
8. 1 
Ol 
Ol 

I 

CD 
n o 
::l 
o 
3 ij, 
n 
';j 
CD 

< ... 
Ol 
Ol 
cc 
~ 
c 
7t;' 
7t;' 
CD 
::l 

Socialisme en 
democratie 
1978/11 

Democratisch/socialisme 

515 Arie de Jong 
De partijdemocratie 

Onderwijs 

524 Bert Ummelen 
Problemen van een constructief onderwijsbeleid 

Mens en omgeving 

534 E. Brongersma 
De hervorming van de zedelijkheidswetgeving - 2 

Cultuur 

545 Bert van N iewenhuizp.n 

Boeken 

De culturele amateur sector: 
warm aanbevolen 

548 H. M. de Lange 
Over Klaas van Oosterzee 

Pen op papier 

550 Leemtes in de sociale zekerheid 
554 Staat en burger 
556 Burengerucht 'warm aanbevolen' 

Recente WBS-publikaties 

socialisme en democratie, nummer 11, november 1978 513 



Biografische notities 

Arie de Jong 
is ex-voorzitter PvdA-afdeling Delft. 

Bert Umme/en 
is journalist bij de Brabant Pers. 

E. Brongersma 
is lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. 

Bert van Nieuwenhuizen 
is voorzitter federatie van Zeister Muziekverenigingen. 

H. M. de Lange 
is directeur van het Instituut voor Normen en Waarden te Rotterdam. 

514 socialisme en democratie, nummer 11 , november 1978 



Arie de Jong 

De Partijdemocratie 

In de laatste fase van de kabinetsformatie van PvdA-CDA-D'66 stak 
een probleem de kop op, dat het democratisch-socialisme al vanaf 
het begin kent: welke greep heeft de partij op haar leden in 
vertegenwoordigende lichamen? Voorafgaand aan en tijdens het 
bijzonder congres van 5 november 1977 werd door velen 
gemeend, dat de 'partijdemocratie' in het spel was. Hieruit 
resulteerde een motie, die het partijbestuur opdroeg 'om na 
overleg met de partijraad het congres voorstellen te doen, die ten 
doel hebben de invloed van de kiezers via de partij(-organen) te 
versterken en zorgvuldig te regelen'. Het partijbestuur heeft 
gevolg aan deze motie gegeven door de instelling van een breed 
samengestelde commissie, die als opdracht heeft gekregen op 
basis van de congresresolutie te bestuderen hoe de verhouding 
tussen partij-, kiezers- en parlementaire democratie op landelijk 
niveau moet worden geregeld. De commissie dient daarbij de 
ervaringen te betrekken van de kabinetsformatie, en tevens de 
besluiten van het raads- en statencongres van 11 februari 1978. De 
commissie zal met voorstellen moeten komen die de formele en 
informele verhouding regelen tussen de verschillende partij
organen, zowel in een regerings- als oppositieperiode en tijdens 
een formatie.' (Overigens vraag ik mij af, wat men zich moet 
voorstellen bij het regelen van een informele verhouding tussen 
verschillende partij-organen.) 
Opmerkelijk is, dat het partijbestuur de taakopdracht heeft beperkt 
tot het landelijke niveau. Besluiten hierover zullen namelijk 
repercussies hebben op overeenkomstige verhoudingen op lokaal, 
regionaal en provinciaal niveau. Overigens dient de commissie 
rekening te houden met de uitspraken van het raads- en 
statencongres. 

In dit artikel wil ik het opgeworpen probleem uitdiepen. Waar gaat 
het om bij partijdemocratie en hoe verhoudt zich dat begrip tot 
parlementaire democratie. In weerwil van de taakopdracht van de 
commissie, zal ik mijn verhaal opfleuren met vooral de lokale 
situatie: hoe gaat het toe in een partij-afdeling, waar zich net zo 
goed vraagstukken voordoen over de verhouding tussen 
ledenvergadering, bestuur en fractie. Deze organen opereren zelfs 
veel dichter bij de kiezers, zodat sterker nog de vraag naar voren 
kan komen of en hoe de invloed van de kiezers via deze partij
organen versterkt kan worden en zorgvuldig kan worden geregeld. 
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Het begrip partijdemocratie 

Niet iedereen in de partij verstaat het zelfde onder het begrip 
partijdemocratie. Dit hangt samen met een verschillend beeld van 
de manier hoe beslissingen moeten worden genomen en 
uitgevoerd. Globaal zijn twee opvattingen te onderscheiden: 
de basis beslist en bestuurders en vertegenwoordigers dienen dit 
uit te voeren; de 'basis' kan bestaan uit de partij als geheel, uit het 
op vergaderingen actieve deel van de partij of, in landelijke 
verhoudingen, uit de vertegenwoordigers van de leden, afdelingen 
of gewesten, namelijk het congres of de partijraad. Wijken 
bestuurders of vertegenwoordigers af van deze beslissingen 
zonder daarvoor eerst toestemming gekregen te hebben, dan 
schenden zij de partijdemocratie. 
de partij en partij-organen hebben een beperktere taak en bieden 
de bestuurders en vertegenwoordigers hoofdlijnen. 
Vertegenwoordigers zijn niet slechts naar de partij, maar ook naar 
de kiezers verantwoording schuldig. Bestuurders en 
vertegenwoordigers hebben veel meer ruimte af te wijken van 
eerder genomen beslissingen en standpunten, mits ze dat achteraf 
kunnen verantwoorden. 
In de eerste opvatting wordt de parlementaire democratie 
ondergeschikt gemaakt aan de partijdemocratie: verkiezingen zijn 
ervoor om krachtsverhoudingen te bepalen in 
vertegenwoordigende lichamen, maar daarvoor en daarna maakt 
de partij uit hoe haar vertegenwoordigers zich opstellen. In de 
tweede opvatting bestaat er een aanhoudend spanningsveld 
tussen partijdemocratie en parlementaire democratie. De 
vertegenwoordigers van de partij hebben een programma 
meegekregen, dat voor hen uitgangspunt moet zijn, maar ze 
hebben de ruimte tot onderhandelen, tot het sluiten van 
compromissen. 
De eerste opvatting vindt het een teken van politieke duidelijkheid 
als je binnenhaalt wat je hebt beloofd, de tweede opvatting is 
bereid tot onderhandeling om zoveel mogelijk binnen te halen en 
accepteert een tussenweg die in voldoende mate tegemoetkomt 
aan het eerder ingenomen standpunt. Dit verschil van inzicht 
beheerst reeds sinds jaren de PvdA. De eerste stroming heeft 
verschillende verworvenheden opgeleverd: de 
meerderheidsstrategie, het terugroepingsrecht van raads- en 
statenleden en allerlei elementen in de conceptie van de 'partij-in
actie'. Een tegenbeweging is merkbaar na het buitenspel zijn 
geraakt in de kabinetsformatie, het niet altijd even succesvol zijn 
van programcolleges (Amsterdam) en het niet altijd even rationeel 
hanteren van de mogelijkheid van terugroeping. 
Het gewicht van een beslissing van een partij-orgaan (bijv. het 
congres of een ledenvergadering) wordt uitgemaakt door de mate 
waarin dit standpunt gelegitimeerd wordt. Dit hangt af van de 
representativiteit van hen die een beslissing nemen en de mate 
waarin een uitspraak gedekt wordt door argumentatie. 
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In het onderstaande wil ik ingaan op de representativiteit van een 
partij-orgaan en de gedektheid van beslissingen. Daarna ga ik in 
op de eisen aan en de waarde van de partijdemocratie, mede in 
verhouding tot de parlementaire democratie. Ten slotte zal ik in 
het licht van het voorgaande de aanleiding tot dit artikel en het 
instellen van de eerder genoemde commissie behandelen: de 
situatie die ontstond na de uitspraak van de partijraad van 25 
oktober 1977 waar de motie-Reckman werd aangenomen. 

De representativiteit van een partij-orgaan 

In de democratie in de partij gaat het er om hoe beslissingen 
worden genomen in de partij. Het vraagstuk van representativiteit 
treft daarom niet alle kiezers of het kiezerscorps van de PvdA. Wie 
geen lid is, spreekt niet mee in de partij. 
Maar dan. Lang niet alle leden komen naar een ledenvergadering. 
Veelal is de opkomst beperkt tot 5-10% van de leden. Is het dan 
juist, dat de overige 90-95% buiten de beslissingen wordt 
gehouden. Het is al te simpel te beweren, dat wie er niet is, niet 
kan meebeslissen. Het is namelijk allerminst vanzelfsprekend, dat 
de 5-10% die wel komt een doorsnede is van alle partijleden. 
Het streven moet er naar zijn, en meestal is dit ook wel de 
bedoeling van afdelingsbesturen, zoveel mogelijk partijleden te 
betrekken bij de besluitvorming. De vraag is evenwel of de 
middelen wel zo doeltreffend zijn. In ledenvergaderingen wordt 
gesproken over een yeelheid van onderwerpen, vaak tot in de 
details, en talloze huishoudelijke zaken worden aangesneden, ook 
al weet het merendeel van de aanwezigen totaal niet waarom het 
draait. Dat stoot velen af die eens komen kijken, of die dit van 
anderen horen. Als je lid wordt van de partij, dan ken je vaak 
niemand persoonlijk. Het valt dan moeilijk aansluiting te vinden bij 
de vaste kern die er is. Vergaderingen duren vaak erg lang en 
andere manieren zijn er soms nauwelijks om je mening kwijt te 
kunnen. 
Het zal nooit mogelijk zijn alle leden naar vergaderingen te lokken 
(tenzij we teruggaan naar de tijd toen wie zonder geldige reden 
enkele keren niet op de vergadering verscheen uit de partij werd 
gezet), maar dit betekent niet, dat niet veel meer energie besteed 
moet worden meer leden bij het partijwerk te betrekken. Gortzak 
heeft daarover onlangs veel behartenswaardigs geschreven met 
een rij van suggesties, neerkomend op de noodzaak een afdeling 
te politiseren, waarbij een politieke discussie in de afdeling ten 
grondslag moet liggen aan de prioriteiten ten aanzien van de 
activiteiten waarmee een afdeling zich bezighoudt en de politieke 
inhoud daarvan.2 

Overigens wordt ook wel eens geopperd referendums te houden, 
zodat alle leden met weinig moeite kunnen deelnemen aan de 
besluitvorming. In sommige partijen gebeurt dit wel, onder meer 
bij de kandidaatstelling voor de gemeenteraad. De dekking van 
een beslissing wordt daarbij niet ontleend aan argumentatie en 
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afweging, maar aan anonieme stemverhoudingen (zoals ook 
kiezers handelen bij de stembus) . Dit vraagstuk komt nader aan de 
orde in de volgende paragraaf. 

Het vraagstuk van representativiteit treft niet slechts de 
ledenvergadering, waarop elk lid toegang heeft. Door de 
ledenvergadering, of daarvan afgeleide organen, worden allerlei 
vertegenwoordigingen samengesteld: fracties in 
vertegenwoordigende lichamen, besturen in de partij op allerlei 
niveaus, het congres, de gewestelijke vergadering, de partijraad 
enz. 
Deze organen treden nog nadrukkelijker op namens de partij . De 
eis van representativiteit geldt in dat geval nog sterker. Het is 
echter nauwelijks mogelijk te controleren in hoeverre er sprake is 
van politieke representativiteit, meer is bekend over andere 
variabelen . Zo blijkt het actieve partijkader beter geschoold dan 
het gemiddelde partijlid, meer te verdienen, vaker van het 
mannelijk geslacht, jonger enzovoort. Welk effect dit heeft op de 
besluitvorming is niet altijd duidelijk, maar in beginsel maakt dit 
de representativiteit niet waarschijnlijk. 
De partij kent in sommige gevallen procedures om dit te 
corrigeren: zelden wordt een kandidatenlijst door een 
ledenvergadering vastgesteld, zoals hij door het bestuur is 
voorgesteld; zelden wordt door een congres een voorstel van het 
partijbestuur onveranderd gelaten (ondanks dat dit veelal 
anticipeert op de te verwachten mening van het congres) . Soms 
treden evenwel problemen op, en één daarvan was aanleiding tot 
het instellen van de commissie waarover in de inleiding werd 
gesproken. 

De kenmerken van het actieve kader (jonger, beter geschoold, 
beter betaald, enz.) behoeven geen probleem te vormen als de 
minder actieve leden zich kunnen vinden in hun beslissingen . De 
representativiteit wordt echter aangetast als dit niet zo is, bijv. bij 
het te lang veronachtzamen van de groeiende 
werkgelegenheidsproblemen en het niet toetreden tot het kabinet. 
Tevens wil ik stellen, dat het actieve kader veel meer dan het 
minder actieve deel van de partij, de eerste opvatting ten aanzien 
van de inhoud van het begrip partijdemocratie deelt, wat erop zou 
neerkomen, dat zaken als de meerderheidsstrategie, het vormen 
van programcolleges op smalle basis en het recht van 
terugroeping van raads- en statenleden door het niet zo actieve 
deel van de partij in mindere mate worden onderschreven dan 
door het actieve deel. 
Ik meen, dat op dit moment de partij-organen niet in voldoende 
mate representatief zijn. Het is een illusie te menen, dat besturen, 
fracties, partijraad e.d. een doorsnee van de partij kunnen en 
moeten bieden. In teveel gevallen wordt evenwel te sterk ervan 
afgeweken. 
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De gedektheid van beslissingen 

Aan een partij-orgaan, bijvoorbeeld een ledenvergadering, wordt 
gevraagd te beslissen over zeer vele onderwerpen. De lijst 
waarmee de ledenvergadering in mijn afdeling in het seizoen 1977-
'78 werd geconfronteerd is bijzonder lang. Enkele van die zeer 
uiteenlopende vraagstukken wil ik wel noemen: diverse 
kandidaatstellingen (partijraad, congresafvaardigingen, gewestelijk 
bestuur, afdelingsbestuur, gewestelijke afvaardiging, provinciale 
staten, gemeenteraad), het behandelen van het 
gemeenteraadsprogramma en het indienen van amendementen 
op het provinciale programma, het al dan niet deelnemen aan 
acties m.b.t. de neutronenbom, UCN-Almelo e.d., het reageren op 
een reorganisatie van een plaatselijk bedrijf, het voorbespreken en 
nabespreken van verschillende congressen, de organisatie van de 
1 meiviering, de jaarverslagen van bestuur en fractie en ga zo 
maar door. Honderden, zeer verschillende beslissingen passeren 
de revue: het lijkt onmogelijk dat ook de redelijk geïnformeerde 
vergaderbezoeker over al deze onderwerpen een weloverwogen 
oordeel heeft kunnen vellen. Hij of zij gaat daarom vaak af op het 
afdelingsbestuur of een goedgebekte partijgenoot. Het opnemen 
of juist niet opnemen van bepaalde passages in het 
gemeenteraadsprogramma gebeurt dan zelden door het afwegen 
na het aanhoren van argumenten voor en tegen. Het resultaat van 
deze lawine is, dat de beslissingen minder verantwoord worden, 
dat daardoor bestuurders en vertegenwoordigers er minder 
boodschap aan hebben: wie over alles wil beslissen, beslist over 
niets meer. 
Dit gebrek aan argumentatie en debat tast de partijdemocratie 
aan. Ten eerste omdat te vaak op basis van gezond verstand kan 
worden afgeweken van een uitspraak, ten tweede, omdat het 
beslissende orgaan (bijv. de ledenvergadering) onmogelijk van al 
die onderwerpen in de gaten kan houden wat er verder mee 
gebeurt. 

Om nu de dekking van uitspraken te vergroten, dienen een aantal 
voorwaarden te worden gesteld. 
Het zal nodig zijn het aantal te bespreken onderwerpen te 
verminderen, en daarbij in sterke mate de discussie te bepalen tot 
de hoofdlijnen. Het verdient aanbeveling leden te scholen zowel 
inhoudelijk als wat het vergaderoptreden betreft. Inhoudelijk 
scholen houdt in, dat het gebrek aan historische kennis in de partij 
moet worden bestreden en materiaal moet worden aangereikt ter 
voorbereiding van belangrijke beslissingen. Het verbeteren van 
het vergaderoptreden houdt in, dat wat moet worden gedaan aan 
de achterstand die vele leden hebben om zich te weren in 
vergaderingen: zelfvertrouwen, vergadertechniek e.d. 
Een derde voorwaarde betreft de informatie die wordt geboden. 
Deze dient gericht en beperkt te zijn. Waar liggen verschilpunten? 
Welke beslissingen zijn al in een eerder stadium genomen of door 
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hogere niveaus in de partij? Welke randvoorwaarden kent een 
bepaalde .beslissing (financiën, bestuurskracht, reeds gedane 
toezeggingen e.d.)? 
Ging het bij de representativiteit om de kwantitatieve factor in de 
besluitvorming, bij de gedektheid van beslissingen gaat het om de 
kwaliteit van de besluitvorming. Aan beide voorwaarden moet 
zoveel mogelijk worden voldaan om de legitimiteit van een 
beslissing te vergroten. 

Partijdemocratie en parlementaire democratie 

Bij het omlijnen van het begrip partijdemocratie, waarbij twee 
opvattingen werden onderscheiden, is gesteld, dat het gewicht 
van een beslissing van een partij-orgaan wordt uitgemaakt door 
de mate waarin dit standpunt gelegitimeerd wordt. Daarna ben ik 
dieper ingegaan op deze legitimering, opgehangen aan de 
representativiteit van partij-organen en de gedektheid van 
beslissingen, niet omdat daarmee kan worden aangegeven wat 
partijdemocratie is, maar om aan te geven aan welke 
voorwaarden het besluitvormingsproces moet voldoen om intern 
te kunnen spreken van voldoende democratisch gehalte daarvan. 
De partijdemocratie wordt aangetast naarmate in mindere mate 
aan deze voorwaarden wordt voldaan, ongeacht welke opvatting 
men precies heeft van het spanningsveld tussen partijdemocratie 
en parlementaire democratie. Over dat spanningsveld nu verder. 
Vertegenwoordigers van de partij, en met name als ze wethouder, 
gedeputeerde, minister O.i.d. zijn, komen vaak aan met de 
mededeling dat ze een 'eigen verantwoordelijkheid' hebben, met 
name tegenover de 'kiezer'. Dit kan dan een reden zijn om af te 
wijken van het eigen programma of zelfs daartegenin te gaan. Het 
strikt voorrang geven aan de partijdemocratie (ongeacht in welke 
mate aan de voorwaarden van representativiteit en gedektheid is 
voldaan bij de van belang zijnde beslissingen) houdt in, dat deze 
vertegenwoordiger moet worden gecorrigeerd: hij of zij moet 
terugkomen op de afwijkende beslissing of aftreden. Het 
partijreglement biedt de ruimte tot zo'n strikte naleving. Het 
partijreglement biedt evenwel ook de ruimte om slechts tot 
dergelijke stappen (het opzeggen van vertrouwen) over te gaan als 
het gaat om bijzonder zwaarwegende kwesties, waarbij de 
betreffende vertegenwoordiger zijn of haar achterban niet weet te 
overtuigen. 
Dergelijke conflicten, met een verschillende aanpak, zijn er al 
tientallen geweest. Daarmee opgedane ervaringen zijn evenwel tot 
nu toe niet samenhangend gepresenteerd, er ontbreekt 
'jurisprudentie'. Ik denk dat het een zinvolle zaak is, de conflicten 
die zijn uitgevochten m.b.t. het opzeggen van vertrouwen in 
locale, regionale en provinciale vertegenwoordigers en' dagelijkse 
bestuurders te inventariseren en te analyseren ten einde de 
desbetreffende artikelen in het partijreglement te verfijnen. 
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In het voorgaande heb ik mijn twijfel erover uitgesproken of in 
voldoende mate aan de gestelde voorwaarden werd voldaan om 
aan de uitkomsten van de partijdemocratie altijd een even grote 
waarde te hechten. Juist bij conflicten op locaal niveau wordt deze 
twijfel versterkt. De deelname aan de ledenvergadering wordt niet 
alleen opeens veel groter, maar tevens blijkt deze veel grotere 
vergadering vaak een tegengestelde mening te koesteren dan de 
vergadering van kleinere omvang. 
Overigens wordt bij deze problematiek nog al eens opgeworpen, 
dat ook de kiezers invloed moeten kunnen uitoefenen op besluiten 
in de partij, met name de eigen kiezersaanhang. Dit stuit evenwel 
niet alleen op praktische problemen. (Tenzij men het voldoende 
acht te wijzen op verkiezingsuitslagen, bijv. het zich beroepen-op 
voorkeursstemmen.) Ik wijs dit ook af vanuit de opvatting, dat de 
partij primair een beginselpartij is: daarin past dat de partij (dus 
de leden) zelf bepaalt of en in hoeverre haar opvattingen door 
haar vertegenwoordigers worden nageleefd. 

