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Mijnheer de Voorzitter! Algemene beschouwingen dienen er voor om het 

kabinetsbeleid in algemene, brede zin te beoordelen. In dit jaar betekent dat 

een beoordeling van de kabinetsplannen voor 1977, maar ook een beoordeling 

van vier jaar beleid drie jaar voltooid, één jaar begroot -, een toetsing van 'wat 

is bereikt' aan de doelstellingen, de vraag of de samenleving met dit beleid 

slecht, redelijk, goed of het best gediend was.  

Wat is politiek? Het geheel van maatregelen waarmee men een land (gewest, 

stad) bestuurt, zegt het woordenboek. Dit zou de indruk kunnen wekken dat 

politiek alleen is het bestuurlijk apparaat met het controlerend orgaan, 

Regering en parlement. Maar zo wordt de betekenis van politiek niet beleefd 

door de mensen. 

Politiek is macht en machtsstrijd. Het cement van de samenleving, het chaos-

voorkomende, het ordenende, is macht. Een aanzienlijk deel van die macht is 

politieke macht. 

Daarom behoort een Regering, behoren politieke partijen die alleen willen 

weten van macht als die democratisch gekozen en gecontroleerd is, zich 

voortdurend af te vragen wat er gaande is, niet alleen in het bestuurlijk 

apparaat, maar ook, of vooral, in de hele samenleving. 

Onlangs is verschenen het rapport 1975 van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau. In algemene zin is uit dat rapport dat hier vanavond al eerder is 

geciteerd, de conclusie getrokken, dat Nederland conservatiever is geworden in 

de periode na 1970. Die kwalificatie lijkt mij juist voor zover het gaat over een 

verminderde tolerantie tegenover mensen van een ander ras of waar het gaat 

over de nog steeds aanwezige neiging tot stigmatisering, tot negatieve 

beoordeling van de werkloze. 



Maar lang niet in alle opzichten kan men de toegenomen onlust- en 

angstgevoelens afdoen met vernieuwd conservatisme. De Nederlander blijkt 

bijvoorbeeld helemaal niet zo ontevreden over zijn inkomen. Het is het welzijn, 

nu en vooral in de toekomst, dat hem zorgen blijkt te baren. 

In 1966 had de ontevredenheid over de samenleving tot gevolg een sterke 

vernieuwingsgezindheid. Opmerkelijk is dat, volgens het rapport, de 

ontevredenen nu weinig neiging vertonen tot vernieuwing. Wij kunnen dat 

gemakshalve conservatisme noemen, maar het zou ook geen luxe zijn om na te 

gaan of de sterk vernieuwende partijen - waarbij ik D'66 graag als eerste noem 

- wel steeds voldoende hebben bekeken welke vernieuwingen werkelijke 

verbeteringen waren. Het is immers al te gemakkelijk om degenen die niet in 

extase worden gebracht door vernieuwingen die je zelf voor verbeteringen 

houdt, maar die dat nog niet hebben bewezen te zijn, voor conservatief uit te 

maken. 

Overigens, het staat voor mij vast dat de hoofdpunten van vernieuwingen van 

D'66, namelijk maatschappelijke democratisering en bescherming van natuur 

en milieu, het welzijn van de mensen wel degelijk hebben verhoogd en dat dit 

ook zo is ervaren. De malaise, het gevoel van onzekerheid en ongerustheid 

voor de toekomst, zit 'm niet in het materiële vlak. De westerse mens lijdt aan 

afstomping, aan automatisering, aan vervreemding van zichzelf, van zijn 

medemensen en van de natuur. 

In dit proces, zegt Erich Fromm, heeft de mens zich zelf veranderd in een ding; 

het leven is ondergeschikt geworden aan het bezit, 'het zijn' wordt overheerst 

door 'het hebben'. Terwijl de wortels van de westerse cultuur, zowel Grieks als 

hebreeuws, de vervolmaking van de mens tot doel van het leven maakten, 

houdt de moderne mens zich bezig met de vervolmaking van de dingen en met 

de kennis om deze te vervaardigen. 

