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Een berg krantenknipsels, een videoband met fragmenten uit journaals 
en actualiteitenprogramma' s, de hoogst persoonlijke herinneringen van 
bezoekers van bijeenkomsten van politieke partijen in al dan niet door 
de politie beschermde openbare ruimtes: dat is bij elkaar een publiek 
debat. Over illegaliteit gaat het. In een tijdsbestek van een paar weken 
presenteert elke politicus met leiderschapsambities een standpunt, tus
sen de uitersten van het 'Iaten verdwijnen' van illegalen uit de samenle
ving (Kosto), tot het herdefinieren van Nederland tot immigratieland 
(Pronk) . Soms komt het tot een standpunt over een standpunt: dat het 
woord 'verdwijnen' verkeerd was gekozen, dat de voorstander van het 
idee van het immigratieland zich als het om het verdedigen van zijn 
begroting gaat als burgemeester in oorlogstijd beschouwt. Begrijpelij
kerwijs wordt over deze standpunten over standpunten in de pers het 
meeste kabaal gemaakt: omdat het persoonlijke de makkelijkste vorm 
van politiek is. 

Vanaf het kleine beetje afstand dat inmiddels is verkregen tot deze 
opflakkering van een publiek de bat, gevoerd over maar niet door illega
len, aangezwengeld namens maar niet door 'de mensen', is het een pijn
lijk schouwspel. Nog voordat er woorden in daden zijn omgezet, is al 
duidelijk dat de grens tussen legaal en illegaal in Nederland verblijven
de, aan hun uiterlijk herkenbare vreemdelingen vervaagt en dat beide 
groepen in de hoek van de criminaliteit terecht dreigen te komen. 
Pijnlijk is ook dat de dadendrang van politici van links en rechts is in
gegeven door de behoefte aan geruststellende symboliek voor een ach
terban die geacht wordt irrationeel te zijn, angstig, kijk maar naar 
Duitsland. Men vreest het 'wegvallen van het draagvlak van de solidari
teit' als er meer vreemdelingen komen. Pijnlijk is ook dat dit publieke 
debat in de plaats lijkt te komen van het rninder spectaculaire zoeken 
naar de juiste middenweg tussen radicale 'oplossingen'. 

Een radicale oplossing zou zijn iedereen die illegaal in Nederland 
verblijft met harde hand over de grens te zetten, gekoppeld aan de ver
strekking van structurele hulp aan de Ianden waar de vreemdelingen 
vandaan komen. Het is niet mogelijk zonder in een politiestaat te ver
vallen aile illegalen te weren. (Hoe hoopvol dat juist een politiecom
rnissaris op dit punt hamert.) AI was een consequent uitzettingsbeleid 
mogelijk, dan nog faalt het bij de open grenzen in Europa. Het is ook 
niet consequent om te zeggen dat het recht nu eenmaal gehandhaafd 
moet worden, want dan zouden we aile gedoogbeleid moeten af
schaffen (ook als het om kemcentrales gaat). Het is een akelige drogre
denering te menen dat ter compensatie van het ingrijpen in het !eve~ 
van individuen een oplossing gevonden kan worden door een klein 
beetje hulp te geven aan organisaties en machtige groeperingen elders. 
De andere radicale oplossing schiet ook tekort. Nederland tot immigra
tieland proclameren, illegalen en masse gedogen oflegaliseren: daarvan 
gaat het effect uit van een grotere toestroom. Als we meer beloven dan 
we waar kunnen maken, is de teleurstelling des te groter. Tussen deze 
uitersten moeten we zoeken naar een beleid dat we 'redelijk' en 'hu
maan' durven noemen, ook tegenover degenen die het aangaat en in een 
discussie die een bredere kring betreft dan die van de politieke !eiders. 
Het ontbreken van een werkelijk publiek debat, dat is de grootste pijn 
op dit moment, want daaruit vloeit de zekerheid voort dat de zwakste 
schouders de zwaarste lasten zullen dragen. 
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Willy Brandt als 
partijpolitiek 
vern1euwer 

Het is vooral als vader van 
de Ostpolitik, als de grote 
vernieuwer van Duitslands 

Herbert Wehner een be
langrijke rol speelde) was 
eigenlijk een systematische 

buitenlandse politiek dat 
Willy Brandt de geschiede
nis ingaat. Minder ge
waardeerd is zijn rol als 
vernieuwer van de sociaal
democratie en daarmee 
ook van de Duitse binnen
landse politiek. 

JACOBUS DELWAIDE 
aanval op de verzuiling. Er 
is wei vaker wat meewarig 
gesproken - zo onder an
dere in de (te) vlotte bio
grafie van Peter Koch -
over Brandts politieke 
vaagheid, zijn pogingen 
alles en iedereen te beha
gen, zijn Kennedy-imago Deels heeft dit waar

schijnlijk te maken met het 

Promoveerde aan de Harvard Universiteit op een 

proifschr!ft over het buitenlandse beleid van de 

Duitse sociaal-democraten. Tot september jl. was 

hij als universitair docent verbonden aan het 

lnstituut voor Geschiedenis van de Rijksuniversiteit 

Groninsen. 

feit dat Brandts rol hier 
niet even zichtbaar was, deels ook met het feit dat 
sommige van de controverses (en de wonden die ze 
sloegen) nog relatief jong zijn. Toch zal men moei
lijk kunnen ontkomen aan de conclusie dat de mo
demisering van het politieke Ieven in Duitsland van 
de jaren vijftig tot en met tachtig zeer nauw verbon
den is met de naam en de persoon van Willy Brandt. 

Met zijn ongewone biografie en zijn capaciteit 
tot visie en tot twijfel heeft Brandt belangrijke im
pulsen gegeven tot het overdenken van de Duitse en 
sociaaldemocratische identiteit. 

Terwijl velen daar grote moeite mee hadden, 
heeft Brandt de geleidelijke teloorgang van de blau
we boord in de SPD nooit betreurd, integendeel. 
Zelf had hij de arbeiderspartij nog als warm, geslo
ten nest gekend. Maar die afgeschotte subcultuur 
was het produkt van repressie, bovendien had ze de 
SPD blind gemaakt voor de eigenlijke toestand van 
de Weimar-republiek. Als 2o-jarige vluchteling in 
Noorwegen was het Brandt opgevallen dat de arbei
dersbeweging daar zo vee! meer ·open was dan in 
Duitsland. Tot de grote bevrijding van na I945 be
hoorde ook het feit dat men nu eindelijk eens niet 
meer 'socialistisch' ging tum en of postzegels verza
melen. De koelte van de modeme volkspartij was 
vanuit deze optiek zeer heilzaam. 

In zijn afkeer van de verzuiling en haar verstik
king is Brandt zeer consequent geweest. Het hele 
proces dat culmineerde in het baanbrekende partij
congres van Bad Godesberg in I 9 59 (en waarin 
Brandt samen met Fritz Erler, Helmut Schmidt en 

en zijn introductie van 
Amerikaanse campagne

technieken in Duitsland. Eigenlijk betrof het hier 
vooral een modernisering van het Duitse politieke 
Ieven. 

Oat hij ver gegaan is om het diepgewortelde con
servatisme in Duitsland tegemoet te komen heeft 
Brandt zelf toegegeven. Tot het conservatieve arse
naal van deprimerende aanvallen op Brandts lagere, 
'illegitieme' afkomst, op zijn emigrantenstatus, zijn 
Noors staatsburgerschap en zijn toevlucht tot het 
Noorse uniform om aan de opmerkzaamheid van de 
Duitse invasietroepen te ontkomen, behoorde ook 
het gerucht dat Brandt in dat uniform op Duitse sol
daten zou hebben geschoten. Brandt heeft dit altijd 
hardnekkig ontkend, maar, zo verzuchtte hij terug
blikkend tijdens de jaren tachtig, hij had er meteen 
aan moeten toevoegen dat het helemaal niet ver
keerd was geweest voor een Duitser om Nazi-Duits
land ook gewapenderhand te bestrijden. 

Het verzetshoofdstuk in Brandts biografie is poli
tiek van doorslaggevend belang geweest: wat hem 
bij de oudere generaties verdacht maakte, maakte 
hem extra aantrekkelijk bij de jongeren. Het was 
niet enkel met zijn belofte 'meer democratie te wa
gen', maar vooral als anti-Nazi dat Brandt erin slaag
de een belangrijk dee! van de opstandige I 968-gene
ratie te integreren in de SPD, en daarmee in het 
gevestigde democratische Ieven. Oat was belangrijk, 
niet enkel voor de sociaal-democratie maar ook voor 
Duitsland, onder meer gezien de ontwikkeling van 
het terrorisme. 

Tijdens de 'postmaterialistische' rebellie die in 



s &_o' '993 

de jaren zeventig en tachtig de kop opstak, en die 
zich aanvankelijk vooral uitte in verzet tegen de 
kemenergie, slaagde Brandt er opnieuw in een iden
tificatiefiguur te worden voor de jongeren. Alleen a! 
hierdoor vormde Brandt, zoals Zeit-journalist Gun
ter Hofmann benadrukte, een ware antithese tot 
Helmut Schmidt. 

Brandt en Schmidt bezaten allebei de grote gave 
om direct contact te kunnen maken: Brandt met 
zowel arbeiders als intellectuelen, Schmidt vooral 
met arbeiders en managers. Ieder van heiden verte
genwoordigde, aldus Giinter Gaus, een van de twee 
grote verlangens van de Duitse sociaal-democratie: 
enerzijds een visie te hebben en er voor uit te komen 
(Brandt), anderzijds eindelijk te worden geaccep
teerd door de bourgeois wereld (Schmidt) . Brandt 
de emigrant was oneindig vee! populairder in zijn 
partij dan in de Duitse maatschappij; voor Schmidt 
de Wehrmacht-luitenant gold precies het tegenover
gestelde . 

De Brandt-Schmidt antithese culmineerde in de 
rakettenkwestie . Misschien om oude wonden te he
len heeft Brandt in zijn memoires de hele kwestie 
weggelachen als een grotesk rnisverstand. De ar
chieven suggereren echter dat er heel wat meer aan 
de hand is geweest, dat men hier inderdaad kan spre
ken van een regelrechte confrontatie tussen de par
tijvoorzitter en de kanselier. 

Schmidt-bewonderaars hebben gesuggereerd dat 
Brandt en de linkervleugel van de s PD deloyaal zijn 
geweest ten aanzien van de sociaal-democratische 
kanselier en zelfs ten aanzien van het Westen ( zo bv. 
Jeffrey Herf in zijn War By Other Means) . Doch alge
mene politicologische studies (van Kirchheimer via 
Offe en Pizzorno tot en met Panebianco) maken dui
delijk dat de catch-all party, de moderne volkspartij 
die een zo breed mogelijk publiek probeert aan te 
spreken, van nature geteisterd wordt door vaagheid 
en onzekerheid inzake haar thema 's en haar kiezers
publiek, en dat programmatische vernieuwing enkel 
mogelijk is door een open gevecht tussen fracties. 

In Duitsland was de rakettenslag vooral een slag 
om de identiteit van de sociaal-democratie; de resul
taten ervan blijven, ook na het verdwijnen van de 
raketten en van de Sovjetunie. Met de vredesbewe
ging als Trojaans paard werd een omstreden ver
nieuwing de partij binnengeloodst. Dat was geen 
kwestie van manipulatie - daarvoor waren de varia
belen sowieso te weinig controleerbaar - maar van 
politieke noodzaak. 

