenen hebben voltrokken, meer op

297

de achtergrond geraakt. De legitimiteit van politieke meningsverschillen onder mensen van hetzelfde geloof wordt thans volledig erkend.
De individuele verantwoordelijkheid bij het doen van een politieke keuze
en bij het uitbrengen van zijn stem is algemeen aanvaard. En de politieke keuze zelf wordt irrelevant geacht voor de graad van katholiekof christen-zijn van de betrokkene.
Dat zijn drie winstpunten. En er is nog een vierde. Wij hebben de
tijd gekend van het "Wij zijn de Kerk". Dat was een reactie op het
te ver doorgevoerde en tot valse konsekwenties leidende onderscheid
tussen de kerkelijke hiërarchie en de leken.
Een niet minder gelukkige ontwikkeling tekent zich thans af in de
niet-vereenzelviging van Kerk en Katholiek. Wat ik daarmee bedoel,
moge blijken uit de volgende passage van de Pastorale Constitutie
over de Kerk in de wereld van deze tijd (n. 76).:
"Van groot belang is het vooral waar de maatschappij pluralistisch
is, dat men de verhouding tussen staat en Kerk in een juist perspectief ziet en dat men duidelijk onderscheid maakt tussen datgene wat
de christengelovigen, hetzij afzonderlijk hetzij in groepsverband, op
eigen verantwoordelijkheid doen als burgers, geleid door een christelijk
geweten, en datgene wat zij doen in naam van de Kerk onder leiding
van hun herders".
Katholiek en Kerk zijn dus niet hetzelfde. Wat de katholieken in de
pohtiek doen - hetzij in de K.V.P., hetzij in V.V.D. of P.v.d.A. _
dat doet de Kerk niet! En als katholieken, om reële invloed op 's lands
politiek uit te kunnen oefenen, streven naar een machtspositie in het
parlement, dan stre.eft de Kerk nog geen aardse macht na! Dat lijkt eigen.
lijk allemaal vanzelfsprekend, maar blijft men er zich altijd voldoende
van bewust bij de discussies over de confessionele partijvorm?
Volledigheidshalve zij hier nog aan toegevoegd, dat de door mij zo
vaak geciteerde documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie niet
spreken van katholieke of chr,iste:lijke organisaties op sociaal, economisch of politiek terrein. Er is steeds sprake van noodzakelijke of
hoogstgewenste aktiviteiten op deze terreinen van de christenen - "hetzij afzonderlijk, hetzij in groepsverband" -- maar in welk groepsverband dLt moet wezen, een katholiek, christelijk of algemeen verband,
wordt niet geprecise·erd. Wel is er sprake van "katholieke organisaties"
op internationaal terrein. En ook worden de christenen aangeraden
samen te werken en gesprekken te organiseren met niet-christenen, die
het goede willen en algemeen welzijn stellen boven partijbelang. Maar
een duidelijke voorkeur voor de ene of de andere organisatievorm is
daaruit niet af te leiden. Wellicht mogen wij daaruit besluiten, dat _
gezien de verschillende ligging van deze kwestie in de diverse landen
- een uitspraak daarover of zelfs het tonen van een voorkeur niet mogelijk en evenmin opportuun is geacht. De beslissing daaromtrent moet
dus in elk land afzonderlijk worden genomen, gelet op de bestaande
verhoudingen, de tradities van elk volk, en de mogelijkheden voor de toe-
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lmmst. Waar echter de aktiviteit op wereldlijk terrein bij uitstek tot de
taak der leken wordt verklaard, lijkt het voor de hand te liggen, dat
ook zijzelf - en niet de Hierarchie in de diverse landen - de beslissing
hebben te nemen over de organisatorische vormen, waarin en waardoor
zij hun taak op sociaal-economisch en politiek terrein zullen moeten
volvoeren.
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Het Europese debat en K.V.P.