Het lijkt erop dat ten langen leste de westerse mens begint in te zien, of liever 

aan te voelen, dat zijn monomane hang naar bezit, naar produktie en 

consumptie, een werkelijke rijping tot volwaardig mens-zijn, een werkelijke 

aanvaarding van het leven, in de weg staan. Nu het aantal mensen dat alle 

materiële goederen bezit toeneemt, staan ook steeds meer mensen met lege 

handen, diezelfde mensen. Zij staan te meer met lege handen, omdat datgene 



wat de westerse cultuur aan niet-materiële waarden bezat voor een groot deel 

is losgeslagen. 

- De machtswillekeur van hoogleraren is ingeperkt, maar ook de zo positieve 

eerbied voor de briljante leermeester is daarmee verdwenen. 

- De frustrerende druk van de gemeenschap om totaal ontwortelde huwelijken 

toch in stand te houden, is gelukkig weg; maar ook verkommeren steeds meer 

kinderen in het niemandsland tussen twee ouders die het gevecht om vrede 

wat al te gemakkelijk opgaven. 

- De kerken kunnen de mensen niet meer klein houden, waaraan zij zich 

vroeger nogal eens schuldig maakten; maar zij die God dood verklaarden, 

hebben verzuimd de ontredderde gelovigen een andere 'zin van het leven' voor 

te houden. 

Terwijl de materiële voorzieningen toenamen, is er in het veld van de niet-

materiële waarden veel gekapt en weinig geplant. Onderwijs, zal men zeggen, 

is verreweg de grootste begrotingspost. Dat is zo, maar het overgrote deel van 

ons onderwijs is materieel gericht. Dit kabinet heeft zoveel gedaan aan de 

sociaal-culturele sector, kan men tegenwerpen. Zeker, maar de sociaal-

culturele sector ontwikkelt zich in hoofdzaak volgens maatstaven die zijn 

ontleend aan de produktiesector; de sociaal-culturele sector is dienstbaar aan 

de produktiesector, in ieder geval meer dan omgekeerd. 

Wie vroeger om een kopje melk verlegen zat, ging het lenen bij de buurvrouw. 

De techniek heeft in die situatie verandering (en verbetering) gebracht. Wij 

hebben nu een koelkast. Maar hiermee is ook een brokje menselijk contact 

verloren gegaan en daar is niets voor in de plaats gekomen. Dat hebben wij 

verzuimd te doen. 

Iemand wiens kind vroeger ziekteverschijnselen vertoonde, liep in zijn 

ongerustheid naar de buren om raad, of om van zijn telefoon gebruikte maken. 

Nu heeft hij zelf telefoon en binnen tien minuten staat de ambulance voor de 

deur. Dat is natuurlijk een grote verbetering en ik zou het niet graag missen, 

maar er is ook iets door weggevallen. Wij hebben verzuimd dat weggevallene 

opnieuw in te vullen. 



Wij hebben elkaar niet meer nodig. Machines en organisaties, perfecter dan 

mensen, hebben de taken overgenomen. En wij hebben niets gezocht om de 

kilte die daardoor ontstaat te verjagen. Dat hebben wij verzuimd. 

Technocratie en bureaucratie hebben de plaats ingenomen van contacten 

tussen mensen onderling en tussen mens en cultuur: beter, efficiënter, 

goedkoper. We willen ze niet meer missen, maar we zullen moeten leren, 

ermee te leven, wij zullen moeten eisen dat technocratie en bureaucratie 

ondergeschikt zijn aan de mens. Het gaat om de mens, niet om de machine, 

niet om het systeem. 

Al 500 jaar voor Christus of daaromtrent sprak Zarathustra: 'Uw vruchten zijn 

wel rijp, maar gij zijt niet rijp voor uw vruchten'. Inderdaad, de straaljager, de 

maanraket, de computer, ook het sociale stelsel, het zijn rijpe vruchten, 

prachtige produkten van het menselijk kunnen. Helaas, wij zelf blijken niet rijp 

om er mee te kunnen leven, wij zijn niet rijp voor onze rijpe vruchten. Wij 

kunnen niet leven met onze verworvenheden. Is het dan verwonderlijk dat het 

Sociaal Culturele rapport moet constateren dat de mensen - ondanks de 

gestegen welvaart - ontevredener, ongelukkiger en banger worden? 