Het conflict van oktober 1977 

Op 25 oktober 1977 nam de partijraad een motie aan, waarin werd 
uitgesproken dat 'onder deze voorwaarden (de 
onderhandelingsresultaten - adj) deelname aan het beoogde 
coalitiekabinet' werd afgewezen. Omdat de onderhandelaar - Van 
Thijn - had gezegd niet terug te willen naar de 
onderhandelingstafel en omdat hij bij dit standpunt bleef, 
ontstond een patstelling. De fractie vond het 
onderhandelingsresultaat wel acceptabel en steunde Van Thijn in 
diens mening niet terug te kunnen keren naar de 
onderhandelingstafel. 
Volgens de eerste opvatting over partijdemocratie waren slechts 
twee wegen open: 
Van Thijn trekt zich terug en een ander hervat de 
onderhandelingen; 
de PvdA breekt de onderhandelingen af en adviseert de vorming 
van een coalitie van een andere kleurencombinatie. 
Omdat de fractie een andere weg koos, gaf ze daarmee aan een 
'eigen verantwoordelijkheid' te hebben. Een probleem was 
evenwel, dat ze daarmee de traditionele parlementaire binding 
van de PvdA aan een kabinet waarin de partij zit, op het spel zette. 
Dit was daarom een probleem, omdat aan de partijraad 
bevoegdheden van een congres waren toegekend. Feitelijk was 
het laatste woord gesproken, ook al was het nog niet het juiste 
ogenblik. Toch ging de fractie door, daarmee de partijraad 
trotserend. Ten einde raad (?) riep het partijbestuur een bijzonder 
congres bijeen. Toen dat bij elkaar was, viel er niet veel meer te 
beslissen, ook de voortgezette formatie op basis van het 
afgekeurde onderhandelingsresultaat mislukte. Toch bestond bij 
velen de overtuiging, dat het congres van 5 november het 
onderhandelingsresultaat (en de daaruit voortvloeiende resultaten) 
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wèl had goedgekeurd, getuige ook de gevoerde discussies in de 
afdelingen. Indien dit inderdaad zo zou zijn - nogmaals, het kon 
niet gecontroleerd worden - dan moet een vraagteken gezet 
worden bij de representativiteit van de partijraad. We mogen er 
namelijk vanuit gaan, dat het congres in hoge mate representatief 
was voor de partij; zelden hadden ledenvergaderingen zo'n hoge 
opkomst en werd er zo intensief gediscussieerd over een 
overzienbaar onderwerp. 
Terecht had Reckman gesteld, dat de 'partijdemocratie' in het 
geding was, al was het onmogelijk - wat hij daaraan toevoegde 
- dat het congres zelfs allereerst voor de taak stond de 
partijdemocratie veilig te stellen3

• In dat geval had het congres 
moeten weigeren de discussie opnieuw te openen (wat het 
partijbestuur formeel liet vaststellen), omdat de partijraad al 
gesproken had: zonder discussie zou de partijraad in het gelijk 
gesteld moeten worden. 
Het resultaat was nu eerder, dat de partijraad een gevoelige 
knauw kreeg. De fractie had ongestraft kunnen afwijken van een 
beslissing die genomen was met congresbevoegdheden. 

Weliswaar heeft de speciaal ingestelde commissie een bredere 
taak gekregen dan alleen het oplossen van het vraagstuk welke rol 
de partijraad heeft bij een kabinetsformatie, maar ik wil wel een 
oplossing trachten aan te geven voor dit probleem. 
Gezien de gevolgen, indien er verschil van mening ontstaat tussen 
fractie en partijraad, zou alleen aan het congres voorbehouden 
moeten zijn te beslissen of de partij toetreedt tot een kabinet, op 
basis van door de fractie bereikte onderhandelingsresultaten. De 
partijraad zou in zo'n geval slechts tussentijds de hoofdlijnen van 
de formatie behoeven te bespreken. Een nadeel van deze 
constructie is, dat het enige tijd (anderhalf tot twee weken) kost 
om een congres bijeen te roepen (afdelingen moeten na verkregen 
informatie vergaderen). Dit kan betekenen, dat het congres moet 
worden bijeengeroepen op een moment, dat de voornaamste 
onderhandelingen met succes zijn afgesloten (programma, 
portefeuilleverdeling over de partijen van ministers en 
staatssecretarissen), terwijl de invulling nog moet volgen (de 
preciese mannetjes en vrouwtjes op de posten). In zo'n geval 
kunnen onderhandelingspartners wel de beschuldiging uiten, dat 
ze 'onder druk' worden gezet, maar dat is te verhelpen door in 
geval van nood het congres zich alleen te laten uitspreken over de 
reeds behaalde resultaten. 
Een andere oplossing, te kiezen omdat de mooie procedure zoveel 
tijd vergt, kan de volgende zijn. De situatie blijft zoals die is: de 
partijraad beoordeelt het eindresultaat. Indien nu partijraad (en 
partijbestuur) de mening van de fractie onderschrijven (dit kan ook 
het geval zijn bij het afbreken van onderhandelingen), Qan kan de 
partij toetreden tot het kabinet. Indien partijraad (of partijbestuur) 
evenwel een afwijkend standpunt vertonen, dan wordt een 
bijzonder congres bijeen geroepen. Dit betekent een regeling van 
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de situatie die in oktober/november 1977 ontstond. Tenslotte kan 
men de zaak laten zoals die is: de partijraad velt het laatste 
oordeel, en heeft ook bij een afwijkend standpunt het laatste 
woord. 

Weliswaar heeft de partijraad hoe dan ook in de tussenfase 
slechts een adviserende functie, maar wat moet er gebeuren als 
door de partijraad een tussentijds resultaat (bijv. het 
regeerakkoord) wordt afgekeurd: wachten tot het eindresultaat om 
te zien of het hele pakket gepikt wordt? Indien men van mening is, 
dat de partijraad een laatste oordeel uitspreekt, dan lijkt me dat 
niet raadzaam. In de andere gevallen, potentieel of formeel beslist 
het congres tenslotte over toetreding, dient de fractie de ruimte te 
hebben de formatie voort te zetten. . 
Mijn eigen voorkeur gaat uit naar de tweede oplossing: een 
congres wordt alleen bijeengeroepen, indien er geen 
overeenstemming over het eindresultaat wordt bereikt tussen 
fractie, partijraad en partijbestuur. Ik voer hierbij het partijbestuur 
op naast de partijraad. Het partijbestuur heeft namelijk tegenover 
het congres een eigen verantwoordelijkheid: de bewaking van het 
programma en de door het congres uitgestippelde strategie. 

Samenvatting en conclusies 

De aard van het conflict dat ontstond toen fractie/partijbestuur en 
partijraad op 25 oktober 1977 van mening bleken te verschillen 
over de onderhandelingsresultaten van de kabinetsformatie, was 
voor de democratisch-socialistische organisatie niet nieuw. Twee 
opvattingen over het spanningveld tussen partijdemocratie en 
parlementaire democratie hebben vaak tegenover elkaar gestaan. 
De ene stroming geeft voorrang aan de partijdemocratie, de 
andere stroming laat vertegenwoordigers van de partij een zekere 
'eigen verantwoordelijkheid'. 
De waarde van de partijdemocratie is echter afhankelijk van de 
mate waarin beslissingen van partij-organen gelegitimeerd zijn. 
Twee factoren zijn daarbij essentieel: de representativiteit van het 
betrokken partij-orgaan en de 'gedektheid' van een beslissing. Ten 
aanzien van beide factoren bestaan belangrijke knelpunten in de 
partij. 
Met betrekking tot het gerezen conflict kan geconcludeerd worden, 
dat de partijraad slechts in beperkte mate congresbevoegdheden 
kunnen worden toegekend. Dit kan aanleiding zijn het reglement 
aan te passen, maar ook om de manier waarop de partijraad 
wordt samengesteld kritisch door te lichten. 

Noten 

1. Uit een notitie aan de partijraad van 16 en 17 juni 1978 over de samenstelling en 
taakstelling van diverse nieuw in het leven geroepen commissies. 

2. Wouter Gortzak, 'Democratische warboel of politieke democratie' , Roos in de Vuist 
11 (4), 20 maart 1978. 

3. Piet Reckman, 'Partijdemocratie in gevaar', Roos in de Vuist 3 (4), 31 oktober 1977. 
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Bert Ummelen 

Problemen van een constructief 
onderwijsbeleid 

Het Nederlandse onderwijs zit in een impasse. Dat was begin 
jaren zeventig een bekend geluid. De crisis in het onderwijs, 
berust volgens de Gelderse pedagoog D. van den Brink! op een 
ongebreideld particularisme, voortgekomen uit de Schoolstrijd en 
bewaard in een even unieke als onwerkbare onderwijsstructuur. 
De sfeer van onaantastbaarheid en vrijblijvendheid waarin het 
onderwijsbeleid aan de basis gestalte krijgt, maakt dat daarin een 
constructieve lijn ontbreekt. Daardoor wil in Nederland maar niet 
lukken wat in het buitenland wel lukt: het onderwijs in de pas te 
laten lopen met de maatschappelijke ontwikkeling. 
Van den Brink ving de problemen in een treffend beeld: 
bouwvakkers die rond de fundamenten van een nieuw te bouwen 
woning staan, elkaar tevreden toeknikken en zeggen: 'We zijn op 
de goede weg, mannen, de bouw moet van onderop beginnen'. 
Na een halve eeuw staan ze er nog steeds. Nog altijd knikken ze 
elkaar bemoedigend toe. Ze zijn nog altijd bezig van onderop te 
beginnen en daarom komt het gebouw nooit van de grond. Dat 
laatste was wellicht al te pessimistisch. In elk geval wordt in deze 
visie onderschat dat de groeiende ingewikkeldheid van het 
onderwijsbedrijf, centrale besturing en planning onvermijdelijk 
maakte, hoezeer sommigen ook gehecht waren aan het ideaal van 
de autonome school. 
Voorbeelden van uitbreiding van de overheidsaktiviteit op 
onderwijsterrein zijn gemakkelijk te vinden. Het meest 
aansprekend is wel de rol van de rijksoverheid als gangmaker van 
allerlei vernieuwings-processen (integratie kleuter- en lager 
onderwijs, middenschool, participatie-onderwijs, open schoo!), van 
een uitgebreide en kostbare verzorgingsstructuur en van een 
gecentraliseerde leerplanontwikkeling. De Stichting voor de 
Leerplanontwikkeling is weliswaar een privaatrechtelijk orgaan 
met louter bevoegdheden t.a.v. de rijksscholen, maar de 
doorwerking van haar arbeid ook in het bijzonder onderwijs ligt 
voor de hand.2 Daarnaast kunnen genoemd worden de controle 
van de rijksoverheid over de secundaire arbeidsvoorwaarden in 
het voortgezet onderwijs (via het zogenaamde Rechtspositie
besluit), over de organisatie van de universiteiten en hogescholen 
(WUB), een belangrijke invloed op het programma van ,het 
onderzoek van het onderwijs en pogingen tot het scheppen van 
een regionale bestuurslaag. 
Het gaat bij dit alles stellig niet om rimpelloze ontwikkelingen. Op 
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menige onderwijsmeeting wordt op klagelijke toon het traditionele 
geloof beleden, dat veranderingen in het onderwijs fatsoenlijker 
en in elk geval heilzamer zijn als ze 'van onderop' komen. De 
afgelopen jaren is met ouderwetse heftigheid gedebatteerd over al 
dan niet vermeende aantasting van de grondwettelijke 
onderwijsvrijheid door toename van de overheidsbemoeienis. 
Maar dat de overheid zich niet langer beperkt tot het achteraf 
goedkeuren van feitelijke ontwikkelingen en verhoudingen en tot 
het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende regelingen, staat 
nauwelijks meer ter discussie. Van haar wordt (zij het met 
wisselend enthousiasme) verwacht, dat ze een actieve bijdrage 
levert aan wenselijk geachte vernieuwingen en de uitvoering 
daarvan ook ondersteunt. De aanmaning terughoudend te zijn zal 
deze overgang van een meer 'distributieve' naar een meer 
'constructieve' onderwijspolitiek voorlopig zeker begeleiden. 
Geworteld in de historie van ons schoolwezen vloeit die 
aanmaning zowel voort uit - wat de politieke arena betreft - de 
onverzettelijke houding die de confessionele partijen als 
schatbewaarders van het onderwijspact aannemen, als uit het al 
even vertrouwde anti-etatisme van de VVD. Liever dan ons 
daarover het hoofd te breken zouden we daarom de vraag onder 
ogen willen zien welke de praktische mogelijkheden en problemen 
zijn van een centrale besturing van het onderwijsbestel, ook al 
gelet op de politiek-democratische noties die daarbij in het geding 
zijn. 
Voor daartoe over te gaan is het nuttig te bekijken wat precies 
geleid heeft tot de toegenomen overheidsinspanning in de 
onderwijssector en het verbleken van het oude ideaal van de 
autonome school. 

Baas in eigen huis 

De autonomie-aanspraak in ons onderwijs hangt ten nauwste 
samen met de omstandigheid, dat in Nederland de opbouw van 
de verzorgingsstaat gelijk opliep met een indrukwekkende 
confessionele machtsontplooiing. De Rotterdamse socioloog Van 
Doorn spreekt in dit verband van een 'emancipatiebeweging in 
meervoud' uitmondend in een typische variant van de westerse 
verzorgingsmaatschappiV Kenmerkend hiervoor is het bestaan 
van een zeer uitgebreid en hecht verankerd particulier initiatief. 
Dat stoelt zijn aanspraak op autonomie in eigen kring op 
onwrikbare levensbeschouwelijke doctrines en verzekert zich via 
een sterke bezetting van de politieke arena inderdaad van 
toedeling van de benodigde publieke middelen. Zo gezien valt 
meteen op dat wezenlijke voorwaarden waaronder het 
particularisme in ons schoolwezen zich kon ontwikkelen, minstens 
aan het wankelen zijn gebracht: namelijk door de tanende invloed 
van de confessionele partijen en door het groeiende pluralisme 
binnen de confessionele groepen.4 De formule 'baas in eigen huis 

socialisme en democratie, nummer 11, november 1978 525 

o 
:I 
C. 
(1) 

~: 
1/1 



en het huis ten laste van de gemeenschap' (Van Doorn) gaat niet 
meer zonder mankeren op. In het huis leven vele opvattingen (die 
met name bij meer en meer gedemocratiseerde verhoudingen tot 
gelding kunnen komen) en de gemeenschap is een kritisch 
financier geworden. 
Veranderingen in levensbeschouwelijkheid en politieke 
verhoudingen kunnen de overheid meer ruimte geven, oorzaak 
van overheidsactivisme in de onderwijssector zijn ze niet. 
Opvallend genoeg laat de geschiedenis van het Nederlandse 
schoolwezen juist belangwekkende voorbeelden van 
overheidsactivisme zien in de jaren dat de confessionelen, 
geschraagd door een solide politieke macht, in het onderwijs hun 
'grote sprong voorwaarts' maken.5 Ton Elias heeft er in 
NRC/Handelsblad al eens op gewezen dat, gemeten naar de 
wetten die een minister op zijn naam heeft staan, Van Kemenade 
beduidend lager scoort dan de KVP'er Cals.6 Van Kemenade's 
faam als 'uitvinder' van de 'constructieve lijn' in de 
onderwijspolitiek lijkt dan ook vooral te berusten op de verbreding 
van de onderwijsdiscussie tijdens zijn bewind, en op het feit dat 
de lijnen waarlangs die discussie verliep onverhuld van een 
politiek program waren afgeleid. 
Overheidsactivisme als zodanig is een verschijnsel dat minder dan 
wordt gedacht wordt be·,'nvloed door de politieke kleur van de 
minister, constateert de onderwijssocioloog Leune. 7 De groeiende 
behoefte van de overheid om zich in te laten met structuur en 
inrichting van het schoolwezen moet eerder verklaard worden uit 
ontwikkelingen binnen de onderwijssector zelf. Daarbij moet in het 
oog gehouden worden dat deze ontwikkelingen nauw 
samenhangen met, voor een deel ook voortvloeien uit, een 
veldwinnend besef van de vitale rol die het onderwijs in de 
moderne samenleving speelt. Het is een al te hachelijk avontuur 
geworden, het onderwijs aan het 'vrije spel der maatschappelijke 
krachten' over te laten. De Contourennota herinnert daar expliciet 
aan: 'Onderwijs ( .. ) is een essentiële factor geworden voor de 
handhaving en ontwikkeling van het welvaarts- en welzijnsniveau 
van de samenleving. Tegelijkertijd is het echter zo kostbaar 
geworden, dat een ongeremde groei die welvaart en het welzijn in 
gevaar zou kunnen brengen. 16 