De s PD leed aan bloedverlies in twee tegenover
gestelde richtingen, christen-democratie en groen
alternatieven. De opkomst van De Groenen, die in 

1983 over de 5 procent-drempel de Bondsdag bin
nendrongen, betekende eigenlijk een splitsing van 
de sociaal-democratie. Schmidt en zijn vleugel argu
menteerden dat de spo's traditionele blauwe-boord 
kiezers niet mochten worden weggejaagd ten voor
dele van jongere, beter opgeleide groengezinden . 
Brandt (en v66r hem de linkervleugel achter Erhard 
Eppler) benadrukte dat de partij nieuwe thema's en 
nieuwe groepen moest kunnen integreren die geen 
afbreuk deden aan de basisbeginselen van de sociaal
democratie . 

Onder Schmidts kanselierschap werd de partij
politieke vernieuwing geblokkeerd. Schmidt wilde 
de homogeniteit van de oude blauwe-boorden partij 
graag handhaven maar, zoals ook historicus Wolf
gang Jager concludeerde, de lastige sociaal-demo
cratische discussiecultuur wenste hij af te knijpen. In 
zijn optiek was de s PD vooral een steunorgaan voor 
de sociaal-democratische kanselier. 

Schmidts partijpolitieke macht was niet lang
zaam gegroeid, ze lag vooral in het naakte feit dat de 
SPD zonder hem niet aan de regering kon blijven. 
Onder vele sociaal-democraten leefde de overtui
ging dat hun sociaal- en internationaal-politieke ver
worvenheden op de helling zouden gaan indien ze in 
de oppositie zouden geraken; christen-democrati
sche retoriek gaf ook vaak aanleiding tot zulk een 
overtuiging. De linkervleugel achter Eppler en 
Lafontaine was daar niet zo bang voor, en zag meer 
heil in een oppositiekuur waarin de SPD haar 'oor
spronkelijke' identiteitsbronnen (zoals 'vrede' en 
'hervorming') weer kon aanboren . Het is duidelijk 
dat Willy Brandt zich achter dit standpunt heeft 
geschaard, zij het zeer geleidelijk. 

De grote worsteling begon na de Schmidt
Strauss verkiezingsstrijd van 1 9 8 o met zijn mooie 
maar toch teleurstellende resultaat (gezien de ideale 
tegenkandidaat). Het werd een slopend gevecht 
waarin de klappen werden uitgedeeld met voorzich
tig geformuleerde woorden. Wanneer het puntje bij 
het paaltje kwam, dan werd de sociaal-democrati
sche kanselier gesteund, ook in zijn controversiele 
veiligheisbeleid, ook in zijn controversiele kern
energiebeleid - zo nog op het partijcongres van april 
1982 in Miinchen. 

In oktober 198 2 vie! uiteindelijk de sociaal-libe
rale coalitie, niet enkel (zoals Karl Dietrich Bracher 
beweerde) omdat Schmidts positie ondermijnd 
werd door de groeiende invloed van de vredesbewe
ging in de SPD, maar ook omdat de kanselier door de 
vakbonden door deze laatsten in de steek werd ge
laten toen bezuinigingsmaatregelen op de agenda 
kwamen te staan. 

3 
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De daarop volgende instorting van de sociaal-demo
cratische steun voor Schmidt was ronduit drama
tisch. In de aanloop tot het SPo-'rakettencongres' 
van 1983 bleken bijvoorbeeld in het Ruhrgebied 
een Schmidt-bastion - nog slechts vier gedelegeer
den uit de 300 achter Schmidt te staan. De Frank

furter Allgemeine Zeitung berichtte dat van de paar 
honderd SPD Bondsdagleden er nog 'drie of vier' 
waren die Schmidt steunden, onder andere een heer 
Schulte uit Unna. 

De spectaculaire eenzaamheid van Helmut 
Schmidt in de herfst van 19 8 3 suggereert dat de par
tij in wezen een terughoudend verstandshuwelijk 
met hem had gesloten, met een electoraal motief. 
Zodra Schmidt zijn rol als verkiezingslocomotief 
niet meer kon vervullen werd hij meedogenloos uit
gerangeerd. De partijcongressen van I 98 3 en I 984 
betekenden het einde van de 'Schmidt-s PD'. De 
centrum-rechtse vleugelcoalitie die de partij had 
overheerst, vooral sinds de partijcongressen van 
I977 en I979, werd vervangen door een centrum
linkse coalitie. De rechtervleugel was totaal ontred
derd. 

Brandt, die na zijn val als kanselier in I 974 vaker 
had getwijfeld aan de zin van z'n politieke bestaan, 
beleefde een nieuwe politieke lente nu de rivalen 
Schmidt en Wehner zich had den teruggetrokken en 
hij, als enige machtige figuur aan de top, het ver
nieuwingsproces praktich ongehinderd kon verder 
leiden. Op het partijcongres van I 986 te Neuren
berg werd deze vernieuwing formed voltrokken: de 
s PD nam afstand van de kemenergie en van de nucle
aire afschrikking, de twee grote agendapunten van 
het Schmidt-tijdperk. Oat betekende meteen dat er 
afstand werd genomen tot een modernisering zoals 
ook de s PD ze beslissend had meegevormd sinds de 
jaren zestig. Ook in die zin vertegenwoordigde 
Helmut Schmidt, zoals de Franlifurter Allgemeine 

Zeitung het zo elegant formuleerde, de 'klassieke' 
SPD. 

Er werd in die tijd wel vaker geopperd dat de 
SPD een nieuw 'Godesberg' zou nodig hebben om 
tot bedaren te komen, de groen-marginale ballast af 
te werpen, en zo als brede volkspartij terug aan de 
regering te kunnen komen. Maar een paar jaar later 
gooide zelfs de regering-Kohl het roer om: in I988 

verzette zij zich tegen een modernisering van de 
short-range nuclear forces, in I989 werd het werk aan 
de gigantische nucleaire Wiedera.ifarbeitungsanlage in 
Wackersdorff stopgezet. Uiteraard waren hier ook 
andere (respectievelijk intemationale en economi
sche) factoren aan het werk, maar toch was het nu 
al duidelijk dat de grote agendapunten van de 

'Schmidt-sPo' hoe langer hoe minder maatschappe
lijke draagkracht hadden en eigenlijk een wegkwij
nende wereld reflecteerden. 

Volgens Karl Dietrich Bracher loopt er een rode 
draad van Brandts belofte ( aan het begin van het 
Brandt-tijdperk in I969) 'meer democratie te wa
gen', via het terrorisme, naar de 'onregeerbaarheid' 
van de jaren zeventig en tachtig: met zijn visionaire 
politiek en zijn integratiepogingen zou Willy Brandt 
de sociaal-democratie en de Duitse democratie een 
zeer slechte dienst bewezen hebben. 

Echter, zelfs de meest oppervlakkige vergelij
king met omringende Ianden maakt duidelijk dat de 
grote verwachtingen van de jaren zestig, het ter
rorisme, en de opkomst van een postmaterialistische 
sensibiliteit geen specifiek Duitse fenomenen wa
ren. Wei was de Bondsrepubliek, als Europa's 
meest grondig gemodemiseerde maatschappij, extra 
gevoelig voor nieuwe ontwikkelingen. De vraag is 
echter of de Duitse democratie even stabiel zou zijn 
geweest indien de studentenbeweging en de groene 
beweging uit het gevestigde politieke Ieven waren 
geweerd, en of de Bondsrepubliek dan nog zulk een 
vlot vertrouwensvoorschot had kunnen krijgen, 
to en de Duitse eenheid in I 9 8 9 plotseling op de 
intemationale agenda kwam te staan. 

Brandts rol in de Duitse 'nieuw-vereniging' (zo
als hij het liever noemde, om het verschil met de 
Bismarck-staat te benadrukken) is eerder een post
scriptum bij dan een echt hoofdstuk van de Duitse 
geschiedenis geweest. Toch past het weer zeer goed 
in deze extraordinaire carriere vol vertrek en terug
keer. 

In I 98 7 afgetreden als partijvoorzitter, zag 
Brandt de grote veranderingen in Europa komen: de 
tijd van de kleine stappen in Oost-Europa was voor
bij, verklaarde hij. Tot de SPD, die zich met haast 
blinde ijver had toegelegd op contacten met het 
officiele, communistische Oost-Europa, scheen dit 
nieuws niet goed door te dringen. Toen de muur tot 
ieders verrassing in I 9 8 9 openbrak, vond Brandt 
meteen de juiste toon - de reddende toon voor de 
SPD, die zich met veel moeite (en eigenlijk met vee! 
intellectuele eerlijkheid) had ingesteld op het post
nationale tijdperk: de partij wist niet goed wat te 
beginnen met deze nieuw-antieke opwelling in de 
DDR. De tweespalt tussen Brandt en Lafontaine 
weerspiegelde de afstand tussen twee zeer verschil
lende generaties: hereniging paste eigenlijk niet 
meer zo goed in het Westduitse denken . Brandt, de 
oude noordeling, articuleerde nog warme Duitse 
gevoelens, Lafontaine de jongere Saarlander ver
tolkte koude W estduitse logica, en die was op dat 
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ogenblik niet erg gevraagd. Toch bleek het latente 
gebrek aan enthousiasme uit het feit dat de christen
democraten zich genoopt voelden de W estduitsers 
voor te houden dat de hereniging hen niks zou kos
ten. 

Brandts betekenis is geworteld in de halve eeuw 
tussen de jaren dertig en negentig. De grote con
stanten in Brandts politieke Ieven worden gevormd 
door verzet en vemieuwing. Voor zijn rol is geen 
treffender samenvatting te vinden dan die in de titel 
van het uitstekende portret geschreven door Gunter 
Hofmann: ein Atifklarer aus Deutschland. Brandt kon 
twijfelen en fundamentele vragen opwerpen, maar 
ook in de zwaarste storm wist hij koers te houden op 
sociale en democratische basisbeginselen. V ooral 
tegen de stroming in belichaamde Brandt datgene 
wat Europa groot maakt. Met hem verdween ei:n 
van de zeer groten van onze na-oorlogse geschiede
nis. 
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Het wonderlijke 
ontstaan 

van het CDA 
'Het CDA is geen christelij
ke partij'. Deze uitspraak, 

partijlid moest ook volgens 
Andriessen accepteren dat 

die onlangs - komend uit 
de mond van de voorzitter 
van het CDA, Van Velzen
in christen-democratische 
kring nogal wat stof deed 
opwaaien, heeft ook hal-

R.A. KOOLE 

het CDA als partij zich be
roept op het evangelie, 
maar behoefde dat evange
lie voor hem niet persoon
lijk als laatste grondslag 

Universitair ho<ifddocent politieke 
wetenschappen Rijksuniversiteit Lei den 

verwege de jaren zeventig 
voor de nodige constematie gezorgd. Toen was het 
de politiek Ieider van de KVP, Andriessen, die in 
I 97 5 zijn oordeel gaf over het CDA-in-oprichting. 
Het eenwordingsproces verkeerde in een van de 
vele moeilijke fasen en zou in totaal ongeveer der
tien jaar duren. Twee van de drie moederpartijen 
van het CDA, de ARP en de KVP, hadden geestver
wante bewindslieden zitten in het kabinet-Den Uyl. 
De c H u voerde oppositie tegen dat kabinet. Maar 
tussen de ARP en de KVP bestonden grate verschil
len in appreciatie van dat kabinet. De A RP-top, 
onder Ieiding van Aantjes, was steeds meer waarde
ring gaan opbrengen voor het 'progressiefste kabi
net aller tijden', terwijl de KVP-top - althans in de 
ogen van Aantjes c.s. - nu juist naar rechts was 
opgeschoven. Het gedwongen vertrek van de pro
gressieve KVP-voorzitter DeZeeuw, bevestigde dit 
vermoeden. Formeel echter was De Zeeuw opge
stapt omdat hij in zijn partij geen meerderheid ach
ter zich kreeg voor zijn idee van een 'open' partij, 
waarin christendom en humanisme nevengeschikte 
inspiratiebronnen zouden zijn . Hij verloor het pleit 
in eigen kring tegen de voorstanders van een chris
ten-democratische partij. 