Wij leven in een wereld van machines en dat is beangstigend, als niet op ieder 

moment duidelijk is dat de machine ondergeschikt is aan de mens, een dienaar, 

een hulpmiddel. En hoe onduidelijk is dat als we corresponderen met 

computers of als cruise missiles zelfstandig hun weg vinden naar een vijandelijk 

doel. Mens en machine zijn tegenstrijdige begrippen, en toch doen wij er alles 

aan, via consumptiedwang, via groeivoeten, macro-economische verkenningen, 

prioriteitstellingen, zelfs via ons onderwijs, om ze met elkaar te verzoenen 

Suzuki zei in 1960, sprekend over het Zen-boeddhisme: 'De persoon impliceert 

individualiteit, persoonlijke verantwoordelijkheid, terwijl de machine het 

produkt is van verstandelijkheid, abstractie, veralgemenisering, totalisering, 

groepsleven. 

Objectief of intellectueel gesproken of gesproken vanuit de georiënteerdheid 

op de machine, heeft persoonlijke verantwoordelijkheid geen betekenis. 

Verantwoordelijkheid is logischerwijze verbonden met vrijheid en in de logica 

bestaat geen vrijheid, want daarin wordt alles beheerst door strenge logische 

regels.' 



Misschien hebben we de mensen te lichtvaardig van hun 

verantwoordelijkheden ontheven, verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor 

anderen. We kunnen niet leven met onze verworvenheden, niet met de 

explosiemotor, ook niet met het sluitende stelsel van sociale verzekeringen. Ik 

kom daar nog op terug. 

Als de mensen onzeker zijn, en bang voor de toekomst, dan komt dat niet 

omdat ze bang zijn dat de materiële voorzieningen gaan haperen, dat de 

welvaart niet meer zal groeien, maar omdat wij proberen mens en machine 

met elkaar te verzoenen, omdat we niet aan de mens bouwen, maar aan de 

technocratie, omdat we vervreemden van elkaar en van de natuur en daardoor 

van onszelf, omdat we menen dat onze persoonlijke moeilijkheden kunnen 

worden opgelost door de bureaucratie, omdat we ons richten niet op wat we 

zijn, maar op wat we hebben, omdat we schaalvergroting toepassen tot we 

begin noch einde kunnen zien en knielen voor deze gouden gigant. 

Mijnheer de Voorzitter! Wellicht denkt u dat ik een anti-groeiverhaal aan het 

houden ben. In het geheel niet. Ik probeer alleen te begrijpen waarom de 

mensen dan zogenaamd weer conservatiever worden en wat het antwoord van 

de politiek moet zijn 

De vraag 'groei of geen groei' is achterhaald door de veranderde situatie in de 

wereld. De vraag voor Nederland luidt nu veeleer of we a. voldoende 

vernieuwing kunnen realiseren om een behoorlijk welvaartsniveau te 

handhaven, en b. of die welvaart werkelijk welzijn zal kunnen voortbrengen. 

Voorthollen als een blind paard is onzin, terugdeinzen naar de middeleeuwen 

evenzeer.  

De fractie van D'66 is van mening dat vooruitgang, in de zin van toenemend 

geweld, massificatie, schaalvergroting, ontmenselijking, overname van alle 

arbeid door machines, funest is. Anderzijds is het gevaarlijke onzin om het 

produktie-apparaat weg te trappen, of de ondernemers de schuld te geven van 

de vervreemding. Het is de hele Westerse cultuur die een zo grote nadruk heeft 

gelegd op het 'hebben', en die cultuur in zijn geheel wankelt nu door de 

gevolgen ervan. 



De oplossing is niet niks meer te doen, of minder te doen, de oplossing moet 

worden gevonden door het anders te doen, door prioriteiten te verleggen. 

Leidraad daarbij kan zijn, dat maatregelen geen systemen moeten dienen, 

technocratische noch bureaucratische noch politieke systemen, maar mensen. 

Het geluk van die mensen wordt bepaald door de mate waarin ze creatief zijn, 

contact met elkaar hebben en contact hebben met natuur en cultuur. Het 

welvaartsniveau is daarvoor alleen instrumentaal; het is geen doel in zichzelf. 