Beheersproblemen 

In de eerste plaats springt de enorme uitbreiding van het 
beheersveld in het oog. In de periode 1962-1972 steeg 
bijvoorbeeld het percentage van de 15-19 jarigen dat volledig 
dagonderwijs volgt met liefst 50%. De toename van het aantal 
onderwijsvragenden en de daarmee gepaard gaande uitbreiding 
van de onderwijsvoorzieningen worden weerspiegeld d,oor de 
koppositie die het ministerie van onderwijs en wetenschappen als 
uitgavendepartement inneemt (dit jaar 28% van de totale 
rijksbegroting). 
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Maar niet alleen in kwantitatieve zin is er sprake van 
groeiende beheersproblemen. De uitbreiding van de 
onderwijssector is hand in hand gegaan met toenemende 
verscheidenheid: alleen al de afgelopen jaren is de 
onderwijsmarkt uitgebreid met nieuwe voorzieningen voor 
werkende jongeren en volwassenen, nog onlangs heeft het 
kabinet-Van Agt nieuwe beroepsopleidingen voor 16-18 jarigen 
aangekondigd ter dichting van het 'gat in de VWO'. Tegelijk is 
echter, als gevolg van integratie-streven9

, binnen het 
onderwijsbestel als geheel sprake van toenemende onderlinge 
afhankelijkheid. Men kan niet meer aan onderdelen sl,eutelen 
zonder rekening te houden met de effecten op het geheel of 
tenminste op andere onderdelen, en voorzover dat onvoldoende 
gebeurt straft de praktijk bijna onmiddellijk. Wat dat betreft wordt 
het ideaal van een onderwijs 'dat als een rivier zijn eigen bedding 
kiest' door tegenstanders van te veel centrale controle nogal 
selectief beleden. Met verontachtzaming namelijk van al die 
ernstige en minder ernstige overstromingen die daar óók het 
gevolg van zijn geweest. 
Beheersproblemen kunnen op zichzelf evenweloverheidsactivisme 
verklaren noch billijken. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn, dat het 
onderwijsveld zelf niet in staat is in de kennelijke behoefte aan 
sturing en coördinatie te voorzien. Dat nu lijkt inderdaad het geval. 
Er valt nauwelijks een beleidsperspectief te bedenken, of de 
reacties daarop vanuit het onderwijsveld zijn hopeloos verdeeld. 
Dit gebrek aan consensus is deels te wijten aan de 
belangentegenstellingen die in ons onderwijsbestel zijn 
ingebakken. Ze hangen bijvoorbeeld samen met de verzuiling en 
hiërarchische opbouw van het schoolwezen. Een voor de hand 
liggende reden voor het ontbreken van eenstemmigheid over de 
doelen van onderwijsbeleid is bovendien, dat bij dergelijke doelen 
bijna steeds normen in het geding zijn. In zulke gevallen kan een 
keuze voor of tegen niet uit 'technische kennis' worden afgeleid. 
Leerzaam is in dit opzicht de discussie over de middenschool. Zo 
is de Innovatiecommissie Middenschool tot de conclusie 
gekomen, dat de keuze voor of tegen de middenschool niet op 
basis van experimenten gemaakt kan worden.'o En in een studie 
van het Sociaal Cultureel Planbureau" heet het, dat die keuze 
inhoudt: '( .. ) het geven van een waarde-oordeel over de wijze 
waarop het welzijn van de samenleving in de hoogste mate kan 
worden gediend.' 
Onderwijspolitiek is per definitie politiek van aard en daarmee is 
zowel de onwenselijkheid als de onmogelijkheid van een buiten de 
publiekrechtelijke sfeer, corporatistisch georganiseerd 
onderwijsbeleid gegeven. 
Eveneens om een vastgroeien in een corporatistische structuur te 
voorkomen, heeft Van Doorn gepleit voor een 'herdefiniëring van 
het professionalisme,.'2 De realiteitswaarde van zijn voorstel lijkt 
echter voor de onderwijssector niet erg groot.'3 Afgezien daarvan 
mist professionalisme als basis voor besturing om genoemde 

socialisme en democratie, nummer 11, november 1978 527 

o 
:l 
0. 
CD 

~: 
C/) 



redenen zowel praktische haalbaarheid als legitimiteit. Scepsis 
t.a.v. organisaties die op grond van professionalisme aanspraak 
maken op invloed op het onderwijsbeleid is door Leune, in zijn 
uitgebreide studie van het gedrag van vier Nederlandse 
lerarenverenigingen14

, van overtuigend feitenmateriaal voorzien. 
Professionalisme blijkt zich in de praktijk gemakkelijk te lenen als 
dekmantel voor groepsego·l'sme. 
Toenemende overheidsbemoeienis, kortom, is het enige 
doeltreffende instrument om de groeiende beheersproblemen in 
het onderwijs het hoofd te bieden en tevens te garanderen dat de 
ontwikkeling ervan zoveel mogelijk in het belang van de 
samenleving is. Zoveel mogelijk: het is een riskant instrument, dat 
alleen gebruikt kan worden in het besef dat de koers van het 
onderwijs niet zonder meer op grond van een 'maatschappelijk be-
lang' valt uit te zetten. -

Onderwijsvrijheid 

De grondwet erkent en waarborgt het waarden-pluralisme dat met 
name t.a.v. de pedagogische taak van de school bestaat. Zowel in 
de eerste Contourennota als in de tweede, herziene versie daarvan 
wordt de overheid in dit opzicht op haar verplichtingen gewezen. 
'Onderwijs dat gericht is op persoonlijke ontplooiing, op de 
ontwikkeling van zelfstandigheid en mondigheid, veronderstelt ( .. . ) 
uiteraard een grote invloed van de betrokkenen zelf op de aard en 
inhoud van dat onderwijs. Juist in Nederland is dat geen nieuw 
geluid. De strijd om de onderwijsvrijheid was immers in wezen 
een strijd om de eigen invloed van de betrokkenen op de bepaling 
van de inhoud van het onderwijs. Een recht dat in het 
Nederlandse onderwijsstelsel, zowel formeel als materieel, zeer 
vergaand is gerealiseerd. Ook vandaag is dat beginsel nog steeds 
en terecht uitgangspunt van ons onderwijsstelsel en van de 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers en overheid 
ten aanzien van het onderwijs. 115 En duidelijker nog: 'De overheid 
draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs echter niet 
alleen en ze moet in het belang van een vrij en democratisch 
onderwijsbestel haar zorg met terughoudendheid betrachten, dat 
wil zeggen slechts regelend waar het maatschappelijk belang dat 
vraagt en in ieder geval met eerbiediging van de vrijheid van het 
bijzonder onderwijs om de visie van betrokkenen op mens en 
samenleving ten volle in het onderwijs tot uitdrukking te 
brengen. '16 Ondanks deze herhaaldelijk uitgesproken intentie zijn 
onder het bewind-Van Kemenade de gemoederen rond de 
onderwijsvrijheid hoog opgelaaid, culminerend in het befaamde 
Kamerdebat van december 1976 over wijziging van artikel 208 van 
de Grondwet. Bij handhaving van de huidige politieke . 
verhoudingen ligt het voor de hand, dat verdere uitbreiding van 
de overheidsbemoeienis met het onderwijs met name onder de 
navolgende drie aspecten problematisch zal zijn.17 
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Concentratie van steeds meer taken binnen het ambtelijk apparaat 
van het departement noopt om meer redenen tot delegatie van 
regel gevende bevoegdheden aan de lagere overheden (provincies 
en gemeenten), Van zo'n delegatie vrezen de confessionele 
partijen echter het effect van een verminderde bescherming van 
de vrijheid van onderwijs en van een groeiende overeenkomst 
tussen de regeling van het openbaar en die van het bijzonder 
onderwijs. 
De groeiende kloof tussen de (onderwijskundige) mogelijkheden 
van overheid en instituten in de verzorgingsstructuur aan de ene 
en die van scholen en zuilaire verzorgingsorganen (pedagogische 
centra) aan de andere kant. Dit probleem wordt actueel bij de voor 
de deur staande wettelijke regeling van de verzorgingsstructuur. 
De geluiden vanuit het christen-democratisch kamp liegen er 
intussen niet om. 18 

Overheidsoptreden ter bevordering van de democratisering van de 
zeggenschapsverhoudingen binnen het bijzonder onderwijs. Zulk 
optreden wordt met name gerechtvaardigd door de taak van de 
overheid als hoedster van de vrijheid van onderwijs, d.w.z. van de 
vrijheid van de betrokkenen om hun opvattingen met betrekking 
tot het onderwijs tot gelding te brengen.19 

Er wordt hier niet ingegaan op allerlei argumentaties pro en 
contra betreffende de genoemde aspecten, zoals bijvoorbeeld over 
de mate waarin art. 208 van de Grondwet thans delegatie van 
bevoegdheden mogelijk maakt. Het gaat hier om de grenzen die in 
de praktijk aan een constructieve onderwijspolitiek zijn gesteld. 
Die grenzen liggen overigens maar ten dele vast in de politieke 
verhoudingen. Ze worden ook bepaald door de mate van 
institutionalisering en professionalisering van het onderwijs. De 
hoge graad van institutionalisering van ons onderwijsbestel 
(onder meer tot uitdrukking komend in een overmaat aan 
regelingen, beschikkingen en procedures) maakt van elke min of 
meer ingrijpende onderwijsvernieuwing een traag en moeizaam 
proces. Ook als gerekend kan worden op de loyale inzet van de 
onderwijsgevenden. Uit het geprofessionaliseerde karakter van het 
onderwijs vloeit echter voort, dat de werkers daarin bij hun 
taakuitvoering een flinke dosis autonomie opeisen. De 
middenschool-discussie laat zien dat hierdoor belangrijke 
beperkingen gesteld kunnen worden aan de 
sturingsmogelijkheden van de overheid.20 

Daarmee is op nog een beperkende omstandigheid gewezen. Op 
het onderwijspodium spelen vele massale en goed 
georganiseerde pressiegroepen hun rol. Ze gelden als 
vertegenwoordigers van 'het veld' en als zodanig helpt hun 
voortdurende inbreng het onderwijsbeleid aan praktische 
relevantie en legitimiteit. Waar echter overheidsmaatregelen 
negatieve consequenties dreigen te hebben voor hU,n leden, 
bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, vervallen 
ze gemakkelijk in de rol van behartiger van groepsbelangen.21 
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Bepaald alarmerend is daarbij de openlijke koppeling tussen 
materiële belangen en de aard van de dienstverlenende arbeid. 
Toen Van Kemenade destijds de voor beginnende eerstegraads 
leraren onplezierige vertaling van de zogenaamde AJA-regeling 
presenteerde, reageerde het Nederlands Genootschap van Leraren 
onder meer met het dreigement de plannen van de Contourennota 
te zullen boycotten. Zo blijkt het sombere beeld dat Bart Tromp in 
dit blad schetste van ons politieke stelsel pijnlijk nauw aan te 
sluiten bij de praktijk van het ondrwijsbeleid.22 De afbrokkeling 
van de zuilendemocratie na het midden van de jaren zestig heeft 
weliswaar de politieke arena geopend, maar nog geen gezonde 
politieke democratie gevestigd. De politieke arena wordt 
daarentegen steeds openlijker bezet door belangengroepen, die 
onder de pretentie van 'democratisering' veto-macht eisen over de 
sector van de maatschappij die ze zeggen te vertegenwoordigen. 

Het onderwijsbudget 

Een aanzienlijke moeilijkheid is tenslotte gelegen in omvang en 
opbouw van het onderwijsbudget. Aan de ene kant is duidelijk dat 
het aandeél van het onderwijs in het totaal van de 
overheidsuitgaven niet veel verder omhoog kan. Hier en daar 
wordt zelfs voor een geleidelijke daling van de onderwijsuitgaven 
gepleit. Een niet onredelijk argument daarvoor is, dat de 
bevolkingsontwikkeling in ons land (minder kinderen en dus een 
relatieve toename van het aantal bejaarden) een verschuiving in 
de overheidsbestedingen van de onderwijssector naar de 
bejaardenzorg rechtvaardigt. Aan de andere kant is de 
onderwijsbegroting voor ruim 80% gefixeerd (salariskosten), zodat 
de ruimte voor duur vernieuwingsbeleiçJ gering is. 
Het zal duidelijk zijn dat de overheid met gebonden handen aan 
het stuur van de onderwijsontwikkeling staat. Vooreerst opereert 
ze op een terrein dat traditioneel tot de 'staatsvrije sfeer' behoort. 
Aanspraken van particularistische aard zijn grondwettelijk 
gesanctioneerd en in tal van juridische, administratieve en 
financiële procedures verankerd. Daarbij is centrale besturing van 
het onderwijsbestel aan belangrijke institutionele beperkingen 
gebonden. Tenslotte kan men ook de maatschappelijke en 
culturele ontwikkelingen die tot een meer intensieve centrale 
besturing van het onderwijs noodzaken, zien als evenzovele 
kortingen op de vrijheid die de overheid t.a.v. het onderwijs heeft. 
Wanneer immers algemeen het idee postvat dat onderwijs bij 
uitstek de sleutel vormt naar een betere toekomst - en dat in een 
aanmerkelijk ruimere betekenis dan vroeger aan de school werd 
toegekend - dan betekent dit dat het onderwijs met steeds meer 
en hoger gestelde ambities wordt geconfronteerd. Tegelijkertijd 
leidt doelverruiming ertoe dat het onderwijsbeleid als 
overheidsactiviteit aan autonomie inboet. Het onderwijs wordt 
inderdaad 'sector', waarin doelstellingen worden nagestreefd die 
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de overheid ook in andere sectoren van de samenleving probeert 
te realiseren. Praktisch betekent dit de noodzaak meer aandacht 
te geven aan de integratie van het onderwijsbeleid in het totaal
beleid, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in veelvuldig inter
departementaal overleg. 

Bureaucratisering 

Met dit alles is echter nog niets gezegd over problemen die 
centrale besturing van het onderwijs als zodanig oplevert. Het 
meest in het oog lopende probleem is wel dat van toenemende 
bureaucratisering. Die werkt niet alleen verstarrend op een beleid 
dat gericht is op vernieuwing, maar roept bovendien op tweeërlei 
manier legitimeringsproblemen op. In de eerste plaats zal de 
overheid, naarmate ze over een kwalitatief betere equipage 
beschikt, minder geïnteresseerd zijn in de deskundigheid die de 
organisaties van het werkveld inbrengen.23 In de tweede plaats 
leidt bureaucratisering ertoe dat de volksvertegenwoordiging meer 
en meer haar greep op het beleid verliest. 
De groeiende invloed van de 'ambtenarij' ten koste van de 
volksvertegenwoordiging vloeit overigens mede voort uit de 
noodzaak van een wetgeving die recht doet aan de dynamiek van 
het onderwijs. Het is al lang een aanvaarde gedachte dat de 
wetgever niet elk detail probeert te regelen. Zij volstaat met het 
aangeven van zeer ruime beleidskaders. Zodoende is een 
uitgebreide delegatiepraktijk aan Kroon C.q. minister ontstaan, 
waarbij de wetgever dus terugtreedt. De laatste jaren is echter 
sprake van een verdergaand terugtreden van de wetgever. Het 
gaat hier om de gegroeide gewoonte op basis van (discussie-) 
nota's beleid te voeren. De volksvertegenwoordiging staat daarbij 
goeddeels buitenspel. Als voorbeeld kan dienen de discussienota 
'School begeleiding': deze nota is nooit in het parlement 
behandeld, maar vormt wel de basis van (tijdelijk) beleid. 
Nu kan men zeggen dat de volksvertegenwoordiging bij dit 
notabeleid nog de mogelijkheid heeft de schrijver-minister ter 
verantwoording te roepen. Hem kan gevraagd worden nader in te 
gaan op gegeven argumentaties of, wat het aangehaalde 
voorbeeld betreft, uit te leggen waarom de gebundelde 
commentaren op zijn werkstuk zijn la niet uitkomen. Parlementaire 
discussie is echter niet meer mogelijk als het gaat om een nota, 
die niet door de minister maar door een onafhankelijke 
adviescommissie is opgesteld. Die kan niet ter verantwoording 
worden geroepen. In zo'n nota is een eigen beleid van de minister 
als zodanig niet aanwezig. De minister voert zijn beleid slechts op 
basis van beleidsnotities. In deze trend van notabeleid naar 
notitiebeleid zien we dus eerst de wetgever terugtreden ten 
gunste van de minister en vervolgens de minister terugtreden ten 
gunste van onafhankelijke adviescommissies. 
Het gepatenteerde antwoord op machtsconcentratie op centraal 
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niveau luidt: regionalisering. Dat decentralisatie van rijkstaken 
t .a.v. het onderwijs politiek moeilijk ligt, is al gememoreerd. De 
rijksoverheid is in dit verband overigens niet alleen gehouden aan 
haar verplichtingen met betrekking tot het onderwijspact, maar 
ook aan haar zorg voor de deugdelijkheid, doelmatigheid en 
rechtszekerheid van het onderwijsbestel.24 Genoemd moeten ook 
worden de mogelijke gevolgen van decentralisatie voor een goed 
kostenbeheer. Territoriale verschillen in voorzieningenniveau - en 
dat kan de consequentie zijn van decentralisatie - werken in de 
regel kostenverhogend. Men spiegelt zich niet aan zijn minst 
bedeelde familielid. 
Wat, meer in het bijzonder, de tanende parlementaire invloed op 
het onderwijsbeleid betreft: die is des te bedenkelijker tegen de 
achtergrond van de onmiskenbare politisering van het onderwijs. 
Dat ideeën over de inrichting van de samenleving tot keuzes met 
betrekking tot de marsroute van het onderwijs leiden is niets 
nieuws. Van Kemenade heeft deze relatie publiekelijk tot 
grondslag van zijn optreden als minister gemaakt. De keuzes die 
hij heeft voorgehouden missen zowel binnen het onderwijsveld 
als in de samenleving een algemene ondersteuning. Alleen in de 
volksvertegenwoordiging kunnen de noodzakelijke beslissingen 
genomen worden . 

Noten 

1. D. van den Brink: De crisis in het onderwijs - de mogelijkheid van een constructief 
onderwijsbeleid, Bilthoven 1971 . Cf. ook: Ph. J . Idenburg: 'Naar een constructieve 
onderwijspolitiek', Pedagogische Studiën, jaargang 47, 1970, p. 1-18 en N. L. 
Dodde : 'Pleidooi voor een constructieve onderwijspolitiek', Intermediair, jaargang 
6, nr. 49, 1970. 

2. Er bestaat een opvallende discrepantie tussen de zorg om behoud van de 
onderwijsvrijheid en de mate waarin van de geboden vrijheden feitelijk gebruik 
wordt gemaakt. Daarover o.a. Th . G. A. Hoogbergen: 'Vrijheid van onderwijs in de 
praktijk' in Vrijheid van onderwijs (conferentiemap t.b.v. de derde 
onderwijssociologische conferentie, maart 1977), Amsterdam 1977. 

3. J. A. A. van Doorn : 'De verzorgingsmaatschappij in de praktijk' in J . A. A. van 
Doorn en C. J. M. Schuyt, red. : De stagnerende verzorgingsstaat, Meppel 1978. 