Nu was ook Aantjes tegen een 'open' partij; ster
ker nog, in .een nieuwe partij diende het christelijk 
karakter voorop te staan. Voor Aantjes was De 
Zeeuw aldus een medestander bij zijn steun aan het 
kabinet-Den Uyl, maar een tegenstander bij de vor
ming van een nieuwe partij. In deze complexe situ
atie deed Andriessen zijn uitspraak. De K v P verzet
te zich tegen de eis dat elk lid van het CDA persoon
lijk zou kunnen worden aangesproken op de bijbel 
en was gelrriteerd dat Aantjes met het voortdurend 
bc:nadrukken van die eis de totstandkoming van een 
nieuwe partij, die zij zo graag wilde, vertraagde. Een 

voor zijn handelen te be
schouwen. Wei diende een 

lid in te stemmen met de politieke doelstellingen 
van de partij. Vandaar: 'Het CDA is geen christelijke 
partij'. 

Aantjes, en met hem andere A R P-ers, waren 
woedend. Er zouden nog enkele jaren over heen 
gaan voordat de 'grondslag-discussie' tot overeen
stemming zou leiden en daarmee de belangrijkste 
hindernis voor een fusie uit de weg werd geruimd. 
In I 980 kwam die fusie uiteindelijk tot stand. 

T wee studies 
De huidige voorzitter van het CDA had met deze 
geschiedenis in gedachten kunnen weten hoe gevoe
lig een dergelijke uitspraak ligt bij delen van de par
tij. Hijzelf is nooit lid geweest van een van de drie 
moederpartijen van het CDA, maar indien hij niet 
reeds via zijn partijgenoten op de hoogte w<ts gesteld 
van deze gevoeligheid, had hij zijn kennis kunnen 
halen uit twee recent verschenen boeken over de 
(ontstaans)geschiedenis van het CDA. 1 In beide hoe
ken wordt Andriessens uitspraak aangehaald. 

Het CDA mag zich gelukkig prijzen met het ver
schijnen van beide boeken. Terwijl over de recente 
geschiedenis van D 66 en de PvdA nog geen gedegen 
overzichtswerken zijn verschenen en van de vvo 
vooral de geschiedenis van de partij als organisatie 
uitvoerig in kaart is gebracht, krijgt het CDA vlak 
achter elkaar twee uitvoerige en boeiende studies in 
de schoot geworpen. Oat verbaast wei enigszins. 
Beide studies zijn voor een belangrijk dee! gebaseerd 
op onderzoek in dezelfde archieven, zodat de 
auteurs elkaar welhaast niet konden ontlopen of in 
elk geval door de archiefinstellingen en het CDA 
geattendeerd zouden moeten zijn op elkaars activi
teiten in dit opzicht. Niets in beide studies wijst daar 
echter op. Oat is jammer, want de overlap tussen de 
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boeken is groot. Aan de andere kant kan het geen 
kwaad veel serieuze aandacht te besteden aan het 
ontstaan van het CDA. Deze partij speelt een centra
le rol in het Nederlandse politieke bestel, die twintig 
jaar geleden nog door velen voor onmogelijk werd 
gehouden. Het eenheidsstreven van ARP, CHU en 
KVP leek toen op niets uit te lopen. Sommige waar
nemers spraken zelfs van 'sterven in elkaars ar
men' 3. De uiteindelijke totstandkoming van de fusie 
van de drie partijen is dan ook een klein wonder in 
de Nederlandse politiek. 

Keerpunt 
De eerste gesprekken om tot inniger samenwerking 
tussen ARP, CHU en KVP te komen dateren van 
I967. Natuurlijk hadden de protestanten en katho
lieken ook v66r die tijd met elkaar samengewerkt. 
De Coalitie aan het eind van de negentiende eeuw, 
waarin het confessionele verzet tegen de liberale 
schoolwetgeving werd gebundeld, is er een voor
beeld van. De Coalitie (met een hoofdletter) vond in 
de jaren dertig een definitief einde, toen de katholie
ke Kamerfractie in I939 het vijfde kabinet-Colijn, 
waarin katholieken voor het eerst niet vertegen
woordigd waren, direct bij zijn aantreden wegstem
de. Maar in I952 keerde het tij weer. Oat is althans 
de mening van de auteurs van beide studies. Verkuil 
noemt dat jaar een 'keerpunt' voor de relatie tussen 
de ARP en de KVP (p.47) en Ten Napel hanteert dat 
jaartal als het beginpunt van de geschiedenis van de 
totstandkoming van het CDA, al geeft hij - terecht 
toe dat elke keuze voor een jaar enigszins arbitrair is 
(p. I2). 

Waarom I 9 52? Verkuil benadrukt het electorale 
verlies van de KVP, dat Romme er toe bracht vanaf 
dat jaar de principiele verbondenheid tussen de 
christelijke partijen meer dan ooit te onderstrepen. 
Deze redenering haalt de auteur echter gelijk onder
uit, door de periode I952 - I956, waarin onder ande
re het bekende bisschoppelijk Mandement werd uit
gebracht, een 'terugkeer naar het verleden' te noe
men. Een tweede keerpunt ziet hij daarom in het 
jaar I959, toen Romme op de partijraad van zijn 
partij opriep om bij de (toen nog indirecte) Europe
se verkiezingen te streven naar een gezamenlijk ver-

I . H.-M.T.D. ten Napel, 'Een eiaen 
wee ': de totstandkomin9 van het CDA 

(I952 - I98o).Kampen, I992, . 
Historische boekerij no. I, 424 biz. 
( eerder verschenen als proefschrift R u 
Leiden, I992 . 
D. Verkuil, Een positievearondhoudina: 
deaeschiedenis van het CDA. 

's-Gravenhage, I992, 306 biz. 

kiezingsprogramma van ARP, CHU en KVP. Maar 
ook hier ondergraaft Verkuil zijn betoog weer door 
deze oproep 'weinig ingrijpend' te noemen (p. so). 
Het is waar: zelfs Steenkamp, die laterals de peetva
der van he.t CDA bekend zou worden, zag als be
stuurslid van de KVP destijds weinig heil in samen
werking met de protestanten. De manoevreerruim
te en daarmee de spilpositie van de KVP zou er door 
in gevaar komen. 

Ten Napel noemt als reden voor zijn keuze van 
het jaar I 9 52 , naast de electorale lotgevallen van de 
KVP (en de ARP), het samengaan van de vertegen
woordigers van de drie Nederlandse partijen met 
die van buitenlandse partijen in een chisten-demo
cratische fractie in de Gemeenschappelijke Verga
dering van de E G K s, de voorloper van het E uropees 
Parlement. Aan het eind van zijn boek noemt Ten 
Napel de samenwerking in Europees verband 'zon
der twijfel' als een van de integrerende factoren in 
het eenwordingsproces. Oat is moeilijk meetbaar, 
maar het is inderdaad heel goed mogelijk dat de 
betrokken vertegenwoordigers in Straatsburg het 
onderling begrip en vertrouwen hebben vergroot 
door regelmatig beraad en door 'diepgaande per
soonlijke gesprekken' (p. 356). Of dat voldoende is 
om daar de cesuur van I 9 52 in plaats van die van 
I967 mee te rechtvaardigen, blijft een kwestie van 
smaak. 

De eerste gesprekken over mogelijk innige samen
werking vonden, zoals reeds opgemerkt, in I967 
plaats. lnmiddels was er toen het een en ander in de 
Nederlandse samenleving veranderd. Door het 
Tweede Vaticaanse Concilie vonden er ingrijpende 
veranderingen plaats, die ook hun weerslag kregen 
in de KVP; na jaren van relatieve soberheid ten tijde 
van het premierschap van Drees stegen de lonen 
spectaculair in het begin van de jaren zestig en kon 
een consumptiemaatschappij ontstaan; de televisie 
bracht de wereld, ook die van de andere zuilen, tot 
in de huiskamers; de naoorlogse baby boom-genera tie 
werd volwassen; het gezag werd uitgedaagd door 
Provo en anderen; het centrum-linkse kabinet-Cals 
was in oktober I 966 in de nacht van Schmelzer ten 
val gebracht. Van de drie grote confessionele partij-

Over de geschiedenis van het co A 

werd in Socialisme &_Democratie eerder 
gerapporteerd: M. de Rijk, Het CDA: 
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en maakten met name de ARP en de KVP ook inter
ne woelingen door. Samenwerking met de KVP had 
A R P-voorzitter Berghuis in 1 9 59 nog afgewezen, 
maar onder zijn leiding maakte de ARP een ontwik
keling door van een conservatieve naar een radicaal
evangelische partij. Samenwerking tussen ARP en 
c H u werd door de c H u -lei ding afgewezen . 'Goede 
nabuurschap, maar eigen zelfstandigheid', stelde de 
voorman van de CHU, Tilanus sr., in 1958. Een van 
de redenen om nauwere samenwerking met de pro
testantse mannenbroeders te weigeren was het 'ken
merkende verschil ten opzichte van Rome' tussen 
beide protestantse partijen. Het anti-papisme in de 
Unie was ook in het begin van de jaren zestig aldus 
nog sterk aanwezig. Samenwerking op lokaal en 
provinciaal niveau tussen de A R P en de c H u was er 
wei, maar verschillende gesprekken in de eerste 
helft van de jaren zestig over de mogelijkheid om 
ook op nationaal niveau tot een inniger band te ko
men, bleven zonder resultaat. 

Bij gebrek aan respons uit protestantse kring op 
Rommes oproep in I 959 gingde KVP voorlopighaar 
eigen weg. Tegen de achtergrond van de kerkelijke 
veranderingen, ontspon zich in de katholieke gele
deren een discussie over de toekomst van de partij. 
Een stroming onder Ieiding van de Rotterdamse 
hoogleraar Couwenberg, die in I 966 het Democra
tisch Centrum Nederland (oNe) zou oprichten, 
streefde naar een niet-confessionele centrum-poli
tieke formatie, die de plaats van de confessionele 
partijen zou overnemen. Zowel Ten Nape! als Ver
kuil besteden met recht de nodige aandacht aan 
Couwenberg en zijn DNC. Hoewel het uiteindelijke 
CDA niet aan de wensen van het DNC zou voldoen, 
was de activiteit van Couwenberg c.s. in het debat 
over partijvernieuwing zonder meer van groot be
lang voor het loslaten van de traditionele confessio
nele partijformaties. Met de verkiezing van De 
Zeeuw tot voorzitter van de KVP leek de stroming 
van Couwenberg c.s. zelfs even als overwinnaar uit 
de bus te komen. Het zou echter anders !open. Een 
tweede stroming in de K v P zou uiteindelijk succes
vol zijn. 