door Drs. P. H. Gommers

openbare discussie over de Europese integratie heeft met het
D estrijken
van de jaren verrassend weinig ontwikkeling te zien gege-

ver-

ven. De intussen tot stand gekomen en gedeeltelijk gerealiseerde verdragen van Parijs en Rome hebben merkwaardigerwijs weinig bijgedragen
tot de algemene discussie. Integendeel, de aandacht voor een consL'uctief
debat werd afgeleid door de talloze commentaren en de vele speculaties,
die met de uitwerking van de overeenkomsten gepaard gingen. Het belang
van een politieke discussie over de vraag wèlk Europa wij eigenlijk wensen, is daarbij min of meer uit het oog verloren. Het publieke debat is nog
steeds niet verder gekomen dan de simpele controverse van VOOf- en
tegenstanders van de Europese integratie, en zelfs aan deze discussie
wordt door de houding en de orakelachtige uitspraken van Frankrijk elke zin ontnomen. Toch blijft het, ondanks deze Franse houding en de daardoor geschapen pauze in het Europese integratieproces, van belang zich af
te vragen wat men eigenlijk wil verwerkelijken, ook al staat het vast dat
een meer exact idee van een geïntegreerd Europa het proces niet onmiddellijk zal versnellen. Het pragmatische proce~, in gang gezet met de ondertekening van de verdragen van Parijs en Rome, kan alleen dan tot een
goede afloop worden gebracht, indien ons duidelijk voor ogen staat. in
welke staatkundige vorm wij dit Europa wensen. Het is juist de huidige
pauze in het integratieproces, die ons de kans geeft ons hierover te bezinnen.
De staatkundige vormen die aan een Verenigd Europa gegeven kunnen
worden, zijn velerlei. Een algemene discussie over de vraag welke vorm
het meest gewenst geacht moet worden, zou uiteraard in een hopeloos
veelvoud van meningen ontaarden en kan niet tot de taak van een openbaar
politiek debat gerekend worden. De taak van zo'n algemene discussie is,
een a.lgemene tendentie, een richting, een principe aan te geven, waarop
men de technische uitwerking kan baseren. Tn het algemeen onderscheidt
men staten naar hun organisatie in twee grote tendenties: de centralistische, vertegenwoordigd door de "eenheidsstaat", en de gedecentraliseerde staten, meestal in de vorm van de "bondsstaat". In beide staatsvormen zijn de centrale organen, zowel uitvoerende als wetgevende, onafhankelijk van de lagere organen en kunnen de centrale organen de burgers
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individue'el verplichtingen opleggen. In de statenbond (I'Europe des Patries) worden de centrale organen gevormd door de afge'vaardligden van
de regeringen en wetgevende vergaderingen van de lidstaten en behouden de lidstaten hun onafhankelijkheid inzoverre de bestuursmaatregelen
met algemene stemmen moeten worden aanvaard 1).
De scheidingslijn tussen "eenheidsstaat" en "bonds~taat" is niet scherp
te trekken. De verdeling van de bestuurstaken valt bij de eenheidsstaat
uit ten gunste van de centrale regering, en in de bondsstaat gaat de voorkeur uit naar de lagere bestuursorganen. De voordelen van een gecentraliseerde staat zijn in de loop der tijden menigmaal gebleken. De voort:lurende ontwikkeling van de maatschappij - technisch en economisch de groeiende bevolkingsdichtheid en eisen van sociale rechtvaardigheid
- nationaal en internationaal - maken het bestuur van een land steeds
gecompliceerder en vergen vergaande coördinatie en eenheid van actie.
De grotere mogelijkhelid van effic,iëncy en eenheid van actie in de eenheidsstaat wordt in de bondsstaat bewust ten achter gesteld bij een bestuursvorm die de individualiteit van de lidstaten en hun specifieke belangen beter waarborgt. De zelfstandigheid van een lidstaat wordt in de
bondsstaat ,in aanzienlijke mate bewaard door taken als binnenlands bestuur, rechtspraak, onderwijs, woningbouw en waterstaat onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten te laten, waarbij de voor iedere lidstaat
typische situatie van staatshoofd en vorm van uitvoerende, wetgevende
en rechterlijke macht kan worden gehandhaafd.