4. J. A. van Kemenade: De katholieken en hun onderwijs, Nijmegen 1968. Cf. ook: 
A. A. de Bruin, D. A. Th . van Doyen en J . P. van Praag : 'Doorbraakpartij, 
ontmoetingsschool , vrijheid van onderwijs', Socialisme en Democratie, jaargang 
32, nr. 5, 1975. 

5. D.W.z. tussen 1945-1967 (het jaar waarin de christelijke partijen bij de 
Kamerverkiezingen geen meerderheid meer behalen). In deze periode ging bijv. de 
Tweede Kamer akkoord met een motie Peters/Van Sleen, waarin gevraagd werd 
om een 'wetenschappelijk verantwoord plan van onderwijsvoorzieningen' . In 
achtereenvolgens 1962 en 1963 namen de Tweede en Eerste Kamer de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs aan. 

6. Ton Elias: 'Wat komt na Van Kemenade?', NRC/Handelsblad van 14-12-1977. 
7. J . M. G. Leune: 'Kenmerken en problemen van centraal onderwijsbeleid' in 

Mededelingen van het sociologisch instituut van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, nr. 24, Rotterdam 1978. 

8. 'Contouren van een toekomstig onderwijsbestel' ; discussienota, Den Haag 1975, 
p. 8. 

9. Het streven naar meer samenhang binnen ons onderwijsbestel, vanuit zowel 
maatschappelijke als onderwijskundige motieven, is de rode draad door de 
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onderwijsontwikkeling sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Elfde lCM-advies, december 1977. 
Sociaal en Cultureel Planbureau: Heterogene groepen op de Middenschool : een 
middel tot gelijkheid van kansen?, Rijswijk 1976. 
J. A. A. van Doorn: 'De verzorgingsmaatschappij in de praktijk', p. 37. 
Waar mag hier met name het gebod van 'een grote terughoudendheid bij het 
aanbieden van diensten' op slaan? Op Van Doorns kennelijke afkeer van 'de 
neventaak (van de school) de sociale ongelijkheid te verminderen'?1 
J. M. G. Leune : Onderwijsbeleid onder druk; een historisch-sociologisch onderzoek 
naar het opereren van lerarenverenigingen in het Nederlandse onderwijsbestel, 
Groningen 1976. 
'Contouren van een toekomstig onderwijsbestel', p. 17. 
'Contouren van een toekomstig onderwijsbestel 2' ; vervolgnota, Den Haag 1977, p. 
28. 
Men zie de bijdrage van het toenmalige KVP-Tweede-Kamerlid Ad Hermes, 'Een 
periode van Cals tot Van Kemenade', in de bundel Onderwijs uit & te na, uitgege-
ven bij gelegenheid van het afscheid van Theo Knippen als voorzitter van de Katho
lieke Onderwijs Vereniging, augustus 1977. 

18. 'Het begint erop te lijken dat de overheid die onverzuilde buitenstructuur hard 
nodig heeft om bij die wel verzuilde binnenstructuur te kunnen inbreken. Als echter 
de vrees dat bij de versterking van de deskundigheid binnen de school ( .. ) de 
overheid niet voldoende zijn tengels tussen de deur kan steken, het leidmotief der 
overheid is, dan kan het diezelfde overheid nog wel eens raar opbreken.' (Ad 
Hermes in 'Een periode van Cals tot Van Kemenade') 

19. Cf. J . A. van Kemenade: 'Naar een nieuwe schoolstrijd', School, Se jaargang, nr. 
18, 1978. 

20. Men zie met name de bijdragen die het Nederlands Genootschap van Leraren via 
het Weekblad voor Leraren aan de middenschool-discussie heeft geleverd. 

21 . Cf. Onderwijsbeleid onder druk. 
22. Bart Tromp: 'Socialisme, organisatie en democratie', Socialisme en Democratie, 

jaargang 33, nr. 4, 1976. 
23. Met het spiegeleffect dat de onderwijsorganisaties veel eerder geneigd zijn 

intensief contact te onderhouden met het departement dan met de 
volksvertegenwoordiging. 

24. Ook Contourennota 2 signaleert deze beperkingen : op p. 29. 
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E. Brongersma 

De hervorming van de 
zedelijkheidswetgeving - 2 

In de eerste aflevering is beschreven, hoe minister Polak in 1970 
kwam tot de instelling van de Adviescommissie 
Zedelijkheidswetgeving, die thans prof. mr. Melai als voorzitter 
heeft. Ook de drie interim-rapporten die deze commissie opstelde 
kwamen ter sprake. Het laatste, in 1977 verschenen, handelde over 
prostitutie. 
Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 1976 in de Eerste 
Kamer stelde ik aan de toenmalige minister van justitie Van Agt 
de vraag, of de commissie na dit derde rapport bij voorrang 
aandacht zou willen wijden aan die bepalingen in het Wetboek 
van Strafrecht, welke geschreven zijn ter bescherming van 
jeugdige personen. De minister antwoordde dat de commissie 
haar werkzaamheden voortzette. Deze informatie was op zichzelf 
al weinig zeggend, maar ze was bovendien onjuist. Uit 
correspondentie met een der leden bleek me, dat zelfs in juli 1978 
(twee jaren later!) nog niet de eerste stap was gezet voor verder 
werk. 
Toch stond al in de Memorie van Toelichting op de 
Justitiebegroting voor 1977 te lezen, dat de minister nu aan de 
Adviescommissie had verzocht, aan de bepalingen over jeugdigen 
voorrang te geven.' 
De onverklaarbare traagheid van de commissie valt te betreuren, 
want de herziening is om drie redenen urgent: 

1 de als bescherming bedoelde artikelen zijn in feite een bedreiging 
voor kinderen en kunnen ernstige schade aanrichten; 

2 er zijn totaal andere inzichten ontstaan over kinder-seksualiteit, 
zodat de wet volstrekt verouderd is; 

3 onder invloed van nieuwere inzichten gaat het openbaar 
ministerie steeds meer van vervolging afzien, maar dit leidt tot 
rechtsongelijkheid en willekeur. 

Geen bescherming maar bedreiging 

Sinds 1971 zijn homoseksuele handelingen tussen meerderjarigen 
en jongelui van 16-21 jaar niet langer strafbaar. Toen schrapte de 
wetgever immers artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht, 
omdat hij tot het inzicht was gekomen dat dit artikel wel 
bescherming van jeugdigen beoogde, maar in feite verderfelijk 
werkte. Het wordt tijd ons af te vragen, of soms de overige 
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jeugdbeschermingsartikelen niet net zo'n averechtse uitwerking 
hebben. 
Reeds bijna twintig jaar geleden betoogde mej. mr. A. A. 
Schwartz, toen nog verbonden aan de kinderpolitie, later 
kinderrechter, in een lezing voor het Criminologisch Instituut te 
Utrecht, dat het kind als getuige-slachtoffer in zedenzaken zijn 
belangen totaal opgeofferd ziet àan het belang van de 
strafvervolging.2 De Heidelbergse hoogleraar Hanack noteerde de 
uitspraak van een vooraanstaand strafrechter, dat hij er beslist niet 
de politie bij zou betrekken wanneer met een van zijn eigen 
kinderen een zedendelict werd gepleegd, tenzij het om regelrechte 
verkrachting ging. Hij had maar al te goed gezien, hoe er met 
zulke kinderen bij de politie en in de rechtszaal omgesprongen 
werd.3 

Dat is geen kwestie van kwade wil, en dikwijls zelfs niet van 
onhandigheid. Het ligt in de aard der zaak dat een kind 
getraumatiseerd wordt door verhoren over zijn intiemste 
belevingen. Wat fijn en lief of misschien een beetje griezelig was, 
wordt door vreemden uiteengerafeld, vaak nog in de kille sfeer 
van een politiebureau. Gebeurtenissen en bijzonderheden, die op 
het moment zelf misschien nauwelijks indruk maakten, worden er 
nu ingehamerd. Dit valt niet te vermijden. Het komt voor dat het 
kind de betrokken volwassene als zijn grootste en beste vriend 
beschouwt; nu wordt het door autoriteits-personen onder zware 
druk gezet, die vriend te verraden. Er heerst tussen deskundigen 
op dit gebied dan ook een in de wetenschap vrijwel unieke 
eenstemmigheid over de stelling, dat het kind gewoonlijk meer 
wordt geschaad door het onderzoek en door de reacties van zijn 
naaste omgeving dan door het seksuele feit op zich. In ons land is 
dit uitvoerig besproken door Van der Kwast en Zeegers. 4 

Het lijkt mij daarom van belang, niet alle gevallen van seksuele 
contacten tussen volwassenen en kinderen over één kam te 
scheren. Zinvol is een onderscheid in drie categorieën: 

a. gewelds-contacten: aanranding en verkrachting. Dit zijn 
strafwaardige gedragingen waartegen iedereen, en zeker een kind, 
naar mogelijkheid beschermd moet worden. Dwang door misbruik 
van gezag of door het voorwenden van een valse hoedanigheid is 
hiermee gelijk te stellen. Ik zou volwassenen evenzeer tegen . 
dergelijke dwang willen beschermen, zodat hier geen behoefte is 
aan het trekken van leeftijdsgrenzen. 
Het is tragisch, dat juist veel gevallen van misbruik van gezag 
nooit aan het licht komen, omdat het slachtoffer er niet over durft 
spreken. Tegenover zulke onontdekte misdadigheid blijft het 
strafrecht natuurlijk altijd machteloos. In een maatschappij, die 
opener en vrijer tegenover seksualiteit staat, zullen zulke situaties 
beter bespreekbaar zijn. Dat is het enige, wat er aan te doen valt. 

b. vrijwillige contacten: contacten die het kind zelf aanvaard of zelfs 
uitgelokt heeft, omdat het die plezierig vindt of ze ondergaat als 
uitingen van tederheid en genegenheid. De officier van justitie mr. 
J. Abspoel heeft eens in een rekwisitoor betoogd, dat je seksuele 

socialisme en democratie. nummer 11 , november 1978 535 

s: 
(1) 
::J 
IJ) 

(1) 

::J 

o 
3 
tC 
(1) 

!:. 
::J 
tC 



uitingen van tederheid, genegenheid of liefde tegenwoordig toch 
niet meer als 'ontucht' kunt bestempelen en dat ze daarom niet 
meer onder de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht zouden 
vallen. Ik heb die stelling drie jaar geleden eens aan de Hoge Raad 
voorgelegd, maar die heeft haar verworpen. Niet de rechter kan 
hier verandering brengen; dat moet de wetgever doen, merkte de 
procureur-generaal mr. Kist bij die gelegenheid Op.5 
Dit is een terrein, waarvan het strafrecht geheel moet afblijven. 
Het is immers volstrekt ongeschikt om zich te mengen in zulke 
gevoelige verhoudingen, het mist er de instrumenten en de kennis 
voor. Als er - om pedagogische redenen - hier ingegrepen moet 
worden, dan dient dit te geschieden met wijsheid en 
fijngevoeligheid. Strafrechtelijk ingrijpen betekent voor het kind 
een brute inbreuk op zijn vrijheid en zijn intimiteit. De nieuwere 
inzichten in kinder-seksualiteit, waarover hieronder meer gezegd 
wordt, dwingen tot grote terughoudendheid. 

c. onplezierige contacten, die dus niet onder b valleD, maar ook niet 
in zo hoge mate kwetsend en beledigend zijn als de onder a 
genoemde. We kunnen denken aan de man die zich hinderlijk 
opdringt, die seksuele voorstellen doet, of aan de exhibitionist die 
uit de struiken opduikt. In de meeste gevallen lost het kind de zaak 
zelf op door hard weg te lopen en is het de schrik even gauw 
vergeten als de schrik over een auto die plotseling om de hoek 
kwam. Soms vindt het zo'n man 'gek' of 'zielig' en dan is er ook 
geen reden, er een drama van te maken. Want daardoor ontstaat 
de schade pas, of ze wordt erdoor vergroot. 
Maar het kan gebeuren, dat het kind zo griezelt van het gebeuren 
en er zo angstig van wordt, dat het aan vertrouwde volwassenen 
om bescherming vraagt. Hier kan dan de zekerheid dat de politie 
optreedt tegen de man of vrouw, van wie het dit leed ervaren 
heeft, aan het kind zijn gevoel van veiligheid teruggeven. Het 
strafrecht moet de mogelijkheid bieden, bij zulke duidelijk 
herkenbare gevallen in te grijpen. Dit zou bijv. kunnen door een 
uitgebreider bepaling in de zin van artikel 426bis (opdringen en 
hinderlijk volgen).6 
Is het kind door het gebeurde niet echt angstig geworden of diep 
geschokt, dan is de slechtste koers die men kan varen wel, het 
angstig te gaan maken of het te schokken door het weken of 
maanden daarna te betrekken als getuige in een zedenzaak. Wie 
meent dat het kind die schade maar moet opdoen, omdat de 
delinquent anders misschien nog meer kinderen bedreigt, hanteert 
een merkwaardige logica. Immers: dat tijdens verhoren schade 
wordt opgelopen staat vast; dat de confrontatie zelf schade 
oplevert is veel minder zeker. 

Nieuwe inzichten in kinder-seksualiteit 

Hierboven is gesteld, dat het strafrecht zich niet moet bèmoeien 
met seksuele contacten die het kind zelf aanvaard of zelfs uitgelokt 
heeft, omdat het die plezierig vindt of ze ondergaat als uitingen 
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van tederheid en genegenheid. Intussen leeft bij velen de 
gedachte, dat zulke contacten in ieder geval schadelijk zijn, ook al 
vindt het kind ze prettig, en dat het dus daartegen beschermd 
moet worden. 
In zijn 'Geschiedenis van het seksuele probleem' heeft dr. J. M. W. 
van Ussel aangetoond, dat deze opvatting betrekkelijk nieuw is.7 

In vroeger eeuwen had men aanzienlijk minder moeite met het 
aanvaarden van seksueel gedrag bij kinderen. Tot 1886 liet ons 
strafrecht seksuele handelingen van en met kinderen, 
heteroseksuele zowel als homoseksuele, geheel vrij, tenzij er 
geweld of dwang aan te pas kwam. Kinderen zijn van oudsher 
gezien als wezentjes met seksuele gevoelens en dat zijn ze ook, 
van de geboorte af aan. Zelfbevrediging, seksueel genot en ' 
orgasme komen al bij zuigelingen voor. Van Ussel drukte het 
kernachtig uit door te zeggen, dat de mens geslachtsrijp geboren, 
maar eerst later voortplantingsrijp wordt.8 Dit feit is in onze 
cultuur pas verdrongen en vergeten, toen de sociaal-economische 
en technische ontwikkeling de seksualiteit van de jeugd tot een 
probleem maakte waar men geen raad mee wist. Zo ontstond de 
mythe van het a-seksuele, 'onschuldige' kind en er was een Freud 
nodig om die als leugen te ontmaskeren. 
Zolang die mythe oppermachtig was, geloofde men ook algemeen 
dat bij een seksuele handeling tussen kind en volwassene het 
initiatief altijd van de volwassene moest zijn uitgegaan. Bij 
onderzoek blijkt die stelling onhoudbaar. De meest uitgebreide en 
diepgaande studie over zedendelinquenten waarover we 
beschikken, die van de Amerikaan Paul Gebhard en zijn 
medewerkers van het Kinsey Instituut, legt vast dat naar eigen 
getuigenis van de kinderen zelf (dus een eerder te lage dan te 
hoge opgavel) het seksuele contact met de volwassene was 
uitgelokt of aangemoedigd door het kind: bij meisjes van 0-11 jaar 
in 16,4%, bij jongens van 0-11 jaar in 52,3%, bij jongens van 12-15 
jaar in 70,3% en bij meisjes van 12-15 jaar in 86,0% van de 
gevallen.9 

Wanneer kinderen seksuele verlangens en behoeften hebben, is 
het onwaarschijnlijk dat seksueel contact als zodanig hen zou 
schaden. Die schadelijkheid vraagt om bewijs, tenzij men zich op 
het standpunt stelt, dat seks in zichzelf slecht en minderwaardig is 
en dus zo lang mogelijk vermeden moet worden of uitsluitend 
toelaatbaar is als middel tot voortplanting. We moeten ons 
trouwens geen overdreven voorstelling maken van de aard van 
het seksuele contact tussen kinderen en volwassenen. Uit 
onderzoek blijkt dat de omgang zich meestal beperkt tot knuffelen, 
kussen, strelen, aanraking van de geslachtsdelen, masturbatie, dus 
tot handelingen die het kind gewoonlijk al kent. Verkeer met de 
mond en vooral doordringen in schede of anus komen veel 
minder vaak voor, en dan bijna alleen als het kind ouder is (in of 
om de puberteit), een langdurige vriendschap met de volwassene 
heeft en deze gedragingen zelf verlangt. lo 

In de Victoriaanse tijd en in de eerste helft van deze eeuw, toen de 
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mythe van het a-seksuele kind nog oppermachtig was, leek het 
vanzelfsprekend dat een seksueel contact schadelijk voor het kind 
moest zijn. Aan bewijs voor die stelling gevoelde men geen 
behoefte. Het heeft daarom tot 1934 geduurd, eer onderzoek op 
gang kwam. 
Het eenstemmig resultaat van al de volgende onderzoeken is des 
te indrukwekkender, omdat de onderzoekers in de meeste gevallen 
geen onderscheid hebben gemaakt tussen (met geweld) 
opgedrongen contacten en vrijwillig aanvaarde of door het kind 
zelf uitgelokte. Zo bekeek de Noorse vrouwelijke psychiater 
Augusta Rasmussen, die hier pionierswerk deed, de levensloop 
van 54 vrouwen, die als kind waren aangerand of verkracht. 
Niemand zal ontkennen, dat zulke inbreuken op de seksuele 
zelfbestemming misdadig en strafwaardig zijn, maar Augusta 
Rasmussen zocht naar schadelijke nawerkingen, blijvende 
psychische schade, en zij kwam tot het toen voor ieder 
verrassende resultaat, dat daarvan nergens bleek." 
In 1951-1954 organiseerde Judson T. Landis Ph. D. een onderzoek 
onder mannelijke en vrouwelijke studenten van de University of 
California en vond er 500 die als kind seksuele ervaringen met 
volwassenen hadden opgedaan. Ook volgens hem bleef er van de 
veronderstelde schade weinig over.'2 De Zwitserse psychiater 
Rudolf Wyss verwees in 1963 naar onderzoekingen van Carboz en 
Karrer bij 13 meisjes, en van Brunold, die 15-23 jaren na afloop 
van de zaak onderzocht, wat er was geworden van 62 kinderen
getuigen uit processen tegen zedendelinquenten: in geen geval 
was blijvende schade aantoonbaar.'3 
In Duitsland onderzocht prof. dr. med. Reinhart Lempp in 
Tübingen 97 kinderen die 'slachtoffer' waren van geweldloze 
zedendelicten. In geen enkel geval vond hij symptonen van 
schade, veroorzaakt door het feit.'4 De Nederlandse psycholoog 
John M. H. Corstjens hield in 1975 een enquête onder Nijmeegse 
studenten en concludeerde 'dat er geen invloed aanwijsbaar is 
van zulke seksuele contacten op de latere beleving van de 
seksua/iteit'.'4 De Engelse dominicanerpater Michaellngram D.P., 
die als kinderpsycholoog 91 kinderen onderzocht die seksuele 
omgang met mannen of vrouwen hadden, kwam in 1977 tot de 
slotsom: 'Uit niets blijkt dat seksuele contacten met volwassenen 
ook maar enige psychologische of morele schade aan de kinderen 
toebrengan. "6 