Deze tweede stroming in de K v P, die der 'chris
ten-democraten', wilde ook partijvernieuwing, 
maar dan in de vorm van de oprichting van een 
volkspartij op algemeen-christelijk grondslag (Ten 
Nape!, p. 88). De precieze vorm van de gewenste 
samenwerking was zeker in het begin nog lang niet 
voor iedereen duidelijk; bovendien was voor deze 
variant de instemming van beide protestantse partij-

en nodig. In Couwenbergs ontwikkelingsmodel was 
dit niet het geval: de niet-confessionele middenpar
tij zou door de KVP zelfstandig kunnen worden op
gericht en daarmee de protestantse partijen voor de 
keuze stellen zich aan te passen of weg te kwijnen. 

Om de discussie enigszins te stroomlijnen werd 
door de KVP een zogeheten 'Structuurcommissie' 
ingesteld, die in januari I 966 haar rapport Grondslaa 

en karakter van de KVP uitbracht. De KVP moest vol
gens dit rapport voorlopig blijven voorbestaan, 
maar tegelijk moest er onderzoek naar de mogelijk
heid van een algemeen-christelijke partij worden 
verricht, al werd een fusie tusssen A R P, c H u en 
KVP voor onmogelijk gehouden. Met een dergelijk 
rapport lag de discussie in de KVP dus geheel open. 
De reacties van de protestantse partijen waren ambi
valent. Toch zou het spoedig tot gesprekken komen 
tussen de drie partijen. 

Schmelzer 

Voordat het zover was, vond - zoals reeds gesteld 
in oktober I 966 de Nacht van Schmelzer plaats, het
geen de verdeeldheid in de K v P nog zou versterken. 
De linkervleugel van de partij was zeer verbolgen 
over het ten val brengen van het kabinet door de 
eigen fractie. Toen bovendien de hierop volgende 
kabinetsformatie het centrurn-rechtse kabinet-De 
Jong opleverde en de !eiders van ·de drie partijen, 
Biesheuvel (ARP), Mellema (cHu) en Schmelzer 
(KvP) in een gezamenlijk televisieoptreden verkon
digden dat voor hun partijen voortaan het devies 
gold van 'Samen uit, samen thuis', verliet een dee! 
van deze 'radicalen' de partij en richtte de PPR op. 
In I 970 zouden ook verschillende radical en in de 
A R P zich hierbij aansluiten (bijvoorbeeld De Gaay 
Fortrnann jr.). Andere progressieve katholieken, 
onder wie Lubbers, bleven in de KVP. Door deze 
scheiding der geesten werd een barriere opgeruimd 
op de weg naar christen-democratische samenwer
king. Een dergelijke 'zuivering' was precies de 
bedoeling van de geslepen politicus Schmelzer, die 
het initiatiefhad genomen tot het gezamenlijke tele
visieoptreden. Zowel Ten Napel als Verkuil beste
den aandacht aan de motieven van Schmelzer, die de 
katholieke voorman overigens reeds uiteen had 
gezet in zijn aan Ammerlaan gedicteerde dagboek. 3 

De verschillende manieren van beschrijving door 
Verkuilen Ten Nape! is illustratief voor hun onder
scheiden stijlen . Waar Verkuil Schmelzers optreden 
schetst als een machiavellistische meesterzet in een 
spannend drama (pp . 66-67), geeft Ten Nape! in een 

4· R. Ammerlaan, Het verschijnsel 
Schmelzer. Leiden, 1975, pp. 292 - 296. 
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helder en zakelijk betoog nieuwe bronverwijzingen 
die de perceptie van Schmelzers gewiekst optreden 
bevestigen (pp. I42-I43). 

Grondslas 
Het televisieoptreden van de voormannen van de 
drie confessionele partijen in I 967 kwam nadat de 
partijvoorzitters in het jaar daarv66r hun besturen 
hadden overtuigd tot het aangaan van officiele 
besprekingen. Delegaties van de drie partijbesturen 
vormden een zogeheten 'Groep van Achttien', die 
in april I967 voor het eerst bijeenkwam. Het een
wordingsproces dat hiermee op gang kwam en der
tien jaar zou duren kan men grofweg in de volgende 
fasen onderscheiden. 

In een eerste fase van I 967 tot I 97 3 onderhiel
den de drie partijen formele contacten met elkaar 
met het oog op toekomstige samenwerking. In I 97 2 
werd in dit verband een 'Contactraad' ingesteld 
waarvan Steenkamp voorzitter werd. In I 97 3 werd 
na moeizame onderhandelingen onder de naam 
'Christen-Democratisch Appel' een pre-federatief 
verband opgezet. Deze naam werd geregistreerd, 
zodat hij in voorkomende gevallen bij verkiezingen 
zou kunnen worden gebruikt, hetgeen bij de verkie
zingen voor de Provinciale Staten inderdaad in ver
schillende provincies gebeurde. Dit pre-federatief 
verband werd bestuurd vanuit een co-bestuursor
gaan, waarvan opnieuw Steenkamp voorzitter werd. 
De derde fase werd ingeluid door de zogeheten con
ferentie van W oudschoten in I 9 7 5, waar, na - zoals 
gebruikelijk - zeer moeizame besprekingen, tot een 
echte CDA-federatie met Steenkamp als voorzitter 
werd besloten. Dit was het moment waarop De 
Zeeuw als KVP-voorzitter aftrad . In Woudschoten 
werden statuten van de federatie opgesteld, waarin 
ook de grondslag van de nieuwe partij voorlopig 
werd vastgelegd. In het kader van deze federatie 
werd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
Van I 977 een gezamenJijke Jijst ingediend, zodat na 
de verkiezingen er ook een CDA-fractie in de Twee
de Kamer optrad. De grondslagdiscussie was in 
Woudschoten echter niet bevredigend afgerond, zo
dat tot I 9 8 o gewacht moest worden voordat de 
federatie omgezet werd in een eenheidspartij . 

In het eenwordingsproces is de grondslagdiscussie 
allesoverheersend geweest. Zowel Ten Nape! als 
Verkuil gaan hier uitvoerig op in . Uit beider relaas is 
echter tevens op te maken hoezeer deze discussie 
niet aileen een strijd om beginselen was, maar even
zeer een strijd om de politieke richting van en de 
macht in de nieuw te vormen partij. Anders valt niet 

goed te begrijpen hoe de kwestie van de grondslag 
kon blijven bestaan lang nadat in de nota van de 
Contactraad Op wen naar een verantwoordelijke samenle
vinB uit I 97 2 hiervoor in feite reeds een oplossing 
was gevonden. Deze nota was opgesteld door Steen
kamp, teneinde een impasse in de besprekingen te 
doorbreken. Het was niet de eerste nota over de 
grondslag. Eerder hadden de anti-revolutionairen 
Prins en Goudzwaard concepten het Iicht doen zien. 
Het eerste concept van Prins gebruikte te vee! de 
'tale Kanaans' om begrijpelijk en acceptabel te zijn 
voor de katholieken. Goudzwaards poging was daar
om minder voorzien van bijbelteksten, maar zag het 
evangelie als exclusieve inspiratiebron, waardoor 
het voor De Zeeuw c.s. onacceptabel was. Boven
dien hadden anderen weer moeite met Goud
zwaards tamelijk progressief getinte uitspraken over 
dienstbetoon aan de naaste, solidariteit met de arm
sten en de strijd tegen het menselijk egoisme. 

Steenkamps oplossing om de patstelling te door
breken was de zogenaamde 'antwoordfilosofie' . 
Steenkamp stelde dat voor de nieuwe partij 'het 
Evangelie een uitdaging, opgave en een gave tegelijk 
is: een uitdasinB, die antwoord vraagt ook in de poli
tiek; een opsave, die een bijzonder Iicht werpt op ons 
Ieven en onze samenleving en zijn absolute eisen 
stelt; een save, waarin de vitarninen en de moed 
kunnen worden gevonden om te bouwen aan nieu
we maatschappelijke verhoudingen'. Het Evangelie 
was weliswaar geen 'landkaart', waarop exact aan
gegeven staat welke weg de politicus moet bewan
delen, maar wei een 'kompas dat de richting aan
raadt'. Voor de nieuwe partij gold: 'Het samenbin
dende element en het herkenningspunt zijn onze 
politieke strategie, ons actieprogram en ons beleid, 
zoals wij die als antwoord aan de evangelische op
roep blijvend vorm willen geven'. Hiermee was niet 
het evangelie zelf, maar het politieke antwoord op 
de boodschap van het evangelie bindend voor de 
nieuwe formatie. (citaten: Ten Nape!, pp. I 96- I 97; 

Verkuil, p. I I I). 

De vindingrijke oplossing van bruggenbouwer 
Steenkamp vormde de basis voor het besluit om tot 
een pre-federatief verband over te gaan. Dit kostte 
de nodige moeite . In de ARP vond senator Algra de 
nota een 'door en door humanistisch produkt, waar 
het evangelie met de haren bijgesleept was' . Hij ver
zette zich tegen samenwerking met de andere twee 
partijen: 'Althans nu niet en zo niet' (Verkuil, p. 
I 25). Toch aanvaardden de partijraden van de ver
schillende partijen de tekst van de nota. Dit bracht 
echter niet het einde van de discussie over de grand
slag. Er volgde een soort kat-en-muis-spel tegen de 
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achtergrond van de opkomst en ondergang van het 
kabinet-Den Uyl, waarin de ARP en de KVP een 
hoofdrol speelden, interne problemen in de diverse 
partijen de zaak compliceerden en waarbij de arg
waan tegenover elkaars bedoelingen groot was. 
Genoemde controverse tussen Aantjes en Andries
sen was hiervoor illustratief. Hun meningsverschil 
vond plaats aan de vooravond van het eerste CDA
congres in augustus I 9 7 5. De grondslagdiscussie 
stand hierdoor, ondanks de besluiten naar aanlei
ding van de nota van Steenkamp in I 97 2 en de con
ferentie van W oudschoten eerder in I 9 7 5, weer 
volop in de belangstelling. 

Aantjes speelde het spel scherp. Er diende een 
keuze gemaakt te worden voor een 'open partij' of 
voor een 'christelijke partij'; een compromis was 
hier zijns inziens niet mogelijk. lntensief over leg tus
sen de partijvoorzitters kon niet voorkomen dat het 
CDA volgens Aantjes 'een uiterst wankele zaak' was 
geworden. Aantjes kreeg voor zijn optreden de 
steun van de overgrote meerderheid van het A R
partijbestuur, alhoewel sommigen zijn toonzetting 
wei wat scherp vonden. Het leek er op dat het eerste 
CDA-congres ook wei eens het laatste kon worden. 
In een laatste poging om tot een compromis te ko
men kwamen partij- en fractievoorzitters van de 
drie partijen bijeen. In dit over leg verloor Aantjes de 
steun van enkele van zijn partijgenoten. Kuiper, De 
Koning en R. Zijlstra accepteerden een compromis
tekst over de grondslag. CDA-leden en vertegen
woordigers werden hierin gevraagd te aanvaarden 
dat het evangelie richtsnoer is voor het politieke 
handelen van het CDA, maar 'het ligt niet op de weg 
van een politieke organisatie vragen te stellen, laat 
staan een verklaring te eisen omtrent iemands per
soonlijke geloofsovertuiging' (Ten Nape!, p. 263 en 
p. 2 7 I). Aantjes en Corporaal konden deze tekst 
niet accepteren, maar zij vormden een minderheid. 