Een objectieve keuze tussen de twee systemen is uiteraard niet moge·
lijk. De voorkeur die men voelt, wordt meer bepaald door een "state of
mind", eenkijk op de samenleving, een levensopvatting. Deze twee systemen scheppen als het ware een natuurlijke controverse die er om vraagt
door de politieke partijen te worden opgenomen. Dit zijn programmapunten die de kiezer voor een waardevolle keuze stellen, die het proces van
de Europese eenwording oriënteren en die door de controversiële verhouding de politieke en publieke belangstelling voor de Europese integratie
warm zullen houden en aanwakkeren. Een dergelijke ontwikkeling zou een
grote verbetering betekenen, vergeleken bij de sinds jaar en dag gehandhaafde kunstmatige eenheid onder de Europese federalisten, die elke discussie tussen de politieke partijen reeds te lang heeft verstikt. Het onderscheid tussen de bondsstaat en eenheidsstaat geeft bovendien niet alleen
de federalisten meer keuze, maar stelt ook de voorstanders van een
"l'Europe des Patries" voor een nieuwe keuze en vormt als zodanig een
potentiële bedre:iging voor het gaullisme.
Welke positie de K.V.P. in bovenstaande controverse zou kunnen innemen, is niet zonder meer te zeggen: het zou een onderwerp van discussie
kunnen vormen voor de werkgroepen. De plaats van de KV.P. in het politieke leven, haar vooruitstrevende maar niet radicale houding, haar toepassen en volgen van het subsidiariteitsbeginsel wijzen echter op een
grotere overeenkomst van de KVP-filosofie met de idee van de gedecentraliseerde staat dan met die van de eenheidsstaat. Het bereiken van een
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gemeenschappelijk standpunt in dezen is echter niet een kwestie voor de
K.V.P. alleen. Een zaak die de Europese politiek betreft, kan niet eenzijdig
door één landelijke partij worden aangevat, indien we de samenwerking
binnen de christen-democratische partijen in de Europe,se Gemeenschap
serieus willen nemen. Een nauwere samenwerking tussen de chfiistendemocratische groepen, zoals aangegeven in het K.V.P.-werkprogram, is
van het grootste belang. Het is opnieuw aan de politieke partijen, hun regeringen ervan te overtuigen dat nationale meerderheden de voortzetting
van het Europes,e integratieproces verlangen. Een herleving van het Europese debat zal alle Europe1se ger:ichte partijen tot grote steun strekken
en niet in het minst Lecanuet in de komende Franse verkiezingen. Het
idee van "l'Europe des Patries" hebben we verworpen, maar dit is niet
voldoende: de gaullistische "Union des Patries" moet vervangen worden
door "Les Patries Unies".
1) Het wezen van een statenbond wordt in de staatsrechtwetenschap verschillend
geïnterpreteerd. Zie o.a. Prof. Mr. R. Kranenburg, Vergelijkende Staatsrechtwetenschap en Prof. Mr. J. P. A. François, Grondlijnen van het Volkenrecht.
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Onder wel heel bijzondere omstandigheden hebben dit jaar in de week
voor Kerstmis drie departementen de spits moeten afbijten in een uitzonderlijke wijze van "hoofdstuksgewijze" begrotingsbehandeling. Die omstandigheden waren van tweeërlei aard: Kabinet (ministers en staatssecretarissen) en de Kamer stonden nogal wat onwennig tegenover elkaar,
omdat ze over en weer een demiss~onair tintje hebben. Bovendien moest
tengevolge van de bekende tijdnood de behandeling in een super-ijltempo
geschieden, die aan de volksvertegenwoordigers slechts mini-spreektijden
toestond. Beide factoren leidden ertoe, dat men slechts enkele hoofdzaken
vrij vluchtig kon bespreken en andere - soms gewichtige - punten niet
dan fragmentarisch kon aanduiden, met een verwijzing, dat dit kabinet
zulke zaken toch niet mag vergeten bij zijn opvolger op de een of andere
wijze warm aan te bevelen ... !
Van de eerste drie hoofdstukken kan naar ons oordeel niettemin worden gezegd, dat men ervan heeft gemaakt wat in de gegeven omstandigheden
mogelijk was en dat met name een aantal Kamerleden erin is geslaagd te
bewijzen, dat men ook in weinig tijd en niet minder woorden dan veelal
gebruikelijk een aantal zaken toch in voldoende duidelijke mate over het
voetlicht kan brengen!