Het grondigst is de studie van de Engelse psychologe Lindy 
Burton, die 'slachtoffers' van zedendelicten vergelijkt met een 
controle-groep van kinderen zonder zulke ervaringen. Het enige 
onderscheid dat ze tussen deze groepen kon vinden, was dat de 
eerste grotere behoefte toonde aan genegenheidsbetuigingen van 
volwassenen. 17 

De door de Zweedse regering ingestelde adviescommissie 
zedelijkheidswetgeving concludeerde in 1976 'dat geen enkel 
wetenschappelijk bewijs is geleverd voor de beweerde psychisch
schadelijke invloed van seksuele relaties op kinderen,.'8 De 
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Duitsers dr. Eberhard Schorsch, privaatdocent psychiatrie, en dr. 
Karl-Heinz I. Kerscher, privaatdocent pedagogiek, verklaren dan 
ook eensluidend, na een compleet overzicht van de vakliteratuur 
op dit gebied, dat alle onderzoeken tot hetzelfde resultaat hebben 
geleid.19 Met recht stelt Walter Hauptmann vast, dat de 
argumenten, welke tot dusver werden aangevoerd voor het 
strafbaar stellen van 'ontucht met kinderen', niet meer houdbaar 
zijn.2o Het is onbegrijpelijk, zegt dezelfde auteur, dat de gevolgen 
voor de kinderen zo hardnekkig worden overschat als het om 
seksuele contacten gaat, en de blijvende psychische schade zo 
hardnekkig wordt onderschat als het om mishandeling door de 
ouders gaat.21 

Iemand hoeft overigens geen psychiater, psycholoog of pedagoog 
te zijn om tot deze slotsom te komen. Het is voldoende als hij zich 
rekenschap geeft, hoe alledaags en veelvuldig seksuele contacten 
tussen volwassenen en kinderen zijn. De Criminele Statistiek 
verschaft hier niet het flauwste beeld van de werkelijkheid. 
Corstjens bevond dat van de mannelijke Nijmeegse studenten 
13%, van de vrouwelijke 18% zoiets hadden meegemaakt.22 

Landis kwam bij Amerikaanse studenten tot nog veel hogere 
cijfers: 30% voor jongens, 35% voor meisjes.23 Een Engels 
officieel rapport spreekt over een derde van de gehele jeugd.24 

Zelf berekende ik, langs verschillende wegen, dat het feitelijk 
aantal verboden seksuele contacten met kinderen in Nederland 
per jaar eerder in miljoenen dan in honderdduizenden uitgedrukt 
moet worden.25 In 1975 werden er 364 mensen voor 
veroordeeld.26 De kans gepakt te worden is nog geen 1 : 3000. 
Om te beginnen blijken de strafbepalingen dus weinig effect te 
hebben; tallozen plegen dergelijke handelingen ondanks de 
bedreiging met straf. Belangrijker is evenwel dat de strafbare 
feiten kennelijk niet zulke noodlottige gevolgen hebben. Anders 
zou immers een schrikbarend groot deel van onze jongeren erdoor 
te gronde zijn gericht.27 

Het is ermee als met de zelfbevrediging. Die werd vroeger door 
'de' wetenschap ook voor hoogst noodlottig gehouden. Vele 
geleerden schreven toen in hun boeken over de ontzettende 
ziekten en kwalen die deze gewoonte veroorzaakte. Pas toen 
sociologisch onderzoek (Kinsey en vele onderzoekers na hem) 
leerde, dat meer dan 50% van de meisjes en meer dan 90% van 
de jongens masturbeerde (de intelligenten vaker en vroeger dan 
de minder intelligenten), was een blik op speelplaatsen en 
sportvelden voldoende om de toeschouwer te overtuigen, dat de 
wetenschap deze nonsens uit haar duim gezogen had en er bij 
feitelijk onderzoek niets van de bewering overbleef. Met de 
verschrikkelijke gevolgen van sex met kinderen is het niet anders. 
Nu is het denkbaar, dat iemand als volgt redeneert: zolang zoveel 
mensen - zij het dan ten onrechte - vast overtuigd zijn dat 
seksuele handelingen voor kinderen schadelijk zijn en de 
onschadelijkheid ervan niet zonneklaar gebleken is, kunnen we uit 
voorzichtigheid het strafrechtelijk verbod toch maar beter 
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handhaven. Daartegen valt tweeërlei aan te voeren. 
In de eerste plaats: is het rechtvaardig, aan mannen en vrouwen 
de ernstige schade van vervolging, veroordeling en 
(gevangenis)straf toe te voegen ter vermijding van een 
denkbeeldige schade bij het kind? In de tweede plaats: veel 
deskundigen menen heden ten dage, dat zulke contacten voor het 
kind niet enkel maar onschadelijk zijn, ze kennen er zelfs positieve 
waarde aan toe. Het gaat niet aan, ook positieve verhoudingen 
met strafrechtelijke sancties te treffen. 
Dat het strafrecht op deze manier een misgreep kan doen, is al 
eerder gebleken. In de vorige aflevering heb ik gesproken over de 
Commissie-Speijer, in 1968 op verzoek van de toenmalige minister 
van justitie Polak ingesteld om de werking na te gaan van art. 
248bis Wetboek van Strafrecht. Dit artikel stelde homoseksuele 
handelingen van meerderjarigen met minderjarigen strafbaar. 
Tot de opvallendste passages in het rapport van de Commissie
Speijer, dat tot afschaffing van deze bepaling leidde, behoren die 
waarin aan de tot dusver verboden seksuele handelingen juist een 
weldadige werking wordt toegeschreven. De commissie verklaart 
bijv. met nadruk dat in een aantal gevallen het seksueel contact 
met een volwassene, onverschillig of het nu heteroseksueel dan 
wel homoseksueel is, 'een betere ontplooiing van de opgroeiende 
jongere kan bewerkstelligen. 128 

Er is alle reden, aan te nemen dat dit niet enkel voor de 
zestienjarigen en ouderen geldt, over wie de commissie het meer 
in het bijzonder had. In zijn boek Lichaamsbeleving en sexualiteit 
in de puberteit vroeg de kinderpsycholoog prof. dr. N. Beets zich 
al in 1958 af, of het wel zo gelukkig is als een kind geen seksuele 
belevenissen heeft.29 Het Speijer-rapport vermeldt met 
instemming de Amerikaanse psychiater Sullivan, die wijst op de 
behqefte van jongeren, reeds vóór hun adolescentie nauwe 
relaties met een volwassene te onderhouden. Sullivan vindt het 
belangrijk dat zulke relaties intiem en innig worden.30 Het NISSO 
heeft in 1972 een rapport samengesteld over 'De seksuele 
ontwikkeling van het kind', waaruit blijkt dat veel deskundigen in 
dezelfde richting denken.3

' In Rotterdam onderwierp de psycho
loo.g dr. F. Bernard een aantal mannen en vrouwen, die als kind 
seksueel met een volwassene hadden verkeerd, aan een test
onderzoek. Zijn proefpersonen scoorden gemiddeld beter dan de 
gemiddelde Nederlander: ze waren niet neurotischer maar 
stonden integendeel wat minder krampachtig in het leven.3' De 
Duitse pedagoog dr. Kerscher vat de resultaten van een reeks 
onderzoeken op dit gebied samen in de conclusie, 'dat een 
positieve houding tegenover de kinderlijke en jeugdige seksualiteit 
een seksuele ontwikkeling in goede zin zelfs bevordert. t32 In zijn 
voortreffelijk proefschrift over 'Afkeer van seksualiteit' toonde dr. 
Jos Frenken de noodlottige gevolgen van een onderdrukkende 
moraal voor de seksuele ontwikkeling en het huwelijksgeluk.33 

In dit verband mogen we ook niet vergeten, dat ons huidig 
strafrecht niet alleen volwassenen strafbaar stelt voor seksuele 
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contacten met kinderen onder de 16 jaar. Ook alle kinderen van 12-
16 jaar die met elkaar zulke handelingen plegen kunnen vervolgd 
worden wegens misdrijf. 
Het is na het voorgaande niet verbazingwekkend, dat de 
organisaties van jeugd bescherming, confessioneel en niet
confessioneel, in het algemeen de door ons strafrecht getrokken 
leeftijdsgrens van 16 jaar voor seksuele volwassenheid te hoog 
achten. De Katholieke Jeugdraad voor Nederland en de 
Nederlandse Jeugdgemeenschap willen dat de vraag of een 
oudere vervolgd zal worden afhankelijk zal zijn van de wens van 
het kind, althans wanneer dit 12 jaar of ouder is. Het Nationaal 
Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid, het Protestants 
Verbond voor Kinderbescherming, het Genootschap voor 
Medische Seksuologie, de Dr. J. Rutgers Stichting, het Nederlands 
Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (NISSO) en de 
Nederlandse Orde van Advocaten hebben gepleit voor een 
algehele schrapping van de leeftijdsgrenzen (de laatste met een 
voorbehoud voor vleselijke gemeenschap met een meisje onder 
de 12 jaar). Daarbij gingen zij ervan uit dat het verhoord worden 
over een seksuele handeling, zeker als het kind die zelf heeft 
goedgevonden of uitgelokt, schadelijker is dan de handeling zelf. 
Dit alles bleek uit de antwoorden van de genoemde organisaties 
op een door de Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving 
ingestelde enquête.34 Wat strafbaar moet blijven zijn verkrachting 
of aanranding en handelingen die verricht worden onder invloed 
van dwang of misbruik van gezag. Wat deze laatste betreft zou de 
in 1975 herziene tekst van het Duitse strafwetboek tot voorbeeld 
kunnen dienen. Deze spreekt van 'seksuele handelingen, gepleegd 
onder misbruik van de op de gezagsverhouding berustende 
afhankelijkheid', waardoor alles wat de minderjarige zelf heeft 
uitgelokt of wat uit een liefdesverhouding voortkomt van 
vervolging wordt uitgesloten.35 

Rechtsongelijkheid 

Zolang de wet alle seksuele contacten met kinderen, de kwalijke 
zowel als de goede, over één kam scheert en ze gelijkelijk 
strafbaar stelt, is de beslissing over al dan niet vervolgen van 
geval tot geval overgelaten aan het inzicht van het openbaar 
ministerie. De statistiek laat een opvallende daling van het aantal 
veroordelingen zien. Een deel daarvan kan veroorzaakt zijn 
doordat ouders bij ontdekking minder gauw een aangifte bij de 
politie doen. Maar een deel komt stellig voort uit een groter 
bereidheid van de officier van justitie, te beslissen tot niet
vervolging (sepot). 
In een tijd waarin de overige criminaliteitscijfers sterk stegen, 
werden per 100000 inwoners van 15-69 jaar wegens 'ontucht met 
minderjarigen onder de 16 jaren' (art. 247 WvS) veroordeeld: 
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in 1960 26,8 mannen 0,2 vrouwen 
in 1966 18,2 0,1 
in 1970 9,7 0,0 
in 1973 5,1 0,0 
in 1974 5,3 0,1 
in 1975 5,0 0,036 

Deze ontwikkeling valt toe te juichen. Maar zeker op een terrein, 
waar emoties en vooroordelen een zo grote rol spelen, is het 
gevaar van willekeur niet denkbeeldig. Voorbeelden uit de praktijk 
wijzen ook in die richting. Het is nog niet zo lang geleden dat ik, 
als strafverdediger, optrad in twee zaken bij dezelfde rechtbank. In 
de zwaarste zaak (naar aantal en leeftijd van de betrokken 
kinderen) zag officier A van vervolging af. In de lichtste zaak liet 
zijn collega 8 een dagvaarding uitgaan en werd de verdachte tot 
vier maanden veroordeeld. 
De wetgever mag de zaak daarom niet langer overlaten aan het 
openbaar ministerie, in de ijdele hoop op een 'genuanceerd 
beleid'. Zelfs al zou het openbaar ministerie algemeen over de 
kennis en het inzicht beschikken om zo'n genuanceerd beleid te 
kunnen voeren, dan blijft de wet daarnaast ook de politie 
machtigen tot opsporing. Over de noodlottige gevolgen voor het 
kind van het opsporingsonderzoek is hierboven al het nodige 
gezegd. 
Dat de wet weinig effectief is, is ook hierboven al besproken: 
slechts een enkel geval op duizenden wordt ontdekt en vervolgd. 
Toch doet de wet wel iets: zij belemmert duurzame, pedagogisch 
waardevolle verhoudingen en bevordert daardoor vluchtige, 
anonieme contacten. 
Aan deze situatie moet een einde komen. De wetgever dient voor 
een goede en uitvoerbare wet te zorgen, die positief te waarderen 
contacten tussen volwassenen en kinderen strafvrij maakt. 

Wat dan nog rest 

Na het uitbrengen van een interim-rapport over de zedendelicten 
met kinderen zal de Adviescommissie zich hoofdzakelijk nog 
moeten bezighouden met de onvrijwillige handelingen: 
verkrachting (art. 242), aanranding (art. 246), sex met een 
bewusteloze (art. 243 en 247) en misbruik van gezag (art. 248ter 
en 249). Ik zou het liefst zien dat deze - ongetwijfeld strafbare -
handelingen zouden vallen onder een algemene strafbepaling 
tegen dwang door geweld, bedreiging en misbruik van gezag. De 
in het huidige artikel 249 gegeven beperking tot minderjarige 
werknemers dient te vervallen. Ook meerderjarige werknemers 
kunnen immers door hun baas onder een onbehoorlijke druk wor-
den gezet. . 
Staat men er op, zedendelicten als een aparte categorie te 
handhaven, dan zijn het duidelijk deze bepalingen die daarvoor 
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het meest in aanmerking komen. Ze verdedigen immers het enige 
waar het hier op aan komt: het rechtsgoed van de seksuele 
vrijheid, de seksuele zelfbepaling, de mogelijkheid naar eigen wil 
en inzicht te beslissen of, met wie, waar, wanneer en hoe een 
seksueel contact plaats zal vinden. Deze vrijheid, die lichaam en 
geest zo diep raakt, is niet alleen een verworvenheid van de 
democratie, ze is er ook een voorwaarde voor. Van het Griekse 
kolonelsbewind en Franco's Spanje af tot aan de caricaturale 
vormen aannemende sex-repressie in communistisch China toe, 
zijn alle autoritaire stelsels doodsbang geweest voor mensen, die 
op dit gebied hun vrijheid kenden en namen.37 
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Bert van Nieuwenhuizen 

De culturele amateur-sector: 
warm aanbevolen 

De redactie streeft ernaar meer dan voorheen aandacht te 
besteden aan vraagstukken op het terrein van de cultuur, maar 
heeft het probleem dit op een enigszins samenhangende manier te 
doen nog niet kunnen oplossen. Een eerste aanzet was het artikel 
in het juli/augustusnummer. van J. Haasbroek over het 
oproepbestel. Onderstaande, ons toegezonden bijdrage, plaatsen 
we met graagte als een tweede aanzet. 