De tekst werd als ontwerp-resolutie op het con
gres ingediend. Na vee! aarzelingen voerde Aantjes 
na zijn nederlaag in het vooroverleg toch het woord. 
Zijn toespraak over de politieke betekenis· van Mat
thetis 2 5 is bekend geworden als 'de bergrede van 
Aantjes'. Hij maakte er een diepe indruk mee op het 
congres, ook op CHu-ers en KVP-ers. Een emotio
nele discussie over de grondslag volgde, maar het 
congres aanvaardde uiteindelijk toch de compromis
tekst met grote meerderheid . De eenwording van 
het c D A was gered ten koste van verdeeldheid in de 
AR-gelederen. In het bestuur van de ARP werd ver
volgens geconstateerd dat de uitspraak van het CDA
congres niet strookte met eerdere opvattingen van 
het AR-partijbestuur . Aantjes' 'bergrede' had ook 

op verschillende !eden van het partijbestuur diepe 
indruk gemaakt, maar anderen (o.a. Albeda, Bou
kema, Bukrnan, De Graaf en Hoogendijk) verzetten 
zich juist tegen Aantjes' houding. In een open brief 
aan het partijbestuur bepleitten zij de acceptatie van 
het besluit van het CDA-congres. AR-partijvoorzit
ter De Koning slaagde er in met een resolutie op een 
extra partijraad van de A R P de eenheid in de partij te 
herstellen. In deze resolutie werd om een nader ge
sprek gevraagd. Als gevolg hiervan kwamen de top
pen van de drie partijen opnieuw bijeen om over de 
binding aan de grondslag te praten. Andermaal ma
nifesteerde zich daar de verdeeldheid over de kwes
tie of van volksvertegenwoordigers mocht worden 
verwacht dat zij ook persoonlijk het evangelie voor 
hun politiek handelen aanvaarden. 

Het dagelijks bestuur van het CDA zag in deze 
controverse echter geen beletsel voor de totstand
koming van een gezamenlijke kandidatenlijst bij de 
volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. De 
A RP reageerde opnieuw verdeeld: Aantjes en Cor
poraal deelden de opvattingen van het CDA-dagelijks 
bestuur niet. 

Een lijst 
Voordat de partijraden van de drie partijen zich kon
den uitspreken over de wenselijkheid van een geza
menlijke lijst, roerde de achterban zich. Onder het 
motto 'wij horen bij elkaar' werden 8o.ooo handte
keningen verzameld en werden de bestuurders van 
de verschillende partijen opgeroepen haast te maken 
met de fusie van de drie partijen. Hoe 'spontaan' 
deze actie was, is niet geheel duidelijk. Ten Nape! 
wijst er fijntjes op dat het uit lokale politici bestaan
de actiecomite goede connecties had met promi
nenten uit de drie partijen, maar hij houdt vol dat de 
spontane actie 'ten diepste voortkwam uit een op 
vee! plaatsen in het land levend onbehagen over het 
aanhoudende geruzie binnen en tussen de onder
scheiden fractie- en partijtoppen' (p. 2 8 7). Ook 
Verkuil wijst op dit onbehagen, maar suggereert 
toch meer dat de actie werd uitgelokt door een 
oproep van oud-premier DeJong en werd gestimu
leerd door CDA-voorzitter Steenkamp. Hoe dit ook 
zij, na deze actie leek de manoevreerruimte voor 
degenen, die bedenkingen hadden tegen een partij 
waarin de binding van vertegenwoordigers aan het 
evangelie niet duidelijk was, te zijn afgenomen. 
W eliswaar kreeg Aantjes aanvankelijk het partijbe
stuur achter zich, maar op de partijraad van decem
ber I 9 7 5 bleek toch dat het verlangen naar samen
werking met de andere partijen bij de basis erg groat 
was. In de maanden daarna leed Aantjes een neder-
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laag in het partijbestuur bij zijn poging de instem
ming met een gezamenlijke kandidatenlijst te kop
pelen aan nieuwe strenge voorwaarden inzake coali
tievorming (waarbij de voorkeur voor een regering 
met de PvdA vanzelfsprekend was) . In plaats daar
van formuleerde het partijbestuur als voorwaarde 
dat er 'ruimte geschapen' diende te worden 'voor 
een op basis van programvergelijking en wederke
righeid eventueel uit te spreken voorkeur of inten
tieverklaring' (Verkuil, p. 158, Ten Nape!, p. 294). 
Deze opvatting werd door de partijraad met duide
lijke meerderheid overgenomen; hetzelfde deden de 
ARP-kiesverenigen, ondanks enkele oproepen om 
tegen de gezamenlijke kandidatenlijst te stemmen. 

Het dagelijk bestuur van het co A verklaarde zich 
akkoord met de (afgezwakte) voorwaarde van de 
A R p. De discussie over de wenselijkheid van een lijst 
bleef in anti-revolutionaire gelederen evenwel 
voortbestaan. Aantjes gaf er op een gegeven mo
ment de voorkeur aan met een eigen A R P-lijst uit te 
komen, maar verloor opnieuw het pleit. De partij
raad van de ARP oordeelde in september 1976 dat 
'genoegzaam' was voldaan aan de voorwaarden om 
te komen tot een gezamenlijke lijst. 

VanAst 
Was het besluit tot een lijst er doorheen, de moei
lijkheden waren daarmee niet verdwenen. De keuze 
van de lijsttrekker stelde de partijen opnieuw voor 
de nodige dilemma's. Andriessen was voor de A R P 
onacceptabel, a! verpakte men deze visie in de eis 
dat geen van de zittende fractievoorzitters lijsttrek
ker mocht worden met het oog op het nieuwe karak
ter van het CDA. Het lag immers voor de hand dat de 
grootste partij de eerste man zou leveren . Daarom 
zette de A RP de kaarten op Lubbers : 'een man ... die 
ons erggoed begrijpt' (Ten Nape!, p . 3oo). Voor de 
KVP was Lubbers echter niet geschikt, omdat hij -
volgens Verkuil- bij Andriessen niet goed lag. Ten 
Nape! voegt daar aan toe dat Lubbers in eigen kring 
niet tot de sterkste bewindslieden van het kabinet
Den Uyl werd gerekend. Voor de CHU was hij bo
vendien te links (Verkuil, p. 17o; Ten Nape!, 3oo) . 

Zo kon Van Agt naar voren worden geschoven. Van 
Agt werd niet te sterk met de oude partijen geasso
cieerd. 

Waarom Van Agt wei acceptabel was voor aile 
partijen wordt in beide studies niet echt overtuigend 
aangetoond. Aantjes zou Van Agt een goed alterna
tief hebben gevonden, omdat deze een grote mate 
van affiniteit met zijn eigen benadering v<:n de poli-

tiek zou hebben (V erkuil, p. 1 7 1). Van Agts lid
maatschap van het kabinet-Den Uyl zou door de 
conservatievere achterban, met name in de CHU, 
worden geaccepteerd, vanwege Van Agts weigering 
een initiatiefwetsvoorstel van PvdA en vvo inzake 
abortus te contrasigneren. Van Agts eigen verweer 
dat hijzelf niet de beste kandidaat was, werd door 
KVP-bestuurslid Leyten gepareerd met de opmer
king dat dater niet toe deed: het ging in de politiek 
niet om wat het beste was, maar om wat mogelijk 
was. (V erkuil , p . 1 7 1 ) . Op het tweede co A -congres 
in december 1976 werd Van Agt bij acclamatie ver
kozen tot lijsttrekker. 

Op hetzelfde congres werd tevens de gemeenschap
pelijke kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 
Niet bij brood alleen geaccordeerd. Oat was tevens het 
congres waar Van Agt stelde dat het CDA 'geen bui
gingen naar links en geen buigingen naar rechts' 
maakte. Van de uitgesproken voorkeur van Aantjes 
c.s. voor voortzetting van een kabinet met de PvdA 
was weinig overgebleven. Ook de PvdA kon dat we
ten, maar weigerde dat tijdig in te zien.5 

Na de verkiezingen, die de nieuwe formatie 49 
zetels opleverden, werd de strijd om posities in de 
partij voortgezet. Zowel bij de samenstelling van het 
fractiebestuur als bij de personele invulling van de 
ministersposten in een nieuw kabinet bleefhet rom
melen in het CDA-in-oprichting. Nu zijn dergelijke 
spanningen ook in andere partijen niet ongebruike
lijk, maar door de nog steeds onvoltooide eenwor
ding van het co A kregen zij daar extra gewicht. 

In de nieuwe fractie kreeg Aantjes in een vrije 
stemming om het eerste vice-voorzitterschap (Van 
Agt werd voorzitter) slechts 14 stemmen, tegen 26 

voor Andriessen. Naast Steenkamp als CDA-voorzit
ter, zouden de eerste twee plaatsen in de fractie ook 
door katholieken worden bezet! Werd hiermee niet 
de angst van de protestanten bewaarheid dat zij in 
een eenheidspartij door de katholieken zouden wor
den gemarginaliseerd? Om 'elk misverstand over 
een mogelijke machtsgreep van KVP-zijde in de 
coA-fractie uit te sluiten', trok Andriessen zijn kan
didatuur alsnog in . Aantjes werd toch nog eerste 
vice-voorzitter. De tenen van de anti-revolutionai
ren rond Aantjes waren wei erg lang. Andriessen, 
die ook a! bij het lijsttrekkerschap een offer had 
moeten brengen, moest ten behoeve van de harmo
nie in het CDA opnieuw persoonlijke ambities opzij 
zetten. 

5. Ph. van Praag jr., Strateaie en illusie: 
e!fjaar intern debat in de PvdA ( 1 966-
1977). Amsterdam, 1990 . 
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Aantjes 
In de hieropvolgende formatie, die uiteindelijk tot 
het eerste kabinet-Van Agt (cDA-vvo) zou leiden, 
zou Andriessen minister van financien worden. Dit 
gebeurde niet dan nadat tijdens de eerste fase van de 
formatie de PvdA de kandidatuur van Andriessen 
voor een ministerschap had geweigerd en nadat in de 
tweede fase Andriessen het ministerschap in een 
strijd met Lubbers moest bevechten. Deze laatste 
perikelen, die door Verkuil vee! uitgebreider wor
den beschreven dan door Ten Nape!, toonden nog
maals de breekbaarheid van het christen-democra
tisch eenheidsstreven. Zowel Lubbers als Andries
sen wilden graag een plaats in de sociaal-economi
sche driehoek in het kabinet. Het overleg tussen Van 
Agt en Wiegel resulteerde erin dat het CDA finan
cien zou krijgen, waardoor Andriessen de eerst aan
gewezene leek (was het economische zaken ge
weest, dan leek Lubbers de meest geschikte). Lub
bers nam dit niet, aldus Verkuil, en eiste financien 
op. Een speciaal gesprek van de KVP-top resulteerde 
in het zenden van oud-premier DeJong naar Lub
bers om hem voor een andere ministerspost te inte
resseren. Dit bleek tevergeefs, waama De Jong 
rapporteerde dat Lubbers 'te labiel' was voor de 
'schietschijffunctie' van een minister van financien. 
Lubbers exit. Verkuil baseert zich hierbij kennelijk 
op 'anonieme aantekeningen' in het KVP-archief, 
maar erg scheutig met exacte bronvermeldingen is 
hij niet. 