Defensie:
De behandeling van de defensie-begroting was ditmaal voor een aanzienlijk deel gewijd aan een aantal sociale aspecten van het beleid van
minister De Jong en zijn drie staatssecretarissen. Daar waren enkele bijzondere aanleidingen voor en van de andere kant liet de Kamer terecht
blijken, dat men voor ingrijpende besprekingen van de meer technische
kanten eigenlijk bij het volgende kabinet moet aankloppen. In dat verband
werd op de minister ook aandrang uitgeoefend, dat hij zijn opvolgier zal
aanraden een nieuwe defensie'-nota te schrijven. Minister De Jong heeft
na korte aa,rzeling die belofte grif gedaan. Hij vond zelf ook wel, dat er
reden is de plannen van onze defensie-inspanning met al hetgeen daaraan
te pas komt op het personele en technische vlak weer eens overzichtelijk
op een rij te plaatsen, al zal een en ander uiteraard wel in nauw overleg
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met de NAVO-partners -- althans rekening houdend met onze verplichtingen in dat kader - moeten gebeuren.
Minister De Jong heeft in dit debat van vele kanten lof toegezwaaid
gekregen vanwege zijn nieuwe wedde-regeling, die men een "eerste stap"
op de goede weg naar de vervanging van de oude "soldij" naar normale
beloning noemde. Dat was nog wat zuinigjes en de heer De Jong corrigeerde die kwalificatie dan ook goedmoedig met "een eerste f ó r s e
stap" ... Niemand die daarop kritiek had, maar men vond algemeen wel,
dat de groep van dienstplichtige serg1eanten, vaandrigs en (tijdelijk benoemde) reserve-offioieren óók voor een verbetering in aanmerking zou moeten
komen. Over die kwestie werden twee moties ingediend - één van V.V.D.en één van P.v.d.A.-zijde - die echter in hun financiële consequenties te vèr
gingen. De minister verklaarde zich op aandringen van speciaal de heer
Maenen wel bereid bij het afzwaaien van de betrokken militairen het
(eventueel) verschil tussen de oude en nieuwe regeling aan te zuiveren,
hetgeen al een welkome toezegging moet worden genoemd. De beide moties hebben bij de stemming dan ook geen meerderheid behaald.
Een tweede punt van belang was opnieuw de kritiek van P.v.d.A.-zijde op
het in de vaart houden van het vliegkampschip de "Karel Doorman", dat
wel gedoemd is in het begin van de 70'er jaren plaats te maken voor
moderner materiaal, maar tot die datum nog terdege een plaats heeft in
het vervulIen van onze maritieme taken in het kader van de NA VOafspraken. Het discussiëren over deze kwestie blijkt ieder jaar weer een
onvruchtbare zaak te zijn, omdat "ja" tegenover "nee" staat en wel zal
blijven staan, zolang de regering voor de Doorman niet de plaatsvervangende strijdmiddelen kan inzetten. Minister De Jong zou daarvoor het liefst
een door kern-aandrijving voortbewogen onderzeeboot aanschaffen, waartoe de Verenigde Staten destijds al eens financiële hulp hebben gesuggereerd, maar de laatste jaren laten zij daarvan weinig of niets meer blijken.
De bewindsman verklaarde evenwel alIe hoop niet te hebben verloren en
te verwachten, dat het "tij" zal kunnen keren tegen de fatale datum. Is
dat nièt het geval, dan zulIen we "Op eigen kracht" naar die andere middelen moeten omzien_ WelIicht een punt, dat in de nieuwe defens,ie-nota een
plaats zou kunnen krijgen.
Voor de Kamer was het voorts van belang, dat de minister op haar
vragen kon antwoorden aan zijn West-Duitse ambtgenoot Schröder bij de
recente besprekingen te Parijs nog geen enkele toezegging te hebben gedaan
over de legering van Nederlandse troepen in Duitsland voor het geval de
Engelsen hun militairen zouden terugtrekken of sterk verminderen. De
Kamer zal daarover uiteraard te gelegenertijd wel een woordje wilIen meespreken. Het zal ook wel geen beslissing voor dit overgangs-kabinet worden. Minister De Jong wilde in a:!le geval toch wel reeds wijzen op de
voordelen van zulk een legering: goede huisvesting in leegkomende Britse
kazernes en niet minder: een stuk dichter bij de oploss,ing van het moeilijke
vraagstuk van de oefenterreinen_
De Kamer prees eensgezind minister De Jong voor zijn besluiten tot
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verkorting van de diensttijd voor de landmacht. De vraag lag voor de
hand, wanneer zulk een welkome maatregel ook voor de beide andere delen
van onze strijdkrachten zou kunnen afkomen. De bewindsman antwoordde,
dat hij daarbij sterk afhankelijk was en is van een voldoende sterkte aan
vrijwiHigers, maar dat hij op dat punt niet al te somber behoefde te zijn.