In de campagne voor de jongste raadsverkiezingen deed zich in de 
PvdA-afdeling Zeist een weliswaar niet zo wereldschokkende, 
maar toch wel tekenende discussie voor: mocht de majorette
groep van een (de PvdA toegedane) sportvereniging wel of niet op 
een verkiezingsvergadering optreden? 
Ja, zei een aantal PvdA-leden, die de 'beentjes-van-de-vloer' 
meisjesgroep als onschuldige en niet onaardige illustratie zag 
voor een amateur-sector subsidiërend cultuurbeleid, mede 
gestimuleerd door de PvdA-wethouder annex lijsttrekker. Nee, 
zeiden de 'Rooie Vrouwen' fel, want majorettes dat is exploitatie, 
zo niet uitbuiting van de vrouw. Ook om andere redenen stonden 
sommigen sceptisch tegenover de amateuristische 
muziekbeoefening. 
Dit incident, overigens in der minne geschikt, heeft mij aan het 
denken gezet over de houding die tal van PvdA-leden, met name 
op allerlei bestuursposten, innemen aangaande het kunstzinnige 
en culturele leven in de totale amateursector. Daarmee bedoel ik 
dus de muziekverenigingen, de zangkoren, de toneelgroepen en 
allerlei andere zaken die daar nog in velerlei vorm omheen spelen. 
Een sector die honderden en in grotere plaatsen al gauw vele 
duizenden enthousiaste beoefenaren kent. 
Naar mijn opvatting, sterker nog, naar mijn praktische ervaring, is 
de belangstelling van veel PvdA-kaderleden nihil. Men kent deze 
sector niet of neemt deze sector niet serieus. Veel PvdA-leden 
vertonen daarentegen wèl de neiging om op eerste afroep 
ontzettend hard te lopen voor allerlei - vaak verdienstelijke -
zaken in de alternatieve of experimentele sfeer. Praat-, discussie
en informatiegroepen worden door PvdA-leden gestimuleerd, als 
ze al niet door henzelf op touw gezet zijn. Alternatieve leef- en 
uitingsvormen, op het terrein van voeding, mime, zelfexpressie 
en, vooral, evaluatie op velerlei fronten worden door PvdA-leden 
toegejuicht of zelfs (soms letterlijk) bewierookt. Als het gaat om 
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subsidie en onderdak van deze activiteiten staan onze PvdA-leden 
vooraan om een handje te helpen. En als er maar een paar 
bijeenkomsten geslaagd zijn, als er soms maar enkele tientallen 
mensen geweest zijn, dan wordt al ras gesproken van een succes, 
zo niet een grandioos succes. 
Mooi, prachtig en prima zelfs. 
Maar diezelfde PvdA-leden op kader- en bestuurspasten laten 
tegelijkertijd wel vaak een heel terrein links liggen. En dat zouden 
juist linkse mensen eigenlijk niet moeten doen. Juist linkse 
mensen zouden zich enorm moeten verdiepen in die toch zo grote 
wereld waarin het amateur-culturele leven zich ontwikkelt en 
afspeelt. 
Waarom? 
Wel, eenvoudigweg omdat die amateur-kunstwereld bij uitstek de 
wereld van de 'gewone man' is, de wereld van de modale 
werknemer, de wereld van het doorsnee-gezin. 
Er is een tijd geweest, met name tussen de twee wereldoorlogen, 
dat de amateuristische kunstwereld de warme belangstelling had 
van de sociaaldemocratische beweging, er voor een deel zelfs 
nauw mee verbonden was. Er waren talloze arbeiders muziek-, 
zang- en toneelverenigingen, die vaak op een of andere manier 
met partij of vakbond gelieerd waren en zich ook in dienst 
daarvan' stelden. Die tijd is grotendeels voorbij en ik wil hier zeker 
geen pleidooi voor 'herzuiling' voeren, al heb ik wel eens de 
indruk dat de arbeidersbeweging haar 'culturele kinderen', die 
haar in het verleden zoveel diensten bewezen hebben, na de 
'doorbraak' een beetje liefdeloos en onbarmhartig terzijde 
geschoven heeft. 
Maar een andere zaak is dat die amateur-culturele verenigingen in 
het verleden een enorme rol hebben gespeeld bij de 'verheffing 
van de massa', simpeler gezegd: bij het gevoel en liefde 
aankweken voor kunstzinnige zaken bij talloze gewone mensen die 
daar op andere wijze moeilijk of niet mee in aanraking komen. 
En dat aspect, die taak van de culturele amateur-sector in de 
ruimste zin van het woord, bestaat eigenlijk nog. Of eigenlijk: 
bestaat levensgroot met hetzelfde, waarschijnlijk nog groter, 
belang als in de bloeiperiode tussen de wereldoorlogen. 
Na een verflauwde belangstelling tijdens de opkomst van de 
televisie valt de laatste jaren een sterk verlevendigde interesse 
voor de hele amateur-sector te constateren. Een tweezijdig 
versterkte belangstelling: enerzijds het zelf actief meedoen, 
anderzijds het gaan kijken of luisteren naar die clubs. 
Een hoogst belangwekkende en belangrijke zaak. Immers: we 
gaan ontegenzeggelijk naar een tijd toe waarin er meer en meer 
sprake zal zijn van minder arbeidsuren en meer vrije tijd. En juist 
al die amateur-culturele verenigingen, de muziekcorpsen met al 
hun aspecten, die zangkoren, die toneelclubs, die vormen tezamen 
een sector die een enorme rol vervult en bij het zin geven aan de vrije 
tijd. 
Het is verbazingwekkend waartoe amateurs veelal in staat zijn. 
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Wie de aardigheid heeft om in de avonduren eens een repetitie bij 
te wonen van de plaatselijke harmonie of fanfare, wie hoort en 
ziet met hoeveel inzet en enthousiasme de mensen oefenen (in 
het dagelijks leven de scholier, de postbode, de melkboer, de 
ambtenaar, de lerares en de gepensioneerde) en wie dan na enige 
maanden in de concertzaal het plezierig resultaat van die inzet 
beluistert, die loopt a.h.w. vanzelf warm voor het culturele 
amateurleven. 
En à propos, partijgenoten die zo graag de puntjes op de i zetten: 
de emancipatie is in dit soort verenigingen al jarenlang een 
volstrekt harmonisch voltooide zaak: man èn vrouw gelijkwaardig 
hun partijtje meeblazend, ook in bestuurlijke zin. Ook overigens 
zijn deze clubs geëmancipeerd: de 9-jarige mag meeblazen zodra 
hij noten kan lezen, de 90-jarige mag nog steeds meespelen 
zolang hij de noten nog maar kan lezen. 
En dan heb ik nog niet eens het sociale aspect van dit soort 
verenigingen vermeld: er groeit tussen de mensen vriendschap, 
men ziet elkaar regelmatig en men gaat onwillekeurig met elkaar 
meeleven. In deze tijd van vereenzaming en isolatie van grote 
betekenis. 
De culturele amateur-sector is een belangrijke sector. Landelijk 
omvat deze sector honderdduizenden beoefenaren, waarschijnlijk 
in getal direct volgend op de sport-sector. 
Alle mensen, maar zeker linkse mensen, moeten voor deze sector 
belangstelling hebben. En linkse mensen op kader- en 
bestuursposten dienen zich bewust te zijn van de niet te 
onderschatten waarde die het amateur-kunstleven heeft voor de 
ontwikkeling en ontplooiing van de mensen (met name in hun 
steeds toenemende vrije tijd), waarbij behalve het kunstzinnige het 
sociaalmaatschappelijke aspect niet over het hoofd gezien mag 
worden. 
Het is een sector die niet alternatief is, die ook niet experimenteel 
is. Het is een sector die reeds lang gevestigd is, maar die daarom 
door linkse bestuurders niet als conservatief over het hoofd gezien 
mag worden. Integendeel, de amateur-culturele sector moet juist 
door veel linkse bestuurders herontdekt en hergewaardeerd 
worden. Als linkse mensen hun invloed ten gunste van deze 
sector aanwenden, dan doen ze dat voor honderdduizenden 
gewone mensen. En is dat niet het doel waarnaar linkse mensen 
(behoren te) streven? 
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Boeken 

Klaas van Oosterzee, 'Buber en Israël'; 
Utopie en Dia/oog. Uitg. Ten Have 
(Baarn). Oekumenereeks. 

Het boekje vestigt de aandacht op het 
politieke denken van Buber en het is 
als zodanig een welkome aanvulling 
op de uitgebreide literatuur die de klem
toon legt op geheel andere zijden van 
de Joodse wijsgeer en theoloog. Ik 
denk aan de vele beschouwingen naar 
aanleiding van zijn fameuze boeken 
'Ich und Ou' en 'De vraag naar de 
mens'. We kennen Buber ook als de ver
zamelaar van de Chassidische Vertellin
gen (enkele jaren geleden opnieuw in 
het Nederlands uitgegeven door Servi
re) . Het is merkwaardig dat in het jaar 
dat we Buber herdenken (100 jaar gele
den werd hij geboren) juist de nadruk 
gelegd wordt op zijn politieke erfenis. 
Professor Sperna Weiland deed dat in 
de herdenkingen te Amsterdam en Rot
terdam door de aandacht te vestigen 
op Bubers gedachten over het uto
pisch socialisme (zie zijn Paden in Uto
pia, in 1972 uitgegeven door Bijleveld 
te Utrecht). Thans Van Oosterzee, die 
aandacht vraagt voor Bubers gedach
ten over de vorming van een staat Is
raël. Ik meen dat deze politieke aspec
ten van Bubers erfgoed voor de lezers 
van dit blad van grote betekenis zijn. 

Voor zijn politieke denkbeelden heeft 
Buber tijdens zijn leven nooit veel be
langstelling gekregen. Niettemin behoor
de hij - zoals Van Oosterzee opmerkt 
- tot de zionisten van het eerste uur. 
Van het begin af aan streed hij voor de 
gedachte van een joods-arabisch ver
bond, maar juist deze gedachte bracht 
hem in conflict met anderen. Zijn argu
mentatie voor een evenwicht tussen Jo
den en Arabieren was nimmer een mo
rele, maar een politieke. Maar dan wel 
een politieke, die van het begin af aan 
rekening wilde houden met de belan-

gen van anderen. Dit woord 'anderen' 
betekende voor Buber: een oplossing 
voor Israël met de Arabieren . Buber ver
wierp de gedachte van een Joodse 
staat (ook als uiting van slechte theolo
gie) . Daarover kunnen we in Nederland 
meepraten als we denken aan alle ellen
de die is voortgevloeid uit begrippen 
als 'Protestantse Natie' of 'Christelijke 
Staat' . 

In zijn beschrijving over de groei van 
Bubers politieke denkbeelden legt Van 
Oosterzee telkens een helder verband 
met het overige werk van Buber. Zo kun
nen wij de ontwikkeling op de voet vol 
gen. Ook de relatie met Gustav Lan
dauer (iets waarop ook Sperna Wei
land wijst) lijkt van veel betekenis. 
Zeer actuele zaken - vooral voor socia-
1i8en - komen daarbij aan de orde. Bu
ber is in het boekje van Van Oosterzee 
voortdurend zelf aan het woord en de 

. kern van zijn boodschap is : de vernieu
wing van de maatschappij . Wat Buber 
als vernieuwing zag : een verzoening 
met de Arabieren door middel van een 
Unie, kwam er niet. Die worsteling is 
nog steeds gaande. Het heeft al vele 
mensenlevens gekost, ondanks het harts
tochtelijke verlangen naar veiligheid 
op basis van een Joodse meerderheid. 
Van Oosterzee formuleert het zo (p . 
24): ' In plaats van te streven naar een 
gemeenschap, die initiatieven neemt bin
nen de vooraziatische regio, wilde men 
een staatje dat voortdurend het voor
werp van tegenstellingen wordt, en dat 
zijn beste krachten aan militaire, in 
plaats van aan sociale en kulturele doel
einden moet besteden.' 

Het is overigens niet uitgesloten dat 
juist in deze constatering de kern ligt 
van het mislukken van Bubers pol itieke 
conceptie . Het is de we1:lrstand bij de 
Arabieren zelf tegen de door de Joden 
geformuleerde sociale en culturele doel-
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einden. Komen ze er zelf wel voldoen
de aan te pas in Bubers denken? Veel 
instemming van Arabische kant heeft 
hij ook nimmer gehad, wat uiteraard 
niets zegt over het waarheidsgehalte 
van zijn voorstellen. Het politieke gelijk 
moge aan Bubers kant zijn geweest en 
nog zijn, de voorwaarden om de politie
ke denkbeelden om te zetten tot reali
teit waren er niet. Op dit moment nog 
niet? Is er voldoende aandacht besteed 
aan het scheppen van deze voorwaar
den of hebben de politici de realiteit 
tot 'Realpolitik' verklaard en daarmee 
de status quo van vrees en angst ge
continueerd? 
Bubers tegenstanders hebben zijn denk
beelden afgedaan als utopie. Zijn beken
de en veel geciteerde antwoord was : 
'het gaat niet aan datgene utopisch te 
noemen, waarop wij onze krachten 
nog niet hebben beproefd.' Bubers 
schets voor een socialistisch Palestina 
is diep gefundeerd in het Oude Testa
ment en derhalve . in hoge mate ac
tueel. De nieuwe levensordening be
rust op gemeenschappelijk bezit van 
de grond, regelmatig terugkerende veref
fening van sociale verschillen, garan
ties voor de onafhankelijkheid van elke 
persoon, wederzijdse bijstand, gemeen
schappelijke sabbatsrust en het sabbat
jaar, waarin de natuur ontzien wordt 
en allen toegang krijgen tot haar vruch-

ten . 
Maar dit alles ziet Buber als de ingrediën
ten voor een gemeenschappelijk ontwik
kelingsplan voor de gehele vooraziati
sche regio. Geen eigen staat, maar een 
binationale staat met gelijke rechten 
voor beide bevolkingsgroepen. Geen 
onafhankelijkheid ten koste van een an
der. Om niet te worden misverstaan : 
Bubers afwijzing van de nationale staat 
is principieel. Deze staat gedreven 
door het nationalisme ziet hij als het 
1ge eeuwse produkt en antwoord op 
de vereenzaming die de Europese 
mens door Renaissance, Reformatie en 
Verlichting heeft ondergaan. Weder
om, wat een actualiteit, als wij beden
ken dat de grootmeesters Von Weizsäc
ker, Tinbergen en Röling juist de natio
nale staten aanwijzen als anachronis
men en als de grote bedreigers van de 
wereldvrede . 
Veel van Bubers ideeën is springle
vend, want het is duidelijk geworden 
dat de tot dusver gevolgde weg in vele 
opzichten een doodlopende weg is . Wil 
len de socialistische partijen in de we
reld de dragers en de uitvoerders van 
zijn ideeën zijn? Eens zal het internatio
nalisme toch werkelijkheid moeten wor
den. 

H. M. de Lange 
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Pen op papier 

Leemten in de sociale zekerheid 

In het juli/augustusnummer van S en D 
schreven Jaap van der Doef en Peter 
van der Reijden een verhandeling ge
titeld 'Leemten in de sociale zekerheid. ' 
Op dit stuk zijn twee reacties binnenge
komen, die wij hieronder, met een na
schrift van de auteurs, afdrukken. 

I Werkzaam bij een uitvoeringsorgaan 
op het gebied van de sociale zekerheid 
- Gemeentelijke Sociale Dienst Leeu
warden - word ik dagelijks geconfron
teerd met de leemten in het beste en 
duurste stelsel van sociale zekerheid 
ter wereld . En vanuit de uitvoeringsprak
tijk zou ik daarover de meest vreemde 
en bizarre dingen kunnen vertellen . Ech
ter, zonder op het artikel 'Leemten in 
de sociale zekerheid' zelf te willen in
gaan, wil ik toch één leemte in dit arti
kel signaleren. En dat is de vraag: aan
vaarden wij een arbeidsloos inkomen? 
Formeel kennen wij in ons land geen ar
beidsloos inkomen; feitelijk is dit er 
wel en is het geïntroduceerd met de in
voering van de Algemene Bijstands
wet, artikel 1. Aan iedere Nederlander, 
die hier te lande in zodanige omstandig
heden verkeert of dreigt te geraken, 
dat hij niet over de middelen beschikt 
om in de noodzakelijke kosten van het 
bestaan te voorzien, wordt bijstand ver
leend door burgemeester en wethou
ders. 
De bijstand wordt afgestemd op de om
standigheden en mogelijkheden van per
soon en gezin, alsmede op het betoon
de besef van verantwoordelijkheid 
voor de voorziening in het bestaan. Hij 
is erop gericht de persoon zo mogelijk 
in staat te stellen zelfstandig in zijn be
staan te voorzien. 
In de praktijk betekent dit, dat wat men 
ook doet of niet doet (bijv. het conse
quent weigeren van werk) een ieder, ze
ker wanneer betrokkene kostwinner is, 
een gegarandeerd inkomen heeft. Wel 
wordt dan nog rekening gehouden met 

'het betoonde besef van verantwoorde
lijkheid', maar een uitkering lager dan 
75% van de ABW-norm komt in algeme
ne zin niet voor. Reservering voor ver
vanging van duurzame gebruiksgoede
ren moet immers mogelijk blijven. Dat 
het ontkennen van het 'recht' op een ar
beidsloos inkomen, wat in de praktijk 
wel bestaat, tot grote onbillijkheden en 
hypocrisie bij bijv. de uitvoering van 
de werkloosheidswetten leidt, behoeft 
geen twijfel. 
Voordat ons sociale zekerheidsstelsel 
op de helling gaat meen ik dat eerst de
ze principiële vraag : een arbeidsloos 
inkomen, ja of nee, beantwoord dient 
te worden . Het niet oplossen van dit 
niet eenvoudige probleem maakt elke 
herziening van ons sociale zekerheids
stelsel tot een lacher. 

Dan nog de volgende verzuchting . 
Reeds jaren verschijnt het ene artikel 
na het andere over de noodzaak tot her
ziening van ons sociale zekerheidsstel
sel. Afgezien van studieopdrachten en 
interdepartementale commissies vraag 
ik mij af wanneer er nu echt wat ge
beurt. Daar is niet alleen visie voor no
dig, maar ook politieke moed. Of is dat 
geen courant artikel? Theorie en prak
tijk zijn veelal twee afzonderlijke zaken. 
Daarom wil ik hier ook pleiten voor 
een optimale inbreng vanuit de uitvoe
ringsorganen bij een herziening van 
ons sociale zekerheidsstelsel. Met de 
vaak louter theoretische benadering 
van departementale zijde en merkwaar
dige en onwerkbare constructies veroor
zaakt door - eufemistisch uitgedrukt -
interdepartementaal verschil van in
zicht, hebben wij nu wel voldoende en, 
helaas, veelal negatieve ervaring opge
daan. 

J. de Boer Hardegarijp 
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11 Het betoog van Van der Doe' be·strijkt 
een breed terrein en is ook nogal uit
voerig . Mogelijk kan het in wat ingedik
te vorm in meer gelezen (partij)periodie
ken worden geplaatst. Dan kunnen 
veel meer partijgenoten zelf constate
ren waarom een verlicht heer als werk
geversvoorman De Wit zich voor Her 
en Nu-TV op Van der Doef beroept als 
hij de Koers naar Herstel van de werk
gevers propageert. 
Wat is het geval? 
In een nog inleidende paragraaf over 
'besparing en beheersing' op het ge
bied van de sociale zekerheid zegt Van 
der Doef: 
een eerste mogelijkheid voor kostenbe
sparing is de verlaging van het WAO
percentage van 80 naar 75. De PvdA 
keert zich tegen deze gedachte. Wel stel 
len wij vragen bij netto-WAO-uitkerin
gen van grofweg f 40000. Maar ook 
daarin zijn we toch niet geneigd met 
de botte bijl te hakken; 
een tweede mogelijkheid tot besparing 
bestaat in het loslaten van de netto-net
to-koppeling (netto-minimumloon en 
netto sociale uitkeringen blijven ten op
zichte van elkaar gelijk) . AI vragen ook 
wij ons af of de primaire inkomensver
deling geheel in de uitkeringen weer
spiegeld moet worden , wij blijven van 
oordeel dat de mensen, die op sociale 
uitkeringen zijn aangewezen, moeten 
kunnen meeprofiteren van de welzijns
groei. 
Het antwoord van Van der Doef op de 
bij deze stellingen vragenderwijs aange
brachte nuanceringen blijft niet uit. 
In de paragraaf 'beheersing en doelma
tigheid ' volgt een suggestie voor één 
loondervingswet, waarin integratie 
plaatsvindt van uitkeringen wegens ar
beidsongeschiktheid (nu 80% ongeacht 
hoe lang de arbeidsongeschiktheid 
voortduurt) en van de uitkeringen we
gens werkloosheid (nu 80% eerste half 
jaar, vervolgens twee jaar 75%; daarna 
het bijstandsminimum). 
Die nieuwe wet moet dan voorzien in 
een onderscheid in uitkeringspercenta
ges, afhankelijk van de duur van de 
niet-actieve periode. Enigerlei rechts
grond voor dit op termijn verlagen van 
uitkeringen voert Van der Doef niet 
aan. Evenmin staat hij stil bij het merk
waardige contrast dat de PvdA (en Van 
der Doef?) wel tegen verlaging van het 
WAO-percentage van 80 naar 75 is, 
maar blijkbaar niet tegen een verlaging 

op termijn van 80 naar het bestaans
minimum. 
Want heel concreet draagt Van der 
Doef, in het voetspoor van anderen -
geen leden van het partijbestuur ove
rigens - wat hij noemt 'interessante 
voorstellen' aan 'waardoor bezuinin
gingsmaatregelen niet de sociaal zwak
kere maar eerder de meer bevoorrech
ten treffen'. Tegelijkertijd wordt er in de
ze voorstellen - waar nodig - afgere
kend met de weerspiegeling van de pri
maire inkomensverdeling', aldus Van 
der Doef. 
U ziet het, wat daarstraks nog een 
vraag was, wordt nu een pleidooi. Dat 
pleidooi houdt in: 
- een wet op de inkomensderving 
van tijdelijk aard met een uitkering van 
100% van het laatstgenoten loon, met 
een maximum van f 40000 en geduren
de max. zes maanden; dit betekent 
een verbetering ten opzichte van de hui
dige WW (80%); een achteruitgang ten 
opzichte van de huidige Ziektewet (nu 
minimaal 80% een heel jaar, de mees
te gevallen 90 à 100%); 
- een wet op de inkomensderving van 
blijvende aard, met een uitkering gelijk 
aan het welvaartsvaste minimum (even
tueel om het leed te verzachten eerst 
nog een half jaar 80% , maar dan ook 
echt naar het minimum toe) . Dit houdt 
een verslechtering in voor alle WAO
ers die wat meer dan het minimum
loon hebben verdiend . Een verslechte
ring ook voor werklozen, die het twee
de jaar van werkloosheid nu nog 75% 
ontvangen. 