Wat beide auteurs nauwelijks toelichten is 
Aantjes' weigering om minister te worden in de 
loop van deze langdurige forma tie. Twee van de drie 
fractievoorzitters van de 'oude' partijen, Andriessen 
en Kruisinga, zouden uiteindelijk wei een zetel in 
het kabinet krijgen en Aantjes niet. Waren uit de 
archieven of uit gesprekken met betrokkenen de 
redenen van de niet-beschikbaarheid van Aantjes 
niet wat duidelijker op te maken? In kleine kring cir
culeerden al langere tijd geruchten dat Aantjes niet 
ministeriabel was wegens een vermoedelijk oorlogs
verleden. In hoeverre speelde dat werkelijk een rol? 
Ten Nape! citeert slechts in een noot (nr. 22, p. 
346) uit het Dasboek van een onderhandelaar van Van 
Thijn dat Aantjes stelde 'niet bij machte' te zijn een 
oplossing te bieden voor een probleem in de eerste 
fase van de formatie door zelf minister te worden. 
Verkuil noemt niet meer dan dat Aantjes niet bereid 
was in het kabinet plaats te nemen (p. 184). Wei 
citeert hij later (zonder exacte bronvermelding) bij 
zijn behandeling van de val van Aantjes het verslag 
van een onderzoekscommissie van de Tweede Ka
mer en stelt hij dat de vermoedens inzake Aantjes' 

verleden deze al eerder (in 1967) van een minister
schap hadden uitgesloten (p. 2o3).ln hoeverre speel
de dat nu ook een rol in 1 9 7 7? De speurzin van beide 
onderzoekers had hier wei wat grater mogen zijn . 

Het kostte overigens de nodige moeite om anti
revolutionairen te vinden die plaats wilden nemen in 
een kabinet met de vvo. Uiteindelijk zouden 
Albeda, De Koning en De Ruiter hiertoe bereid zijn. 
Van pragmatische De Koning was dat, gezien zijn 
eerdere opstelling, te begrijpen. Van Albeda was het 
een verrassing. Ten Nape! besteedt daar terecht 
enige aandacht aan (p. 322-323). Albeda stond be
kend als behorend tot de progressieve vleugel van de 
ARP. Albeda's toetreden tot het kabinet was een 
argument om de linkervleugel van de CDA-fractie 
van algehele afwijzing van de coalitie met de vvo af 
te houden. Albeda heeft later gezegd dat hij de stap 
'uit solidariteit' met het CDA heeft genomen. 
Albeda had het al dan niet slagen van de vorming van 
een kabinet met de vvo als het ware in eigen han
den. Solidariteit of gewoon opportunisme? Het zou 
op zijn minst aardig zijn geweest ook de opinies 
van anderen over deze opmerkelijke zwenking van 
Albeda te vermelden. 

Na de forma tie van het kabinet-Van Agt bemoeilijk
ten nog in ieder geval twee zaken het eenwordings
proces van het CDA. Ten eerste was daar de houding 
van de fractie, die nu onder Ieiding stond van Aan
tjes, tegenover het kabinet. Zoals bekend was de 
fractie verdeeld. Aantjes zelf had al gezegd dat de 
fractie door in te stemmen met een coalitie van CDA 
en vvo 'een heilloze weg' bewandelde. Na de tot
standkoming van dat kabinet kon hij, en met hem 
verschillende andere anti-revolutionairen, zich dan 
ook niet binden aan het regeerakkoord. Aantjes c.s 
'gedoogden' het kabinet slechts; later zou deze 
groep bekend worden als de 'loyalisten'. 

Ten tweede was daar nog steeds het probleem 
van de grondslag. Het gebrek aan overeenstemming 
hierover had weJiswaar de vorrning van een CDA
lijst niet verhinderd, maar het laatste woord daar
over was nog niet gezegd. Een eind 19 77 ingestelde 
speciale commissie onder Ieiding van Verschuer 
(cHu) bracht hierover in oktober 1978 verslag uit in 
het Rapport srondslas en politiek handelen, dat dankzij 
de anti-revolutionair Oostlander een sterk reforma
torische toonzetting had gekregen . Hierin werd 
geconcludeerd dat 'het belangrijkste element waar
door het CDA een partij is, gevormd wordt door de 
politieke overtuiging, welke als antwoord op de 
grondslag vanuit het politieke Ieven tot stand komt'. 
Men had er kennelijk nogal wat bloemige taal voor 
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over om de eenheid te bewaren! In feite week deze 
conclusie niet veel af van de fonnulering van Steen
kamp in I9J2 . Waarom zou het nieuwe rapport nu 
wei de gelederen doen sluiten? Aantjes' opvatting 
dat een vertegenwoordiger persoonlijk op het evan
gelie aanspreekbaar zou moeten zijn, was in het rap
port niet terug te vinden. Er volgde wei enige dis
cussie in de A R P, maar de partijraad aanvaardde eind 
I 97 8 de conclusies van het rapport met ruime meer
derheid. Die van de CHU en de KVP deden dat una
niem. 

Besefte men in deAR P dat men een achterhoede
gevecht leverde en koos men daarom pragmatisch 
eieren voor zijn geld? Of was het de val van Aantjes 
die het anti-revolutionaire verzet definitiefbrak? Als 
het zo was dat in kleine kring in de A R P al Ianger 
bekend was dat Aantjes mogelijk een oorlogsverle
den had, waarom kwam dat dan naar buiten juist 
voordat de ARP definitief moest kiezen voor het 
CDA? Ten Napel gaat op deze vragen niet in, al kan 
uit zijn opmerking dat Aantjes bij de besluitvonning 
over het rapport van de commissie-Verschuer niet 
meer actief betrokken was, de suggestie van een 
zeker verband worden gelezen (p. 3 2 7). Verkuil gaat 
er wel op in, maar veel verder dan het noemen van 
de mogelijkheid van een com plot om Aantjes ten val 
te brengen, komt hij niet (p. 203). 

Fusie 

Na de aanvaarding van het rapport over de grand
slag, kon de stap worden gezet tot het opstellen van 
een fusieprotocol, de nieuwe statuten en een Pro

aram van Uitaanaspunten voor de eenheidspartij. Het 
hoeft niet meer te verbazen dat ook deze laatste fase 
van het eenwordingsproces uiterst moeizaam ver
liep. Na de deconfiture van Aantjes, die als fractie
voorzitter door Lubbers werd opgevolgd, was het 
met name Goudzwaard, die vanuit anti-revolutio
naire kring verzet aantekende tegen het te conserva
tief en te oppervlakkig beschouwde denken, zoals 
dat zijns inziens steeds meer voet aan de grond kreeg 
in het CDA-in-oprichting. lntens overleg vennocht 
niet te verhinderen dat Goudzwaard zich uiteinde
lijk (in mei I 98o) uit het CDA terug trok, al bleefhij 
nog even lid van de A R P. 

Kwesties als die van de kernwapens, Zuid-Afrika 
en de gelijkstelling van het huwelijk met alternatieve 
relaties bleken belangrijke hindernissen op weg naar 
de christen-democratische eenheid. In de fractie 
vonden 'loyalisten' bij deze onderwerpen weliswaar 
een meerderheid tegenover zich, maar zij wisten dat 
hun steun onmisbaar was bij de instandhouding van 
de coalitie. De programmatische gesprekken in het 

co A werden er zwaar door belast, maar ook die bar
rieres werden genomen. Een commissie onder Iei
ding van de Limburgse gouverneur Kremers, waarin 
opnieuw een A R P-er (Borstlap) voor de tekst zorg
de, wist een concept-Program van Uitgangspunten te 
produceren dat na enige amendering aanvaardbaar 
bleek voor de partijraden van de drie partijen. De 
kernbegrippen 'gerechtigheid', 'gespreide verant
woordelijkheid', 'solidariteit' en 'rentmeester
schap', die sterk leunden op het gedachtengoed van 
Goudzwaard, vonnden ervan de kern. Verkuil weet 
aannemelijk te maken dat de ideologie van het CDA 
vooral geent was op anti-revolutionaire ideeen 
(Verkuil, p. 2 I 8), hoewel men natuurlijk ook zou 
kunnen beweren dat dergelijke begrippen, zij het 
misschien in andere bewoordingen, vrijwel voor 
elke grote partij in Nederland aanvaardbaar zijn. 

De resultaten van de inhoudelijke discussie 
waren teleurstellend voor de progressieve vleugel 
van de CDA-fractie. Bij de achterban was hun aan
hang echter gering. Dit bleek onder andere bij de 
stemming en in mei I 9 8 o over de kandidatenli jst 
voor de eerstvolgende Kamerverkiezingen . In de 
ARP werden vrijwel aile 'loyalisten' door de afdelin
gen een flink aantal plaatsen lager op de lijst gezet 
dan het partijbestuur had aanbevolen. 

Na al deze barrieres genomen te hebben, kon de fu
sie van het CDA op I I oktober I98o een feit wor
den. De drie 'moederpartijen' hadden zich vlak te
voren formeel opgeheven. Hun organisatorische 
apparaten werden ineen geschoven. De verschillen
de 'bloedgroepen' zouden niettemin tot I 984 for
meel en daarna ook infonneel hun rol blijven spelen 
in de nieuwe partij . 

Terwijl Ten Napel zijn studie laat eindigen met 
de fonnele fusie in I98o, besteedt Verkuil in het 
laatste gedeelte van zijn hoek ook aandacht aan de 
jaren daarna. Hij baseert zich daarbij - noodzakelij
kerwijs?. - in het geheel niet meer op archiefstuk
ken, maar gaat slechts uit van perspublikaties en een 
enkel interview. Daardoor krijgt dit laatste deel bij 
hem een vluchtig karakter, zonder dater veel nieu
we gezichtspunten naar voren worden gebracht. 
Het is een aardig overzicht, maar niet veel meer dan 
dat. Nuttig is de bijlage over 'protestants-christelijk 
Nederland', waarin bondig het hele scala aan protes
tantse kerkgenootschappen en hun relatie tot de 
politieke partijen wordt geschetst. 

Machtsstreven? 

Nahet lezen van de studies van Ten Nape! en Ver
kuil over de totstandkoming van het CDA blijft men 

13 
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met de vraag zitten hoe dit eenwordingsproces moet 
worden hegrepen en verklaard. 