[...] 

Het gevoel nutteloos te zijn is vernietigend voor een mens. Dat gevoel heeft hij 

als hij ongewild werkloos is; hij kan het ook hebben als hij acht uur per dag 

zinloze arbeid verricht. 

Geregeld lees ik in de kranten dat men (vooral in het westen van het land) 

nauwelijks vakmensen kan krijgen. Dat klopt met wat ik vorig jaar bij de 

algemene beschouwingen heb gezegd over een kort onderzoekje bij een aantal 

gewestelijke arbeidsbureaus. Wie een vak kent hoeft niet werkloos te zijn. Ik 

wil niet pleiten voor een teruggaan naar de zuiver technische opleidingen van 

vroeger, zonder algemene vorming, maar als we terecht zijn gekomen in een 

situatie dat bij deze opleidingen het vakmanschap niet meer een belangrijke 

plaats inneemt, dan zijn we op de verkeerde weg. Want vakmanschap geeft 

plezier en voldoening; algemene vorming zonder vakmanschap is steriel, 

algemene vorming naast vakmanschap verruimt de blik. Zijn er eigenlijk nog 

jonge mensen die een gewelf kunnen metselen? 

Vakmanschap, ambachtelijk kunnen, schept niet alleen vreugde voor de man of 

vrouw zelf, het is ook onontbeerlijk voor de stadsvernieuwing, die dreigt te 

stagneren omdat er geen vaklieden zijn. Daar moet iets aan gebeuren. Wij 

vinden het erg belangrijk, wij vinden het essentieel, dat mensen op hun eigen 

kleine schaal, naar eigen inzichten hun leven, hun woon- en leefpatroon 

kunnen inrichten. 

Niemand hoeft het vandaag de dag te doen zonder inkomen, al is het leven met 

het minimumloon zeer sober. Het betekent dat geldstromen van enorme 

omvang hun weg vinden naar hen die om de een of andere reden niet werken. 

Onder hen zijn er velen die graag wél zouden werken. 



Tegelijkertijd is er werk in overvloed dat niet kan worden verricht, omdat er 

geen geld voor is; in de sociaal-culturele sector, bij de ouden van dagen, de 

hulpbehoevenden, de eenzamen, de ontwortelden, in vervuilde 

natuurgebieden en noem maar op. 

Wat is dat voor bizarre situatie? Werkgelegenheid hoofdpunt van het 

regeringsbeleid, de erkenning dat het fnuikend voor iemand is om geen zinvol 

werk te kunnen doen, enorme geldstromen, en talloze baantjes die open 

moeten blijven door geldgebrek. Zou er soms iets met het systeem aan de hand 

zijn? Denken wij misschien toch meer aan perfectie van het systeem dan aan 

de mens voor wie het is ontworpen? 

Men spreek van misbruik van de sociale wetten - een randverschijnsel. Geen 

randverschijnsel is de toename van ziekten, niet ziekteverzuim, van onvrede 

met de situatie, van stijging van het gebruik van medicijnen. Wij hebben het 

allemaal beter, ja zeker. En wij zijn meer ziek. Wij hebben een prachtig stelsel 

van sociale verzekeringen opgebouwd, en wij zijn meer ziek. Wij hebben een 

perperdure organisatie voor de volksgezondheid, en wij zijn meer ziek. Wij 

hebben uitgekookte diëten, kennis van voedingsleer, een pharmaceutische 

industrie, trimbanen en sportvelden, en wij zijn meer ziek. Wij kunnen niet 

leven met onze verworvenheden, wij zijn niet rijp voor onze rijpe vruchten, wij 

worden er ziek van 

Of de mens er tegen kan, zijn verantwoordelijkheden tot een minimum te zien 

terug gebracht, of hij het de moeite waard vindt om in een ziekenhuis als nr. 

316 zijn leven met een week verlengd te zien, of hij rijker wordt van nog een 

jaar langer onderwijs in iets wat het bestaande systeem weer een stap verder 

zal brengen, wij hebben het ons niet afgevraagd. Misschien hebben wij te 

ijverig aan de systemen gebouwd, zijn wij vergeten te kijken of zij wel naar 

menselijke maat zijn gesneden. De mensen moeten maar in de systemen 

passen. 