Het lijkt er dus wel in te ZJitten, dat de diensttijdverkorting eerlang niet tot
de landmacht beperkt behoeft te blijven.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
De behande,ling van deze begroting heeft welhaast nog een meer summier
karakter gekregen dan de voorgaande. Vanwege dezelfde tijdnood heeft
men Zlich niet verdiept rn velerlei technische detaüs van de bouwnijverhelid,
maar slechts enke,le hoofdzaken ter tafel gebracht. De Kamer behoefde dat
waarlijks niet te doen, omdat ze maar een plaatsvervangend minister tegenover zich had! Ir. Witte bleek - ondanks zijn minzame verontschuldigingen en zijn verzoeken om enige clementie, omdat hij terug was van
lang-weggeweest - bijzonder weinig van zijn oude stiel vergeten te zijn,
of Zlich in alle geval buitengewoon snel weer te hebben ingewerkt! Zijn
voornaamste verklaring was gelegen in een pleidooi in de bouw-activite,iten
vertrouwen te blijven stellen en vooral niet elkaar iets van een paniektoestand aan te praten, ook al is de laatste tijd de werkgelegenheid niet
onaanzienlijk terug~elopen. In totaal - zo constateerde de' bewindsman werken er op dit moment méér mensen :in de bouwwereld; is de produktiviteit groter en is de algehele omvang van de objecten uitgebreider dan
het voorgaande jaar op dit moment. De heer Witte verklaarde natuurlijk
niet geheel zonder zorgen te zijn, maar voldoende vertrouwen te hebben
in een behoorlijk stuk continuïteit in de bouw, waarmee voor zeer velen
de werkgelegenheid verzekerd zal zijn. Alleen reeds een aantal van plm.
57.000 woningwetwoningen staat dank zij de overheiidsfinanciering vast en
voorts is er ook nog vrij veel animo in de andere s,ectoren. Ook uit de
befaamde voorraad van hert "stuwmeer" kunnen projecten worden gehaald,
waarvOoor menigeen ook nog wel kapitaal zal weten aan te trekken, zo
dacht de bewindsman.
Hij toonde, zich op aandrang van de Kamer wel bereid een wat minder
star beleid te voeren bij de onderLinge contingentering van de diverse
groepen woningwetwoningen. Er is namelijk vrij weinig animo gebleken voor
de wat duurdere en luxe klasse-B. De minister voelde er wel voor een
aantal van de geplande 5000 naar de klasse-A over te brengen, maar wees
in alle geval een verzoek van de V.v.D.-fractie af om het gehele getal maar
meteen naar de vrije en ongesubsidieerde sector te laten switchen. Prof.
Witteveen probeerde zijn aandrang niettemin met een mOotie kracht bij te
stemmen aan de overkant, te weten van de S.G.PAracbie en van de "voor
stemmen aan de overkant, te weten van de SGP-fractie en van de "voor
zich zelf begonnen" ex-boer P. Voogd. Een duidelijker uitspraak van de
Kamer over haar standpunt op dit terrein was nauwelijks denkbaar.
De Liberale fractie leed trouwens nàg zo'n nederlaag. Prof. Witteveen
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had aak een amendement ingediend om een bedrag van 40.000 gulden van
de projecten van de rijksgebouwendienst af te nemen. De minister wees
dat af en de zeer grote meerderheid van de Kamer mèt hem.
Hoewel die kwestie niet farmeel aan de orde was, heeft de Kamer ten
deIe al een aantal kritische naten laten haren over het wetsvaorstel van
'Oud-minister Bagaers 'Om bewaners van waningwetwoningen, wier inkamen
niet evenredig kan warden geacht aan de huurprijs een extra heffing te
laten betalen. Sammigen vanden dat wel een gaed-saciale maatregel, maar
anderen - bijvaorbeeld met name de waardvaerder van de C.H.U.-fractie,
de heer Van der Peijl - noemden dat voarstel "te grof en te willekeurig".