De politicoloog Ten Nape! geeft in een slot
hoofdstuk een overzicht van factoren die zijns in
ziens dit proces hebben bevorderd of vertraagd. Tot 
de 'integrerende factoren' rekent hij achtereenvol
gens: 1. de wens een expliciete relatie te blijven leg
gen tussen christelijk geloof en politiek handelen; 2. 

de samenwerking in Europees verband; 3. de 'ker
kelijke, theologische, maatschappelijke en politieke 
veranderingen'; 4· het dreigend verlies aan politieke 
invloed van ARP, CHU en KVP; s. de rol van sommi
ge personen; 6. de steun van de achterban; 7. de vij
andige omgeving. Als 'complicerende factoren' be
schouwt hij: 1. de ongelijke ontwikkelingen van de 
drie 'moederpartijen', ook in electoraal opzicht; 2. 

de rol van sommige personen; 3. de vijandige omge
ving; 4· verschil in opvatting over de wijze waarop 
de deconfessionalisering en de ontzuiling tegemoet 
getreden diende te worden; 5. verschil van mening 
over de nevenschikking van inspiratiebronnen van 
christendom en humanisme; 6. de vermenging van 
de kwesties van de grondslag en die van de actuele 
politieke koers . 

Ten Nape! heeft natuurlijk gelijk als hij stelt dat 
het ingewikkelde fusieproces van het c D A niet in 
een simpel schema kan worden samengevat. Zo 
heeft de vijandige omgeving waarschijnlijk inder
daad zowel stimulerend als remmend. gewerkt. 
Toch bevredigt deze nuttige en keurige opsomming 
van integrerende en complicerende factoren niet 
geheel. 

Ten eerste is het relatieve gewicht van de ver
schillende factoren niet duidelijk. Was de samen
werking in Europees verband werkelijk even 
belangrijk als de wens de macht te hehouden? Oat zal 
ook Ten Nape! niet willen beamen. Maar hoe he
langrijk waren deze factoren dan wei? En hoe veran
derde hun gewicht in de tijd? In een stelling bij de 
proefschriftversie van zijn hoek zegt Ten Nape! dat 
het in het fusieproces 'ten diepste' ging om de po
ging de relatie tussen het christelijk geloof en het 
politiek handelen in stand te houden onder zich sterk 
wijzigende maatschappelijke en politieke omstan
digheden. Kennelijk was deze factor toch helangrij
ker dan de andere. 

Het is goed dat Ten Nape! de vaak te horen op
vatting bestrijdt dat het bij de totstandkoming van 
het CDA aileen maar ging om hehoud van de macht. 
In dit Iicht is zijn hoek een welkome nuancering van 
dit a! te eenvoudige beeld. Maar hoe belangrijk was 
de wens tot behoud van christelijke politiek? Was 
het machtsstreven niet toch doorslaggevend, al was 

het niet de enige reden? De grondslagdiscussie ging 
op het eerste gezicht over helangrijke beginselen, 
maar de lengte ervan en de wijze waarop zij gevoerd 
werd, geven op zijn minst aanleiding te veronder
stellen dat de strijd om de macht (ten opzichte van 
de niet-confessionele partijen, tussen de drie partij
en en tussen stromingen in de drie partijen) er een 
groot stempel op drukte. Machtsstreven hult zich 
wei vaker in mooie bewoordingen. Een iets grotere 
scepcis had de onderzoeker wellicht op het spoor 
gezet de minder verheven doelstellingen, die ook 
christen-democraten niet vreemd zijn, wat meer te 
belichten. 

Ten tweede speelt Ten Napels relaas van het 
eenwordingsproces zich tamelijk gelsoleerd af van 
de omgeving. De 'vijandige omgeving' die hij zowel 
de integrerende als bij de complicerende factoren 
wordt genoemd, komt nauwelijks aan de orde in de 
loop van het verhaal. Andere omgevingsfactoren als 
veranderingen in de kerken, deconfessionalisering, 
ontzuiling en het veranderend partijstelsel worden 
aangestipt, maar niet uitgewerkt. In de inleiding van 
het hoek was dit reeds aangekondigd ('mede omdat 
daarover reeds de nodige literatuur hestaat'), maar 
het zou verhelderend zijn geweest als deze factoren 
ten minste als contekstuele informatie in het verhaal 
zouden zijn verwerkt. 

Ten slotte is het opvallend dat dit politicologisch 
proefschrift een theoretische invalshoek ontheert. 
De totstandkoming van het CDA had bijvoorbeeld 
hezien kunnen worden vanuit organisatiesociolo
gisch gezichtspunt, waarbij aangesloten had kunnen 
worden hij literatuur over fusieprocessen. Ten Na
pe! had zijn studie ook kunnen plaatsen in het Iicht 
van literatuur over veranderingen van partijen, zoals 
de opkomst van catch-all partijen volgens Kirch
heimer of van electoraal-professionele partijen vol
gens Panebianco. Door het belang van de persoonlij 
ke verhoudingen in het eenwordingsproces had een 
dee! van de eenwordingsperikelen wellicht ver
klaard kunnen worden met behulp van sociaal
psychologische theorieen over groepsprocessen. 

Groeiproces 

Verkuils werk heeft een ander karakter. Het is geen 
proefschrift en het is niet geschreven vanuit sociaal
wetenschappelijke optiek. Verkuil is historicus en 
journalist en heeft zijn hoek kennelijk in opdracht 
geschreven, al maakt hij niet duidelijk van wie die 
opdracht kwam. 

Ook Verkuil geeft geen uitgebreide verklaring 
van de totstandkoming van het c D A en ook geen op
somming van stimulerende en remmende factoren . 
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In een korte epiloog noemt hij slechts twee factoren 
die zijns inziens van heiang waren: de onderlinge 
verwantschap van de drie partijen sinds het einde 
van de jaren vijftig en het dreigende machtsverval. 
Hij verzet zich terecht tegen het heeld van de onver
mijdelijkheid van het groeiproces en steit dat pas 
toen de samenwerking op plaatselijk niveau gestalte 
kreeg het fusieproces onomkeerhaar werd (p. 2 8 3). 
Maar het lijkt met deze verklaring een heetje op het 
heeld van de koopman en de dominee hij de uitleg 
van het Nederlandse huitenlandse heieid: is het niet 
de macht, dan was het wei de verwantschap die 
doorslaggevend was. 

Steenkamp 
Onvermijdelijk dringt zich hij het lezen van heide 
hoeken de neiging tot vergelijken op. Helemaal eer
lijk is dit niet, omdat het ene hoek een proefschrift is 
en het andere niet. Toch valt een aantal zaken op. 

Ten Napels reiaas is degelijk en is uitstekend 
gedocumenteerd . De neiging tot volledigheid gaat 
zo nu en dan echter te ver wanneer hij hij de eerste 
vermeiding van de diverse commissies steeds de 
namen van aile !eden van die commissies in de tekst 
noemt. Oat had wei in het toch al omvangrijke no
tenapparaat gemogen. Ook had het aantal citaten 
wei minder mogen zijn. Door· vaker te parafraseren 
had het verhaal waarschijnlijk aan vaart gewoniien . 
Verder is zijn hetoog door het onthreken van een 
theoretische invalshoek eigenlijk een historisch 
overzicht geworden . Een hoeiend overzicht, maar 
wei erg voorzichtig. Soms verlangt de lezer er naar 
dat de auteur, zoals elke goede historicus, wat meer 
expliciet conclusies trekt en causale verhanden legt. 
Nu moet de lezer dat zelf doen, waardoor het ver
haal hehalve hoeiend, soms ook vermoeiend is . 

Verkuils hoek is vlot geschreven. De auteur legt 
wei degelijk causale verhanden en geeft op gezette 

tijden nuttige achtergrondinformatie. Maar zijn 
streven naar flair gaat nogal eens gepaard met 
oncontroleerhare uitspraken en gehrek aan adequate 
hronvermeldingen. Citaten en opmerkelijke of be
twisthare uitlatingen worden niet altijd van ·Htera
tuurverwijzingen voorzien. Zo geeft hij op p. 54 een 
letterlijk citaat, schrijft hij op p. 1 18 Den Uyl een 
hepaalde houding in het partijbestuur toe en haalt hij 
op p. 133 verkiezingsonderzoek aan, steeds zonder 
verwijzing naar een vindplaats. Soms leunt hij ho
vendien wei erg sterk op een hron. Op P· I 29, hij
voorbeeld, schrijft Verkuil dat De Koning in 1968 

correct voorspelde dat de drie partijen twaalf jaar 
later zouden fuseren . Bron: 'mededeling Jan de Ko
ning aan de auteur'! 

Ondanks de grote overlap tussen heide hoeken 
en hetzelfde archiefmateriaal waarop de auteurs zich 
haseren, komen zij soms toch tot verrassend ver
schillende oordelen. Ten Nape! over de noc!Jather 
van het CDA: 'Steenkamp was een continue factor 
temidden van de regelmatig wisselende partij- en 
fractievoorzitters ... Hij hield vol waar velen wan
hoopten' (p . 359). Steenkamp was hovendien de he
denker van de 'antwoordfilosofie' en groot enthou
siastmeerder van de achterhan, voegt Ten Nape! er 
aan toe. Verkuil over dezelfde man: 'Steenkamp was 
vanaf 1968 overal hij geweest, maar zijn inhreng was 
toch niet indrukwekkend. Hij had de samenwerking 
niet op de rails gezet, had geen grootse en inspire
rende visie gehad en was er niet in geslaagd ook maar 
een knoop door te hakken' (p . 222) . Misschien 
toont dit verschil van opvatting wei het grote helang 
aan van heide hoeken. De enorme rijkdom aan in
formatie die zij heide geven, is een helangrijke hron 
voor discussie over het wonderlijke, maar helangrij
ke fenomeen van het CDA. Andere partijen kunnen 
hierop jaloers zijn. 

IS 



Het PvdA-
program van 

Derksen 
De bomen sterven af en de 
politiek lijkt dat te accep
teren. De gulden ver
dwijnt over enige jaren, 
terwijl de Europese demo
cratie nog nauwelijks iets 
voorstelt, en de politiek 
lijkt daarover tevreden. 

Het belang van de 
publieke zaak 

markt. En tegelijkertijd 
storen we ons aan een 
overheid, die te vee! wil en 
zich met te vee] zaken be
moeit. We behoeven een 
overheid voor de publieke 
zaak en we willen geen 
overheid die bureaucrati

Met geld is alles te koop: 
van voetbalclubs tot Con
certgebouworkest en ste
delijke inrichting en de po
litiek is trots op de terug-

WIM DERKSEN 
seert en mensen afhankelijk 
maakt. Misschien is het ook 
minder vreemd. We heb
ben de overheid gewoon Hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit Leiden 

tred van de overheid. 
Mensen voelen zich onveilig en onvoldoende gebor
gen en de private beveiliging (die vooral voor de rij
ken is bedoeld) telt a! meer werknemers dan de 
publieke politie. De tweedeling van Joop den Uyl 
begint zich daadwerkelijk af te tekenen en de poli
tiek zegt aileen dat de illegalen hetland uit moeten. 
De verloedering en de verpaupering in de grote ste
den nemen hand over hand toe, terwijl de overheid 
trots is op grootscheepse projecten die vooral het 
Ieven van de yuppen zullen veraangenamen. 