De systemen zijn perfect, feilloos, sluitend, en in al hun volmaaktheid vaak 

belachelijk. Scholen, ziekenhuizen, tehuizen voor ouden van dagen werven met 

voorbeeldige ijver cliënten om maar aan hun subsidies te komen. 

Toneelgezelschappen eindigen het seizoen met dure produkties om dezelfde 

reden. Allerlei gesubsidieerde instellingen zijn als de dood om geld over te 



houden, omdat anders het jaar daarop hun subsidies worden gekort. Mensen 

dienen systemen, systemen dienen computers, computers dienen de industrie, 

de industrie dient het materialisme, waaronder de Westerse cultuur gebukt 

gaat. Het klinkt wat retorisch - ik geef het toe - maar ik neem aan, dat de 

bedoeling duidelijk is. 

[...] 

We hebben nu een aantal jaren samengewerkt met de grootste socialistische 

partij [Kabinet Den Uyl, 1973-1977, DB] terwijl D'66 zelf geen socialistische 

partij is. Ondanks meningsverschillen kon die samenwerking standhouden, 

omdat de PvdA een vernieuwingsgezinde partij is, nooit te lui om na te denken 

over de koers die de samenleving neemt of zou moeten nemen. 

Toch is D'66 in wezen veeleer liberaal dan socialistisch, in die zin dat de partij 

zich vooral richt op het individu en diens plaats in de samenleving. Waarom dan 

toch voelt D'66 zo weinig verwantschap met de politiek van de VVD? 

Dat heeft vooral de volgende twee redenen.  

a. De VVD geeft er weinig blijk van iets te begrijpen van de culturele crisis 

waarin de westelijke wereld zich bevindt; 

b. In de praktijk richt het vrijheidsbegrip van de VVD zich vooral op de vrijheid 

materiële goederen te verwerven. Dat blijkt o.a. uit het nieuwe 

verkiezingsontwerpprogramma. D'66 vindt - en ik citeer hier Schumacher - dat 

een leven, allereerst gewijd aan het nastreven van materiële doelen, leeg en 

fundamenteel onbevredigend is. Zo'n leven zet persé de ene mens op tegen de 

andere, de ene natie tegen de andere, want de behoeften van de mens zijn 

oneindig en oneindigheid kan alleen worden bereikt op geesteIijke, nooit op 

stoffelijk gebied. 

Het CDA is tot stand gekomen. Er valt nog weinig te zeggen over de innerlijke 

samenhang ervan, noch over de politieke richting die zal worden ingeslagen. 

Helaas, een explosie van het bestaande partijstelsel heeft sinds 1966 niet 

plaatsgevonden, misschien is het meer een implosie. Ik hoop - voor de politieke 

helderheid waarop het Nederlandse volk recht heeft - dat niet alleen de 

confessionele, maar ook de politieke grondslag van het CDA duidelijk zal 

worden, maar het geloof daarin, als vaste grond van deze hoop, mis ik. 



Ik wil nog iets zeggen over de politieke overtuiging van D'66 vergeleken met die 

van de PvdA. Voor een gedeelte geldt wat ik ga zeggen ook de PPR: overigens 

bestaat er tussen de PPR en D'66 een grote overeenkomst in ideeën en 

opvattingen die pas in hun praktische uitvoering soms divergeren.  

Eerst een voorbeeld uit de praktijk. De Partij van de Arbeid en de PPR zijn een 

boycot-actie begonnen tegen de AMRO-bank. 

D'66 doet daaraan niet mee, niet omdat wij het apartheidssysteem in Zuid-

Afrika niet even grondig zouden verfoeien als die andere partijen, niet omdat 

wij ons niet zouden willen inspannen om aan dit systeem afbreuk te doen, wel 

omdat wij geen zondebok willen zoeken om de onlustgevoelens over onze 

eigen verantwoordelijkheid op af te wentelen; tot voor kort verdienden wij 

allemaal wat graag geld aan Zuid-Afrika. Wèl omdat wij van de vele 

Nederlandse bedrijven die een commerciële relatie hebben met Zuid-Afrika, er 

niet één willen kiezen om in de ogen van het publiek in discrediet te brengen, 

want dat vinden wij onrechtvaardig. 