Het zal aak wel een punt warden vaar het valgend kabinet.
Een heel persaanlijke en milde ta ets kreeg het debat vanwege het naderend afscheid van twee veteranen 'Op het gebied van de valkshuisvesting,
de heren Andriessen (K.V.P.) en Bammer (P.v.d.A.), die de kamer vanwege
hun leeftijd gaan verlaten. Vrijwel iedere spreker zei dat afscheid te betreuren, omdat de beide parlementariërs ('Ondanks begrijpelijke verschillen
van mening, 'Onderling en met de andere fractie-vertegenwaardigers) jarenlang een zeer levendig en vooral deskundige bijdrage in deze debatten hebben geleverd. Ze spraken beide van hun "zwanenzang", hetgeen uiteraard
met nagal wat weemaed gepaard g,ing. Minister Witte vaegde er wat taepasselijke woarden aan tae en za kreeg het debat -- dat tach al bepaald
geen scherpslijperij was geweest - zoiets van de palitieke vrede ander de
Kerstboam ...
Onderwijs en wetenschappen
Het debat over de begroting van minister Diepenharst en zijn staatssecretaris Grosheide heeft eigenlijk maar twee haafdpunten opgeleverd,
waarvan er één nog duidelijk naar voren sprong. Dat betrof het zgn. studietaelagenbeleid van de regering, waarvoor deze bewindsman al heel wat
kritiek, zawel in als buiten de kamer te verduren heeft gehad. Vaak 'Op
onbillijke wijze, omdat hij in zijn financiële middelen streng werd gerantsaeneerd; deels een beetje terecht, 'Omdat er aan de uitvoering van het
rapport-Sassen nogal wat fauten kleefden. Eén daarvan heeft de bewindsman in dit debat ruiterlijk toegegeven: de abrupte invoering ervan, terwijl
hij t.a.v. een aantal financiële onderde,len zich wel voar verbetering gevoelig
taonde.
Hae het zij: dr. Diepenhorst zegde de Kamer toe omstreeks 1 februari
een nieuwe en herziene regeling te zullen produceren, waarover met de
Kamer-cammissie en de 'Organisaties van de studenten 'Overleg kan warden
gepleegd.
Een meerderheid van de Kamer (waartae de fracties van K.V.P. en A.R.P.
niet behaarden - was met de toezegging van de minister niet tevreden. In
een daar die meerderheid aanvaarde motie werden enkele concrete eisen
neergelegd, volgens welke de bewindsman "in alle geval" vaor I februari
met zijn nieuwe opzet gereed maet zijn en hij oak zeker de zagenaamde
L.B.O.-schalen zal ma eten verbeteren. (L.B.O. = levensbehoeften ouders,
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een maatstaf voor de financ,iële berekening van de toelagen.) In de gegeven politieke omstandigheden hedt een motie niet zo veel politieke beteken i,s, bovendien konden de beide genoemde fracties, die zich tegen die
motie keerden terecht verklaren, dat zij in de toezeggingen van de minister
voldoende vertrouwen hadden.
De Kamer heeft overigens nog wat gedebateerd over de vraag of de
"mammoetwet" nu wèl of niet op de eerder afgesproken datum van 1
augustus 1968 moet worden ingevoerd en de overgangswet derhalve op
1 augustus 1967. In het liberale kamp is men er met name nogal sterk
tegen, omdat men meent, dat noch hetg eld, noch de mankracht in voldoende mate aanweZlig ,is. Minister Diepenhorst waagde het te verondertegen, omdat men meent, dat noch het geld, noch de mankracht in volparlementaire behandeling destijds wel iets te maken zou hebben met de
aversie van de invoering op het overeengekomen tijdstip ... Mevrouw Van
Someren-Downer, woordvoerdster van de VVD-fractie haastte zich die
psychologische binding te ontkennen en deed zelfs nogal boos tegenover
de minister, omdat hij die binding blijkbaar w è I durfde veronderstellen.
Staatssecretaris Grosheide verklaarde met het merendeel van de Kamer,
dat men zich ook aan deze afspraak moet houden en dat het bezwaar van
de liberalen van "geen-man-en-geen-cent" bepaald met veel korrels zout
moet worden genomen. Wanneer de overgangswet aan de orde komt, zal
dit deel van de discussies wel een fors verlengstuk krijgen.