Waar Van der Doef elders in zijn be
schouwing er blijk van geeft het Begin
selprogramma van de PvdA wel te ken
nen, mist dit deel van zijn betoog elke 
vorm van toetsing aan de beginselen 
van de partij, terwijl het Beginselpro
gram op blz. 42 toch voorschrijft dat 
zo'n toetsing steeds moet plaatsvinden 
bij de stellingname van partijgenoten 
in actuele kwesties, zowel parlementair 
als buitenparlementair. Of roep ik te 
hard? Zijn voorstellen betekenen toch 
nivellering van inkomensverschillen? 
En dus gelijkheid? 
Slaan we het beginselprogram er weer 
even op na, dan lezen we: 
- dat onze maatschappij mensen nog
al eenzijdig waardeert op hun econo
mische bijdrage en verder nog de waar
schuwing dat een tegenstelling dreigt 
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te ontstaan tussen actieven en niet-ac
tieven (blz. 12), 
- de strijd van het socialisme gaat 
O.m. om de opheffing van alle vormen 
van ongelijkheid (blz. 13), 
- democratisch-socialisten gaan ervan 
uit dat mensen gelijkwaardig zijn aan 
elkaar en daarom willen streven naar 
gelijkheid tussen landen, tussen groe
pen van mensen en tussen mensen on
derling; het streven naar gelijkheid is 
een socialistisch beginsel (blz. 18). 
Het verhaal van Van der Doef betekent 
kort en goed dat hij binnen de catego
rie van ontvangers van sociale uitkerin
gen (niet-actieven dus) wil komen tot 
volledige nivellering, zonder een paral 
lel lopende ontwikkeling buiten die cate
gorie, zonder een gelijk patroon van ni
vellering dus in de primaire inkomens
verdeling, d.w.z. binnen de categorie 
van de actieven. 
Hij komt daarmee in flagrante strijd 
met het door onze partij aanvaarde ge
lijkheidsbeginsel en verscherpt daar
mee de door onze partij niet gewenste 
tegenstell ing tussen actieven en niet-ac
tieven . 
Van der Doef is vice-voorzitter van de 
PvdA. 

Harry Plompen, Krommenie 

Naschrift 
Het kon niet uitblijven. Uit onze be
schouwing in S & D van juli/augustus 
1978 over 'Leemten in de sociale zeker
heid' is één onderdeel gelicht en, los
gemaakt van de overige aspecten, voor
werp van beoordeling en ver-oordeling 
geworden. Dat is het punt van onder
scheid tussen kortlopende en langduri
ge uitkeringen dat door ons is ge
maakt, en waarbij als aanduiding voor 
het niveau van de blijvende uitkering 
is gewezen op het welvaartsvaste mini
mumloon. 
Ons wordt dan gebrek aan beginselvast
heid verweten, omdat ons artikel uit
sluitend betrekking had op inkomensver
houdingen binnen de categorie van ont
vangers van sociale uitkeringen en de 
ontwikkeling buiten die categorie bui
ten beschouwing is gelaten. 
De reacties zijn ongetwijfeld versterkt 
door de pikante bijzonderheid dat de 
centrale werkgeversorganisaties plan
nen tot herstructurering van de sociale 
verzekeringswetgeving hebben gelan-

ceerd , welke gericht zijn op bezuini
ging en in de pers een verband is ge
legd tussen die plannen en de ideeën 
door ons in S & D ontwikkeld. 
Bij de werkgevers is, voor zover die ge
probeerd hebben gebruik te maken 
van onze suggesties, sprake van mis
bruik, bij anderen meer van misleiding. 
Misleiding treedt op als men zodanig 
door een onderdeel wordt getroffen 
dat men het verband met de overige 
aspecten niet meer ziet. Daarvan is de 
brief van Harry Plompen een voorbeeld . 
Onze 'fout' is wellicht geweest dat wij 
het sociale zekerheidsbeleid gelicht heb
ben uit het gehele inkomensbeleid, en 
niet een voldoende herkenbaar ver
band hebben gelegd met de beginse
len en de programma's van de partij . 
Onze intentie is vooral geweest het den
ken binnen de partij over de toekomst 
van het sociale verzekeringsstelsel een 
nieuwe impuls te geven. Daarbij heb
ben we willen laten zien dat er niet 
aan te ontkomen is keuzen te maken, 
en vervolgens dat alleen in een samen
hangend beleid, niet gericht op bezui
nigingen via verlaging van uitkeringen, 
maar op bestrijding van een groot aan
tal leemten en problemen rond de so
ciale zekerheid, oplossingen bereikbaar 
zijn . 

Onze uitgangspunten zijn juist ont
leend aan het beginselprogramma van 
de partij en de concretisering die te vin
den is in het verkiezingsprogramma 
'Voorwaarts'. 
Het bestaande systeem, inclusief de 
hoogte van de uitkeringen en de duur 
daarvan, is een mogelijk onneembare 
barrière om bijv. gelijkstelling van de 
vrouw in de sociale verzekering te berei
ken. 
Het bereiken van die gelijkstelling in 
het verkrijgen van arbeid, van inkomen 
en van aanspraken op sociale zeker
heid is een van de meest belangrijke 
maar ook meest moeilijke doelstellin
gen. 
Als wij spreken van een basis-inkomen 
(in overeenstemming met het beginsel
programma) dan gaat het om een indi
vidueel recht op persoonlijk inkomen, 
dat niet meer op kostwinnerschap is ge
baseerd : voor mannen èn vrouwen 
dus. Waar wij spreken Vqn basis-inko
men, als aanduiding is genoemd het 
welvaartsvaste minimumloon, is dit uit
drukkelijk niet bedoeld als maximum
loon. 
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Door ons is juist gepleit voor het ontwik
kelen van activiteiten in de brede quar
taire sector omdat meer dan in de ande
re sectoren hier maatschappelijk nuttig 
en noodzakelijk te verrichten werk te 
doen valt, waarvoor niet 100% validi
teit noodzakelijk is. 
Door ons is gepleit voor een geïntegreer
de uitvoering van sociale verzekerings
wetten, arbeidsbemiddeling, arbeids
voorzieningsregelingen en welzijnsvoor
zieningen op lokaal of regionaal ni
veau, als een voorwaarde om individue
le mensen ook recht te doen in de be
geleiding van werkloosheid of arbeids
ongeschiktheid naar ander maatschap
pelijk nuttig actief zijn. 
Bij alles dat in het bestaande systeem 
van sociale zekerheid te verdedigen 
valt - en dat is niet weinig , zeker niet 
zolang het hebben van een welvaarts
vaste uitkering voor zoveel mensen op 
dit moment het enige is dat zij hebben 
en perspectief op aangepast zinnig 
werk ontbreekt - , mogen wij niet voor
bijgaan aan de vele leemten en onbillijk
heden die eigen zijn aan dit systeem. 
Dan kan niet worden volstaan met het 
afwijzen van bezuinigingsvoorstellen, 
van wie die ook komen, maar dan zal 
een samenhangend plan moeten wor
den ontwikkeld dat definitief een eind 
maakt aan de steeds terugkerende be
dreiging van aantasting van bestaande 
uitkeringen en opheffing van de leem
ten ook mogelijk maakt. 

In het bijzonder naar aanleiding van de 
reactie van De Boer wijzen wij erop, 
dat het Beginselprogramma dat in 
1977 is vastgesteld een arbeidsloos in
komen afwijst. Het vraagt daarentegen 
om een zodanige ordening van het maat-

schappelijk leven dat iedereen die wer
ken kan naar de mate van het persoon
lijk mogelijke een bijdrage zal kunnen 
leveren aan de samenleving en daar
aan recht op inkomen ontleent. Er is 
dus sprake van een recht op arbeid, 
waarbij 'arbeid' breder moet worden 
verstaan dan de vormen van arbeid 
waarvoor nu een geldelijke beloning 
wordt gegeven. 
De Boer heeft gelijk waar hij in de be
staande situatie spreekt van hypocrisie 
en onbillijkheden als het gaat om ar
beidsloos inkomen .. Onze ideeën inzake 
de uitvoering van sociale verzekering, ar
beidsbemiddeling en welzijnsvoor:1;ienin
gen zijn gericht op het opheffen van de
ze onbillijkheden, met name door het 
meer cliënt-gericht begeleiden van men
sen die geen werk hebben naar activitei 
ten die in hun omstandigheden ge
schikt zijn. 
Een 'bodem-voorziening' lager dan het 
maatschappelijk aanvaarde basisinko
men en dan voor hen die wel kunnen 
maar niet willen 'werken', lijkt dus op 
humanitaire gronden niet uitgesloten. 
Primair is echter de ordening van alles 
dat arbeid is, het toegankelijk maken 
daarvan voor vrouwen en mannen, de 
afstemming van 'de inkomens op ind i
viduele aanspraken, en de begeleiding 
van mensen naar geschikt werk. Her
haald zij hier nog eens onze mening, 
dat zonder ingrijpende herverdeling 
van inkomen de bestaande ongelijkhe
den en discriminaties niet zijn op te hef
fen . 

Jaap van der Doet 
Peter van der Reijden 
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Pen op papier 

Staat en burger 

Kort wil ik reageren op 'Staat en bur
ger: een probleemverkenning' van 
Ra/ph Pans, in Socialisme en Democra
tie van maart 1978. 
'Socialisten worstelen met het verschijn
sel overheid'; zo wordt Van Thijn aange- , 
haald door Pans. Als beroepsworste-
laar, immers als burgemeester van chris
telijke huize (waar men van oudsher 
ook weet wat worstelen is), wil ik 
Ralph Pans naar goed protestants ge
bruik een paar 'stellingen' meegeven. 
Ik hoop dat knappere koppen de discus
sie over socialisme en democratie dan 
overnemen. Wat in Socialisme en De
mocratie te lezen stond, zou sommigen 
namelijk toch een beetje bang kunnen 
maken. Angst voor de democratische 
gezindheid van te bezielde socialisten. 
Angst dat de strijd tegen 'het liberaal
democratische politieke systeem' (ik ci
teer zonder dit systeem eigenlijk te ken
nen) een zich afkeren van de in de Ne
derlandse samenleving geldende demo
cratische spelregels zou kunnen beteke
nen. Angst ook, dat het 'streven naar 
de verwerving van de in de staat ge
monopoliseerde politieke macht' de 
ogen sluit voor het probleem, dat een 
staat die macht monopoliseert altijd te
genmachten oproept tegen die staat 
zèlf, de in dat geval socialistische staat 
dus en niettegen 'door burgerlijke mach
ten gedomineerde staatsorganen'. 
Angst wederom (ik begin me langzaam
aan echt wat benauwd te voelen) dat 
het staatsbegrip van marxisten als 'co
mité dat gemeenschappelijke zaken 
van de bourgeoisklasse beheert' in we
zen net zo star, bevroren en on beïnvloed
baar is als dat van staatkundig gerefor
meerden. Alleen daar is het een pro
dukt Gods en hier een van de duivel. 
Dat de huidige samenleving met die 
staat bezig is, hem kan veranderen en 
er zich toch enigszins in zal (moeten) kun
nen herkennen, is kennelijk nieuws 
voor beiden. 

Maar goed, een paar stellingen met 
iets er omheen, omdat ik als democra
tisch-socialist of als sociaal-democraat 
- voorlopig veiligheidshalve liever het 
laatste - toch wel weer wil weten hoe 
het in de partij met de democratische in
zichten is gesteld. Democratie is 
naar haar wezen en oorsprong, hoe for
meel ook, sociaal. Een (onder)schei
ding naar politieke en sociale democra
tie is daarom niet alleen verwarrend -
omdat er tenminste drie betekenissen 
aan de 'sociale democratie' zijn te ge
ven - maar onwezenlijk en onjuist. 
Een democratie die niet sociaal is, niet 
alle socii, deelgenoten één en vén de 
rechtsgemeenschap laat spreken, hoort 
en verwoordt, verzandt in aristocratie 
of tyrannie. 
De overheid moet niet los van, maar 
als produkt van de deelgenoten aan de 
gemeenschap worden gezien; een 
scheiding tussen burgers en overheid 
is onjuist: niet 'zij', maar 'wij'. Een dilem
ma tussen wens 'burgers meer bij het 
bestuur te betrekken', en een versterk
te overheid, om de 'gemeenschap 
meer greep op ontwikkelingen te ge
ven', is er daarom niet, althans zou er 
niet zo mogen zijn. Het een zou het an
der zelfs moeten insluiten. Het woord 
'overheid' wordt door de scheiding te 
gemakkelijk en te abstract gebruikt, ze
ker daar waar, bijvoorbeeld op plaatse
lijk vlak, in wezen van een gewone, ge
meenschappelijke taakbehartiging spra
ke is. Problemen bij 't functioneren blij
ven er natuurlijk genoeg : door het gro
te aantal deelgenoten en het evenzo te 
grote aantal zaken. 
De democratie - de democratische pro
cesgang - van CDA, PvdA en VVD is 
dezelfde, althans zij zou dat moeten 
zijn . Het politieke spel wordt in Neder
lans volgens dezelfde fOFmele spelre
gels gespeeld. Het materiële doel is an
ders. Democratische partijen, met 
(heel) verschillende programma's kun-

554 socialisme en democratie, nummer 11, november 1978 



nen samen afkeuring tonen, geconfron
teerd met overheden die hun program
matisch enigszins vertrouwd zouden 
kunnen zijn, maar in hun democratisch 
systeem volstrekt niet : Chili , de DDR, en
zovoort. De uitdrukkingen christen-de
mocraat, sociaal-democraat en vrijzin
nig-democraat hebben hun achterste 
deel in Nederland werkelijk gemeen. 
Het begrip socialisme is bij uitstek in
houdelijk en zelfs geladen ; het mis
staat zodra het niet allereerst op die in
houd slaat, maar op de manier' waar
op men tot verwezenlijking daarvan 
wil komen. Een scheiding of tenminste 
een onderscheiding van socialisme en 
democratie is nodig voor de noodzake
lijke zuiverheid . (De titel van bijvoor
beeld De socialistische burgemeester, 
een goed boekje van R. Pans en T. Hor
revorts dat handelt over de vraag hóe 
de burgemeester op zijn stoel komt, is 
daarom niet juist (zie: 'Stemmen over 
de burgemeester' WBS '78, blz. 125). 

Socialisme sluit naar zijn inhoud, die 
het bondgenootschappelijke, het ge
meenschappelijk en - ook economisch 
- het gelijkwaard ige van de deelgeno
ten in een rechtsgemeenschap wil, be
ter aan bij de democratische vormen 
vóór die inhoud, dan het liberalisme 
dat in de vorm dreigt te blijven steken. 
Het democratisch-liberalisme botst met 
het democratisch-socialisme inhoude
lijk, door de aanvaarding van het kapita
lisme (als gevolg van ind iv iduele vrij
heid), dat één mens de mogelijkheid 
biedt (veel) meer dan één stem uit te 
brengen en zo velen te overstemmen. 
De democratische weg behoedt het so
cialisme bij het bestuur van de rechts
gemeenschap voor de (zelfde) overstem
mingskwalen van het liberalisme; bij 
die weg hoort het rekening houden 

met minderheden, niet alleen vóórdat 
ze zich hebben geuit, hebben gestemd, 
maar ook daarna. (De vorming van een 
zogenaamd meerderheidscollege van 
burgemeester en wethouders houdt 
met die minderheid geen rekening ; het 
zou bij herhaaldelijk voorkomen een 
wat andere manier van het kiezen van 
wethouders - bij voorbeeld direct 
door de bevolking - wenselijk kunnen 
maken.) 
Het tweede en diepere dilemma 
van Pans - 'meer macht voor de 'over
heid' en tegelijkertijd meer macht voor 
de burger' - is maar een gedeeltelijk 
dilemma, als de democratische vorm, 
het systeem, goed wordt gebruik~, uit
geput en ingevuld. 
In de plaats van de ene, individuele zeg
genschap, kan dan immers een wezenlij
ke, gedeelde, andere mede-zeggen-
schap komen. . 
Het grote dilemma is (evenwel) dat de 
democratie (ook) in Nederland (inder
daad) niet goed werkt; een allereerste 
verantwoordelijkheid voor een democra
tisch aanvaarde overheid, voor alle de
mocratische partijen en voor alle ande
ren die het met die spelregels goed me
nen, is daarom de voortdurende oefe
ning - en opvoed ing er in - en de het 
spelen vergemakkelijkende wijziging er 
van . De erkenning dat niet iedereen 
mee kan, mee wil en mee hoeft te 
doen, mag niemand zijn kans op deelne
ming ontnemen. 
De dringend nodige eerlijke verdeling 
van (levens)middelen, mogelijkheden 
en machten zal er alleen maar eerlijker 
en duurzamer door zijn, als de deelge
noten tot die verdeling komen op een 
machtverdelende, d .w .z. democrati
sche manier. 