Nu over onze verhouding tot de PvdA iets meer in het algemeen. Het zou 

dwaasheid zijn niet te erkennen dat het socialisme ook in Nederland van grote 

betekenis is geweest; ik bedoel dat in positieve zin. 

De PvdA komt op voor de zwaksten in de samenleving. Al degenen die menen 

dat D'66 niet zou opkomen voor de zwaksten in de samenleving, maken een 

ernstige vergissing. 

Het verschil zit in de waardering wie die zwaksten zijn. 

Voor de PvdA zijn de zwaksten nog altijd identiek of vrijwel identiek met de 

laagst betaalden. Zonder twijfel hecht de PvdA grote waarde ook aan 

bijvoorbeeld onderwijs voor deze zwakken, maar de identificatie is een 

materiële en ook één met een groep, met een klasse. Het is dan ook geen 

wonder dat oplossingen veelal worden gezocht in gemeenschapsvoorzieningen, 

in collectieve maatregelen. 

Ook D'66 zet zich in voor de 'zwakken van de PvdA'; dat is in negen jaar 

stemgedrag in deze Kamer wel gebleken. Maar voor ons zijn de zwakken ook, 

mede, misschien langzamerhand wel vooral, de vervreemden, de eenzamen, 

degenen die onmondig worden gehouden, degenen die het in de technocratie 



niet harden kunnen, degenen die vinden dat het zielloze, eentonige, nutteloze 

werk dat ze moeten doen een belediging is voor hun mens-zijn, de van hun 

menselijke contacten beroofden, de van hun verantwoordelijkheid beroofden 

en zij die merken dat de materialistische Westerse cultuur hen meer en meer 

met lege handen laat staan. 

Dat zijn de individuen, niet in een groep of klasse onder te brengen. En een 

individu-gerichte benadering springt zuinig om met oplossingen in de 

collectieve sfeer, want de bureaucratie die daarmee hand in hand gaat 

versterkt de vervreemding, verkilling en onmondigheid waarover ik sprak. 

Het socialisme heeft grotere rechtvaardigheid en grotere solidariteit met de 

minst bedeelden gebracht. Thans, nu de materialistische Westerse cultuur en 

de materialistische mens daarin een identiteitscrisis en een motivatiecrisis 

beleven, nu blijkt dat we met onze rijpe vruchten, met onze verworvenheden 

niet weten om te gaan, is er een individualisering nodig, een postsocialistisch 

liberalisme, een liberalisme dat het belang van de socialistische inbreng in het 

nabije verleden erkent. 

De VVD spreekt van 'gelijke kansen'. Dat is lang niet goed genoeg. De één 

wordt gezond geboren, met goed verstand en met evenwichtige, verstandige 

ouders. De andere zwak, zwak begaafd ook, met een egoïstische vader en een 

neurotische moeder. Gelijke kansen? 

Post-socialistisch liberalisme schept per individu de kans die hij persoonlijk 

onvoldoende heeft meegekregen. Je kunt je inspanningen erop richten dat 

iemand die 30.000 verdient, maar qua capaciteiten er f 40 000 waard is, 

inderdaad een veertigduizender wordt. Dat kun je doen. Maar ik weet wel een 

paar hogere prioriteiten. 

De politieke uitgangspunten van D'66 in hun gedaante van 1976 zijn neergelegd 

in een programma en worden volgende maand op een congres besproken. Ik 

ben van mening dat geen andere politieke partij in Nederland deze 

uitgangspunten dekt. 

De fractie heeft beoordeeld en beoordeelt het regeringsbeleid vanuit deze 

uitgangspunten. Dat valt hier negatief, daar positief uit. Ik heb bij deze 



algemene beschouwingen bewust afgezien van iedere detaillering. We krijgen 

daarvoor de gelegenheid bij de begrotingsgewijze behandeling. 

Helaas ontbreekt mij de tijd om vandaag te spreken over onderwerpen die ook 

van uitermate groot belang zijn, zoals de situatie in Libanon en in Zuidelijk 

Afrika. Dat zal moeten wachten tot later in deze herfst. 