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Nieuwe boeken
DRS. A. STAM: "Politiek", uitgegeven in Oosthoeks Lexicons
door A. Oosthoeks Uitgeversmaatschappij NV., Utrecht 1966.
In dit alfabetisch-lexicografisch opgezette lexicon wordt een overzichtelijke schets gegeven van de voornaamste politieke stromingen en van
een aantal veel voorkomende begrippen. Voor velen kan dit boekie een
uitkomst bieden om wat meer te weten te komen van de achtergronden
van het politieke nieuws waarmee zij
dagelijks worden geconfronteerd in
pers, radio en televisie.
,,soci aal -Economi sche Vvetgeving
in r:ationaal en europees verband"
uitgegeven bij Kluwer, Deventer
1966.
In deze uitgave zijn bijeengebracht
de voordrachten die op het Landelijk
Juridisch Stl1dentencongres ! 966 te
Utrecht zijn gehouden.
Na het opeaingswoord van de vorige
minister van Justitie Dr. J. Samkalden
komen achtereenvolgens aan de orde
"Achter de coulisen van de sociaaleconomische wetgeving" (Prof. Dr.
C. J. Oost), "Sociaal-Economi,;che
wetgeving en de civiele rechtsorde"
(Prof. MI'. W. C. L. van der Grinten),
Europeese sociaal-economische wetgeving" (Mr. P. Verloren van Themaat), "De territoriale reikwijdte van
het mededingingsrecht" (Mr. J. J. A.
Ellis), en "De toekomst van de Sociaal-Economische wetgeving" (Dr.
A. Mulder).

DR. M. W. J. M. BROEKMEIJER: "Wereld waarheen?",
Een wereldpolitieke analyse en
prognose, uitgegeven in de Agon
Bibliotheek bij Agon Elsevier,
Amsterdam/Brussel 1966.
Aan de hand van een beschrijving van
de huidige, door de historie bepaalde
situatie in de wereld tracht dit boek
een jnzicht te geven in de mondiale
spanningsvelden, die zich hebben
ontwikkeld tot lokale strijdtonelen
of dat nog kunnen doen. Zo wordt
uitvoerig stil gestaan o.m. bij de
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Oost-Westverhouding, het conflict
Peking-Moskou, de NAVO e.a ..
De wijze van behandeling - waarbij
ook de prognoses ten aanzien van de
te verwachten ontwikkelingen - zal
zeker een bijdrage kunnen leveren
tot een beter inzicht in de gebeurtenissen die zich in de wereld afspelen.
DRS. G. PUCHINGER: "Tilanus
vertelde mij zijn leven", uitgegeven bij uitgeversmaatschappij
J. H. Kok NV., Kampen 1966.
Drs. Puchinger legde de door de in
1966 overleden C.H. U.-po1iticus Dl'.
H. W. Tilanus aan hem vertelde levensverhaal in een boek vast. Vooral
interessant is de mening die wordt
gegeven over een aantal vooraanstaande politici waaruit duidelijk
hlijkt, dat de voorkeur van Dr. Tila;lt!:i meer uitging na?, mensen
als Drees en de Quay dan naai' politici, die "zo graag minister willen
worden" of steeds latca blijken dat
ze het zo goed weten. Interessant zijn
verder de opmt;l'kingen over bindingen tussen kabinet en fracties, waar
DI. Tilanus duidelijk geen groot V031"stander van was.
DR. E. VAN RAALTE: "Het Nederlandse Parlement" uitgegeven
bij de Staatsuitgeverij, den Haag
1966.
Dit is de vierde herziene druk van
het bekende werk van dr. van Raalte.
Het boek is nog zeer actueel mede
door het in een aanvu:ling opnemen
van de laatste politieke ontwikkeling
in ons land, de val van het kabinet
Cals en het daarop gevolgde formatie- resp. informatiewerk van drs.
Schmelzer en Dr. Beel tot aan de
formatie opdracht aan Prof. Zijlstra.
Daarnaast is opgenomen de modernisering in de werkwijze van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal en het
in september jJ. van kracht geworden
nieuwe reglement van Orde.
Een bock dat in zeven jaar reeds aan
een vierde druk toe is, heeft geen
verdere aanbeveling nodig.
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