E. P. van Veldhuizen, Dronten 
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Pen op papier 

Burengerucht 'warm aanbevolen' 

Het kan zijn dat Nederlanders in hun ver
houding tot Duitsland een soort verlate 
romantici zijn. Wat je ook over dat 
land beweert, het levert meestal een 
weerwoord op van een scribent, die 
het falikant met je oneens is. Over Frank
rijk en Engeland is het in Nederland 
waarschijnlijk makkelijker oordelen zon
der onder hevig afweervuur te gera
ken . De mededeling dat het aan de 
Rijn mooi toeven is zal door minder le
zers van dit blad voetstoots worden aan
genomen dan dat de Dordogne prach
tig landschap kent. Dat de SPD een par
tij is waar weinig aan mankeert zal 
meer tegenspraak opleveren dan een 
gelijk waardeoordeel over de Labour
party en de Franse PS. De oorzaken 
van dat gegeven zijn complex en een 
poging tot inventarisatie van Duitsland 
wordt, ook met het oog op dat gege
ven, gedaan in de nieuwe bundel opstel 
len van de WBS over Duitsland onder 
de titel Burengerucht (nder redactie 
van Marnix Krop) . 
Dat heeft de recensent van dit boek*, 
J. G. Siccama, Duitslandexpert van het 
Nederlands Instituut voor Vredesvraag
stukken, niet begrepen. 
Siccama vindt het maar een matig 
boek, waarvan hij betwijfelt of het leem
tes in de kennis van Duitsland hierte lan
de zal kunnen wegwerken. Een matig 
boek, dat wil zeggen met gebruik van 
de in dit chique tijdschrift passende 
woordkeus: 'Voor de "gepaste trots" 
waarop Gortzak in zijn voorwoord 
hoopt is echter lang niet altijd aanlei
ding'. Interessant is vooral de reden 
waarom Siccama tot dit oordeel komt. In
hakend op een artikel van Harry van 
den Bergh over de relatie tussen PvdA 
en SPD meent hij dat velen niet inzien 
dat 'de diplomatie' (en hierin speelt 
het psychologisch inlevingsvermogen 

*In de rubriek 'Boeken' van Sen 0, nr. 9, sep
tember 1978. 

een grote rol) veel zwaarder weegt dan 
de 'zakelijke' meningsverschillen tus
sen deze partijen. Elders in zijn recen
s·,e meent hij : 'Vaak zegt het boek 
meer over de ontwikkelingen in Neder
land en in de PvdA dan over die in Duits
land en in de SPD'. Met andere woor
den : van veel schrijvers (niet alle, want 
voor sommige opstellen heeft Siccama 
lovende woorden) zijn de opstellen 
meer een oefening in eigen gelijk en 
frustratie dan een bijdrage tot meer ken
nis van de maatschappij aan gene zij
de van de Rijn . 
Dat lijkt me toch wat al te simpel. Sic
cama, wellicht overweldigd door enige 
stoere congres-uitspraken van de PvdA 
over de Bondsrepubliek, vervalt daar
mee in de fixatie, die hij anderen ver
wijt : te weten dat het doen en laten 
van de PvdA ten opzichte van Duits
land erop gericht is als stormram te
gen de SPD en de Bondsrepubliek te 
fungeren . Zo is het niet. Wie de veel 
heid van onderwerpen onder ogen 
ziet, die in de bundel behandeld wor
den, van de geschiedenis van de S,PD, 
via de economie naar de verhouding 
met de Derde Wereld en het Duitsland
beeld in Nederland, wordt direct duide
lijk dat het er niet om gaat of een po
ging gedaan is gelijk te halen ten opzich
te van onze 'Genossen'. 
In veel opstellen is nu juist getracht 
het beeld van Duitsland te vergroten 
buiten die gebieden, die in de media 
en in de partij te vaak en te incidenteel 
behandeld worden . Dus weg van de hier
boven aangeduide fixatie . Afscheid 
ook bij voorbeeld van de fixatie van 
'de erkenning van de DDR' als lakmoes
papiertje voor een goede gezindheid 
binnen de PvdA (binnenlands strijd
punt van de jaren zestig) . 
Normaal zou een beschEriden mede-au 
teur aan deze bundel als ondergeteken
de er beter aan doen niet te reageren 
op een recensie van een boek waaraan 
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hij zelf heeft meegewerkt. Dat doe ik 
toch, omdat het hier nu juist gaat om 
het uitgangspunt om een dergelijke bun
del te maken. 
Dat was, dacht ik, om Duitsland niet al 
leen voor te stellen als 'een boos en 
een slecht land ' en dat 'verwachtingspa
troon', om met Harry van den Bergh te 
spreken, te doorbreken . Dus geen pam
flet . 
Want de stelling van Siccama dat veel 
auteurs 'het zich gemakkelijk gemaakt 
hebben door hun ideologische voorkeu 
ren met betrekking tot de Nederlandse 
politiek over te planten op de Duitse 
situatie' lijkt me onbewezen. Niemand 
zegt toch - zelfs Bert Kreemers niet in 
zijn opstel over de Jusos - dat de SPD 
zich moet omvormen tot een linkse 
PvdA. Dat moeten de Duitse 'Genos
sen' zelf uitmaken. 
De dialoog met de Duitse broeders 
wordt door een boek als dit zeker ver
sterkt en niet verzwakt. Bewijs alleen al 
is het groot aantal Duitsers dat aan de 
bundel heeft meegewerkt. Van Klaus 
Mehrens over de Duitse economie na 
1945, van Klaus Ehrler over de invloe
den van de DDR op de Bondsrepu
bliek, van Esters en Tietzei over Du its
land en de Derde Wereld, van Fried
rich Schäfer over de bescherm ing 
van de democratie (het pleidooi voor 
het Radikalenerlass van een SPD'er, 
overigens ondanks gelogenstraft door 
burgemeester Klose van Hamburg) en 
van Eberhard Schmidt over de Duitse 
vakbeweging . En dat zijn ze nog niet al 
lemaal. 

AI die auteurs lijken me in ieder geval 
vrij te pleiten van de Nederlandse voor
oordelen, om de doodeenvoudige re
den dat ze die moeilijk zullen kennen . 
Natuurlijk bestaan er in de 23 opstellen 
overlappingen en zijn alle bijdragen 
niet van een 10+ te '!oorzien. Maar als 
Siccama meent dat het in het artikel 
van Ger van den Berg en Henk Grool 
'wemelt van beweringen die als vast
staand worden aangenomen, hoewel 
ze in de (niet genoemde) literatuur in 
twijfel worden getrokken' zou het aar
dig zijn te weten in welke . literatuur. 
De literatuur is nogal omvangrijk en in 
de revisionistische school over het ont
staan van de koude oorlog is zeker 
steun te vinden voor de opvattingen 
van Van den Berg en Grool , ook al is 
niet elke expert het met die opvattin
gen eens. Tussen opvattingen en be
weringen bestaat echter een verschil. 
Gelukkig heeft de recensent Burenge
rucht niet enkel gerekend tot 'narom
melend verzet' tegen de maatschappij 
in de Bondsrepubliek. Maar het is jam
mer, dat Siccama niet heeft meege
schreven. Hij zou zijn bezwaren dan be
ter hebben kunnen onderbouwen dan 
ze nu op de verbouweree rde lezer los 
te laten. Dat is misschien iets voor de 
tweede druk, waarvoor dan nog meer 
de gouden zin zal gelden uit het eind 
van boekbesprekingen in vaktijdschrif
ten die mijn vader las : 'Een boek, dat 
in geen enkele boekerij mag ontbre
ken. Warm aanbevolen.' 

Maarten van Traa, Amsterdam 
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Recente WBS-publikaties 

Europa tussen Brandt en Berlinguer. 
Een bundel opstellen over socialisten 
en communisten in Europa. WBS-werk
groep. Uitgave De Trommel in samen
werking met de WBS. Paperback, 134 
blz., prijs f 14,90. Te bestellen via stor
ting op postgiro 34353 t .n.v. De Trom
mel in Aktie te Amsterdam onder ver
melding van de titel. 

Vijandschap heeft de verhouding tus
sen socialisten en communisten vrij
wel steeds gekenmerkt. 'Sociaal-demo
craten, nog erger dan nationaal-socialis
ten', zeiden de communisten vóór Hit
Ier aan de macht kwam. Maar toen het 
zover was, wilden ze een eenheids
front. 'Communisme en fascisme zijn 
met hetzelfde dictatoriale sop overgo
ten; reageerde de sociaal-democratie. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werk
ten socialisten en communisten wel 
eens samen, maar daarna zaagde men 
aan beide kanten weer van dikke plan
ken hout. 
De laatste jaren is de polemiek in een 
wat rustiger vaarwater gekomen. In 
het ene land wat sneller dan in het an
dere. Daarvan wordt in dit boek ver
slag gedaan. Hoe zit het met beide stro
mingen in Italië en in Noorwegen? Wat 
zijn de kansen op voortgezette samen
werking in Frankrijk? Hoe is de toe
stand in Spanje, in Zweden en in Bêl
gië? Democratisch-socialisten, Oost-Eu
ropeanen en Eurocommunisten zelf 
aan het woord . 

Naar een nieuwe warenwet, WBS-werk
groep. Uitgave WBS, Amsterdam 1977. 
Brochure, 56 blz., prijs f 5,- . Te bestel
len via storting op postgiro 3479700 
t.n .v . PvdA-pers te Amsterdam onder 
vermelding van de titel. 

Iedereen is het er over eens dat de hui
dige warenwet verouderd is. AI gerui
me tijd wordt dan ook in regeringsstuk-

ken een nieuw wetsontwerp in het voor
uitzicht gesteld. Tot op heden is die be
lofte niet ingelost. Dit rapport wil geen 
schets geven van een ideale consumen
tenwetgeving in een ideale maatschap
pij, maar met oplossingen komen voor 
de Warenwetproblematiek, waarmee 
de wetgever uit de voeten kan. Een op 
de praktijk van vandaag en morgen ge
richt werkstuk. Goedgekeurd door de 
Consumentenbond en het Konsumen
ten Kontaktl 

Winst op recept. De geneesmiddelen
voorziening in Nederland. WBS-werk
groep. Uitgave Kluwer, Deventer 1977. 
WBS-cahier, 210 blz., prijs f 24,50. Te 
bestellen bij uitgeverij Kluwer, Postbus 
23 Deventer, of via de boekhandel. 

De moderne chemische industrie heeft 
geneesmiddelen ontwikkeld, waarmee 
veel kwalen kunnen worden overwon
nen. Een zegen dus. Maar wel een met 
schaduwzijden. Er wordt aan geneesmid
delen door de farmaceutische industrie 
veel geld verdiend. Er worden meer ge
neesmiddelen op de markt gebracht 
dan nodig is. Er worden meer genees
middelen gebruikt dan wenselijk; om
dat artsen dit voorschrijven, omdat 
men ze op zichzelf toepast. 
Dit WBS-rapport bevat een stortvloed 
van feiten en gegevens over de indus
trie, over de middelen en over de ge
bruikers. Maatregelen die verbetering 
moeten brengen in de toestand. De far
maceutische industrie al of niet nationa
liseren? Op deze en andere vragen 
wordt in dit vaak onthutsende rapport 
ingegaan. 

Socialisme en economische politiek. 
Michel Rocard en Jacques Attali. 
Uitgave WBS, Amsterdam 1977. 
Brochure, 55 blz., prijs f 5,-. Te 
bestellen via storting op postgiro 
3479700 t .n.v. PvdA-pers te Amsterdam 
onder vermelding van de titel. 
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Ook in Nederland is de belangstelling 
voor de Franse socia listische partij 
toegenomen. De aandacht richt zich 
vooral op de voor Noord-Europeanen 
opmerkelijke samenwerking met de 
communisten , en op de ruzies die die 
samenwerking vergezellen . Veel minder 
is bekend over de inhoud van de 
politiek, die de PS voorstaat, met name 
op het gebied van de economie. 
In deze brochure is een drietal artikelen 
bijeengebracht, die daar enig licht op 
werpen . Michel Rocard schetst de 
achtergronden van de econom ische 
crisis. In een tweede artikel beschrijft 
hij de mechanismen van een vrije 
markteconomie en van een te ver 
doorgeschoten arbeidsverdeling , 
waarvan kapitalistische én 
socialistische landen de gevolgen 
ondervinden. Jacques Attali stelt het 
falen van het keynesiaanse economisch 
intrumentarium aan de kaak. 

Inlopen op achterstand. Criteria voor 
het aanwijzen van 
onderwijsstimuleringsscholen. Lucas 
Elting en Marco Even. Uitgave WBS, 
Amsterdam 1977. Brochure, 86 blz., 
prijs f 6,50. Te bestellen via storting op 
postgiro 3479700 t .n.v. PvdA-pers te 
Amsterdam onder vermelding van de 
titel. 

In 1973 lanceerde Van Kemenade in het 
WBS-cahier Uitgangspunten van 
onderwijsbeleid het begrip 
onderwijsstimulering. Naast de 
noodzakelijke veranderingen op lange 
termijn, moeten ook op korte termijn 
maatregelen genomen worden om de 
positie van achtergebleven groepen in 
het onderwijs te versterken . Extra 
leerkrachten moeten op 
'onderwijsstimuleringsscholen' worden 
ingezet. 
In dit WBS-rapport wordt ingegaan op 
de vraag, in hoeverre dergelijke ad hoc
maatregelen bijdragen aan een 
fundamentele onderwijsvernieuwing. 
Daarbij blijken de toewijzingscriteria 
van grote betekenis. Een onderzoek 
onder leerkrachten, ambtenaren van 
het ministerie, inspectie en 
schoolbegeleidingsdiensten. 

Nieuw leven in oude wijken . Jan 
Schaefer en de stadsvernieuwing. 
Uitgave WBS, Amsterdam 1977. 
Brochure, 80 blz.,. prijs f 6,50. Te 

bestellen via storting op postgiro 
3479700 t .n.v. PvdA-pers te Amsterdam 
onder vermelding van de titel. 

Stadsvernieuwing. Het beheer van de 
gebouwde omgeving. Een van de 
grootste, zo niet de allergrootste, 
opgaven van de komende decennia . 
Met de komst van staatscretaris 
Schaefer op het ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening werd gebroken met een 
falend beleid van voorgangers, 
politieke partijen en 
gemeentebestuurders. De afstand 
tussen overheid en bewoners moeten 
worden verminderd . Voorkomen moet 
worden dat het betoncircus opnieuw 
door onze steden gaat trekken . Jan 
Schaefer in toespraken , Memories van 
Toelichting en interviews. 'Als iets nu al 
kan, begin er dan vast aanl ' 

De socialistische burgemeester. Ton 
Horrevorts en Ralph Pans. Uitgave 
Kluwer, Deventer 1977. WBS-cahier, 
158 blz., prijs f 18,50. Te bestellen bij 
uitgeverij Kluwer, postbus 23 Deventer, 
of via de boekhandel. 

Een socialistische burgemeester is, als 
ieder ander politiek ambtsdrager, 
behalve burgemeester ook social ist. Hij 
of zij moet naar vermogen bijdragen 
aan het totstandkomen van 
hervormingen in de samenleving. Dit 
botst met de fictie, als zou de 
burgemeester een on- of 
bovenpartijdige figuur zijn . Een fictie 
die krachtig gestimuleerd wordt' door 
het fe it, dat de betrokken functionaris 
niet gekozen, maar benoemd wordt. 
Pans en Horrevorts gaan in dit rapport 
uitvoerig in op deze en andere 
problemen, samenhangend met de 
positie van de burgemeester en van de 
socialistische burgemeester in het 
bijzonder. Het rapport bevat onder 
meer de resultaten van een enquête 
onder PvdA-burgemeesters, die 
duidelijk maakt hoe zij over hun werk 
denken. Een kijkje achter de 
ambtsketen. 

Stemmen over de burgemeester. 
Uitgave WBS, Amsterdam 1978. 
Brochure, 148 blz., prijs f 7,50. Te 
bestellen via storting op postgiro 
3479700 t .n.v . PvdA-pers te Amsterdam 
onder vermelding van de titel. 
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Het verslag van een conferentie over 
het WBS-rapport 'De socialistische 
burgemeester', en een aantal 
beschouwingen in dag- en weekbladen 
waartoe dit rapport al aanleiding gaf. 

Demokratisch socialisme in Nederland. 
Over de beginselen van de PvdA 
L. Nauta e.a. Uitgave WBS, Amsterdam 
1977. Paperback, 287 blz., prijs f 13,-. 
Te bestellen via storting op postgiro 
3479700 t .n.v. PvdA-pers te Amsterdam 
onder vermelding van de titel. 

Geen vrijheid zonder gelijkheid. Het 
nieuwe beginsel program van de Partij 
van de Arbeid onderstreept deze 
(vernieuwde) socialistische v isie. Het 
biedt uitzicht op nieuwe perspectieven . 
Het weid geen valse illusie, want harde 
strijd is nodig om wens en 
werkelijkheid in overeenstemming te 
brengen. Over de achtergronden van 
het nieuwe beginselprogramma 
organiseerde de WBS een conferentie, 
waarvan deze uitgave de weerslag 
vormt. Aan de hand van een viertal 
thema's (gelijkheid op wereldschaal , 
democratie, feminisme, partij in actie) 
schrijven 30 socialisten over de 
hedendaagse PvdA, haar opvattingen 
en verwachtingen . Een 
dwarsdoorsnede met diepgang. 

Socialistische welzijnspolitiek. Een hand
reiking voor lokaal en provinciaal be
leid. WBS-werkgroep. Uitgave Kluwer, 
Deventer 1978. WBS-cahier, 98 blz., 
prijs f 14,50. Te bestellen bij uitgeverij 
Kluwer, Postbus 23 Deventer, of via de 
boekhandel. 

Het welzijnswerk heeft zich de laatste 
tientallen jaren stormachtig ontwik
keld . Welzijnswerk is een miljoenenbe
drijf en tallozen hebben ermee te ma
ken . Politici, welzijnswerkers, en niet in 
de laatste plaats de burgers voor wie 
het allemaal bedoeld is. Maar erg over
zichtelijk en toegankelijk is het welzijns
land niet. Het onderwerp is te belang
rijk om in die toestand te berusten. Van
daar dit boek. De schrijvers gaan in op 
het waarom van het welzijnswerk, be-

handelen de socialistische visie erop 
en proberen een kompas te bieden bij 
de moeizame tocht door de welzijns
wereid. Daarbij richten zij zich vooral 
op het gemeentelijk en provinciaal ni
veau. Daar zal in de toekomst het zwaar
tepunt van de welzijnspolit iek moeten 
liggen. 

Beheersing van de technische ontwikke
ling. A. Heertje e.a. Economische noti
ties nr. 2. Uitgave WBS, Amsterdam 
1978. Brochure, 20 blz., prijs f 7,50. Te 
bestellen via storting op postgiro 
3479700 t .n.v. PvdA-pers' Amsterdam, 
onder vermelding van de titel. 

Onder druk van werkloosheid , milieuver
vuiling en andere problemen is de laat
ste jaren steeds meer belangstelling ont
staan voor de technische ontwikkeling. 
Is die ontwikkeling te sturen, en zo ja, 
welke criteria moeten daarbij worden 
aangelegd? 'Beheersing van de techn i
sche ontwikkeling' bevat een discussie
nota van A. Heertje, gevolgd door com
mentaren van W. J . Beek, W. Crouwel, 
J . Donia, F. Kuitenbrouwer en P. Vos, 
en het verslag van een in januari 1978 
gehouden stud ieconferentie . Een grens
verleggende publikatie . 

Economie en stadsvern ieuwing. Of: de 
lange mars naar een welvaartsvast pen
sioen. Economische notities nr. 3. Uitga
ve WBS, Amsterdam 1978. Brochure, 
20 blz., prijs f 3,- . Te bestellen via stor
ting op postgiro 3479700 t .n.v. PvdA
pers Amsterdam , onder vermelding 
van de titel. 

In een in mei 1978 gehouden college 
aan de Economische Faculteit van de 
Universiteit van Amsterdam, legde Jan 
Schaefer (toen Kamerlid, nu wethou
der in Amsterdam) verband tussen de 
strijd tegen het verval van onze ste
den, en de strijd tegen de werkloos
heid . Er kunnen op het terrein van de 
stadsvernieuwing arbeidsplaatsen wor
den geschapen. En winsten en bedrijfs
pensioenfondsen kunnen voor de finan
ciële middelen zorgen. 'Als socialist 
zeg ik : heren, uw begrip " rendement" 
is te eng, te beperkt.' 
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