De bijstandswetgeving is zo ingewikkeld geworden 
dat fraude niet aileen wordt aangespoord, maar 
soms ook noodzakelijk is om een uitkering te kun
nen ontvangen. De mobiliteit is een groot pro
bleem, mede door het verstrekken van studie
financiering in de vorm van reiskaarten. De overheid 
toont een niet te stuiten drang naar daden, een diar
ree aan beleidsvoornemens, zodat velen in gezond
heidszorg en in onderwijs niet toekomen aan zaken 
waarvoor ze zijn aangesteld: het geven van verzor
ging en het geven van onderwijs . De behandeling 
van gedetineerden is met zoveel zorg omgeven dat 
het tweemaal zo goedkoop is om aan de beademing 
te liggen in een acadernisch ziekenhuis . 

Ambivalenties tegenover de overheid 

Wat is dat toch een vreemde zaak. We missen een 
behartiger van de publieke zaak en we hebben een 
hekel aan de overheid. Op tal van plaatsen leveren 
we in op de kwaliteit van het bestaan door ons ge
heel afhankelijk te maken van de wetten van de 

nodig, maar geen overheid 
die steeds meer in zijn 

eigen stroperigheid verzandt. Of beter: we hebben 
een overheid nodig waarin we onszelf kunnen her
kennen. 

Helaas heeft de politiek juist op dit punt haar taak 
verzaakt. Niet aileen is de politiek verbureaucrati
seerd en zijn de volksvertegenwoordigers nauwe
lijks meer van overheidsambtenaren te onderschei 
den. De politiek is ook de inspiratie kwijtgeraakt. 
Terwijl juist in een tijd van opkomend facisme zo
veel reden is voor inspiratie, voor politici die aanzet
ten tot solidariteit, tot het overstijgen van het eigen
belang, opdat de kwaliteit van de samenleving als 
geheel verbetert. 

Je zou het ook anders kunnen zeggen: overheid 
en samenleving hebben behoefte aan vernieuwd lei
derschap . Aan politici en bestuurders die in staat zijn 
te inspireren en richting te geven en tegelijkertijd in 
staat zijn om met de samenleving te communiceren. 
Want Ieiding geven in een democratie gebeurt in 
samenspraak met burgers. Niet dat aile wensen van 
burgers klakkeloos moeten worden overgenomen. 
W el moet het beleid aansluiten bij de problem en 
zoals burgers die ervaren . Richting geven in een 
democratie betekent ook het dragen van verant
woordelijkheid en het nemen van verantwoordelijk
heid, als verwachtingen niet zijn waargemaakt. Een 
dergelijk democratisch leiderschap dat de werkelij
ke maatschappelijke problemen onderkent en aan
geeft hoe die problemen moeten worden opgelost, 
en dat aangeeft hoe de publieke zaak de kwaliteit van 
het bestaan kan verbeteren, rnissen we op dit mo-
ment te zeer. 
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lnspirerende politiek zallaten zien waar de publieke 
zaak moet worden gediend en zal strijden tegen de 
in zichzelf gekeerde overheidsbureaucratie. Inspi
rerende politiek laat zien waar afhankelijkheid van 
burgers nodig is en waar afhankelijkheid van de 
overheid node kan worden gernist. Laat ik een voor
zet geven waartoe de politiek de samenleving zou 
moeten inspireren; op welke terreinen de publieke 
zaak werkelijk moet worden behartigd. 

De kwaliteit van het bestaan 

De politiek kan de kwaliteit van het bestaan verbete
ren door gelijke kansen voor burgers te creeren. 
Niet zodanig dat aile burgers gelijk over de eind
streep komen, maar wei dat een ieder gelijke kansen 
heeft om zichzelf te ontplooien zoals hij of zij dat 
wil. Dat betekent dat er vee! meer moet worden 
gedaan aan onderwijs voor kansarmen, te beginnen 
bij ailochtonen en illegalen, de werkelijke kansar
men van deze samenleving. Beleid ter vergroting 
van kansen moet overigens geen specifiek beleid 
zijn, het moet mensen niet classificeren, hetgeen zo 
gemakkelijk overgaat in stigmatiseren. Beleid ter 
vergroting van kansen moet een beleid voor allen 
zijn: kansen voor kansarmen hoeven niet ten koste 
te gaan van de kansen voor kansrijken. Gelijke kan
sen betekent ook een betere huisvesting, omdat zelf
ontplooiing zo nadrukkelijk afhangt van de kwaliteit 
van wonen. Gelijke kansen betekent een duidelijke 
aanpak van de verpaupering en de verloedering van 
de samenleving. 

Bovenal vragen gelijke kansen om meer werkge
legenheid. Een uitbreiding van de werkgelegenheid 
kan langs twee lijnen worden bereikt. Ten eerste 
door aan de aanbodzijde de situatie te verbeteren. 
Overheidsinvesteringen zijn meer dan ooit gebo
den. Ten tweede door ook de uitkeringen produk
tief in te zetten. Het is mij nog steeds niet duidelijk 
waarom zoveel geld omgaat in consumptieve uitke
ringen, terwijl dit geld zo goed produktief zou kun
nen worden benut. Hoeveel plaatsen zijn er niet in 
de samenleving waar arbeid de publieke zaak kan 
dienen. Hoeveel tienduizenden arbeidsplaatsen zijn 
niet te vinden in de gezondheidszorg, in de bestrij
ding van de criminaliteit (de versterking van de so
dale controle), in het openbaar vervoer, in het on
derhoud van het publieke bezit. De overheid moet 
vooral banen aanbieden in plaats van uitkeringen. 
Dat betekent tegelijkertijd de noodzaak van een dui
delijke plicht tot werken (of studeren) voor ieder
een, behalve voor zieken en bejaarden die op een 
welvaartsvaste uitkering moeten kunnen rekenen 
(die overigens niet gekoppeld hoeft te zijn aan het 

eerder verdiende inkomen). Gelijke kansen bete
kent dus grote aandacht voor onderwijs, huisves
ting, werkgelegenheid, en vooral een keuze voor 
een produktieve overheid die gelijke kansen creeert 
in plaats van een overheid die vooral afhankelijk 
maakt. In deze versterkte verzorgingsstaat misstaat 
een sociale dienstplicht zeker niet. Ofwel: er is nog 
vee} te doen. 

De kwaliteit van het bestaan is niet aileen gediend 
met gelijke kansen voor individuele zelfontplooiing. 
Zij is ook gediend met aandacht voor cultuur, voor 
de sociale omgeving, voor de kwaliteit van de in
richting van de publieke ruimte. In letterlijke en in 
figuurlijke zin. De democratische rechtsorde vraagt 
om heldere grenzen tussen wat mag en wat niet 
mag. De kinderen van deze tijd hebben eerder 
behoefte aan helderheid dan aan grenzeloos begrip. 
Overigens moet de democratische rechtsorde bur
gers niet aanspreken op hun burgerplicht, maar 
moet zij een sfeer scheppen waarin burgerschap zich 
ten voile kan ontplooien. 

Maar er is meer, waarvoor we de overheid nodig 
hebben. Het principe van gelijke kansen mag niet 
ophouden bij de grens. En terwille van een mens
waardiger bestaan elders in de wereld zullen we een 
werkelijke stap in onze overdaad moeten terug
doen. (Waarom praten we machteloos over vervui
ling van het budget voor ontwikkelingssamenwer
king en waarom roept niet H:n politicus werkelijk 
op tot solidariteit?) Die stap terug zal toch a! nodig 
zijn voor de kansen van de burger van de toekomst. 
Het invoeren van de 'nulgroei', zou aileen al goed 
zijn om de burger te Iaten wennen aan de teruggang 
die hem te wachten staat als de rek geheel uit het 
milieu is verdwenen. De kwaliteit van de toekomst 
vraagt om een ecologisch antwoord op dit moment. 

Een inspirerende partij, een inspirerende leider 

De ruimte die mij geboden werd voor een nieuw 
PvdA-verkiezingsprogramma heb ik hiermee over
schreden. Het zou goed zijn als de PvdA ook zelf de 
verkiezingen zou ingaan met een niet a! te lang pro
gramma. In ieder geval zou dat programma in helde
re taal moeten zijn geschreven. Het moet een inspi
rerend programma zijn, een programma van een in
spirerende partij. Een partij die laat zien dat de 
publieke zaak het waard is te worden behartigd. En 
het programma zal moeten worden verdedigd door 
een inspirerende partijleider. En dat zal een andere 
lijsttrekker moeten zijn dan de vorige keer. Be
stuurlijke kwaliteit staat immers niet altijd garant 
voor inspirerend leiderschap. 

17 
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Straatsburg over 
Maastricht 

'Maastricht' heeft geleid 
tot een levendige discussie. 
Oat werd ook tijd . Want al 
jaren, om precies te zijn al 
sinds 1 9 8 7, het jaar waarin 
de Europese Akte werd 
goedgekeurd en tot de ver-

EISSO WOLTJER 
vorderende factor in een 
sterk in beweging zijnd Eu
ropa. EN HANS WOLTERS 

Voorzitter respectievelijk beleidsmedewerker 

PvdA-Eurodelesatie in het Europees Parlement 

De primaire taakstel
ling van de EG, de Frans
Duitse verzoening en het 
overwinnen van geweldda
dige conflicten door middel wezenlijking van de inter-

ne markt werd besloten, is er aile aanleiding voor 
een kritische discussie over aard en toekomst van het 
Europese integratieproces. 

Het Deense neen heeft nu als katalysator voor 
die tot dusverre ongevoerde discussie gefungeerd. 
Oat is een eerste positief resultaat van 'Maastricht'. 

De kwaliteit van het debat stelt bij tijd en wijle 
echter nog teleur. Verwijten over vermeende Euro
pese bemoeizucht, gevoelens van onbehagen over 
verondersteld Euro-fanatisme voeren de boventoon 
ten koste van een kritische beoordeling van wat in 
Europees verband bereikt werd en wat beter, anders 
kan. 

Kritiek 

Niet dater geen reden voor kritiek op 'Maastricht' 
is. En om te voorkomen dat ook wij zonder pardon 
in het kamp van de Euro-zeloten worden ingedeeld, 
hier in aile duidelijkheid een paar van die redenen: 

- 'Maastricht' maakt besluitvorming nodeloos 
gecompliceerd en ondoorzichtig; 
- 'Maastricht' brengt bevoegdheden naar het 
Europees niveau, maar laat democratische con
trolemogelijkheden daarmee geen gelijke tred 
houden. 
- 'Maastricht' versterkt op zich de beleidsmoge
lijkheden op sociaal, milieu, economisch terrein, 
maar biedt toch onvoldoende tegenwicht voor 
het te eenzijdig marktgerichte karakter van de 
Gemeenschap. 

Maar ondanks deze kritiek zijn wij van mening dat 
het verdrag een belangrijke stap vooruit zet in de 
richting van een evenwichtige, minder eenzijdig 
marktgerichte, effectiever functionerende Gemeen
schap; in de richting bovendien van versterking van 
de rol van de EG als stabiele, vrede en veiligheid be-

van economische samenwerkingen integratie, blijft 
in onze ogen onverrninderd actueel. Kritiek op de 
E G, hoe gerechtvaardigd op zich ook, client deze pri
maire taak niet ter discussie te stellen. Zeker in een 
tijd van opkomende nationalistische tendensen in 
Oost- en West-Europa, handelt een politicus die dat 
wei doet, onverantwoord. De tendens tot renatio
nalisering, de vergrote populariteit van de natie
staat verdient een gezond wantrouwen. En evenzeer 
client de burger gewaarschuwd te worden voor een 
onvoorwaardelijk geloof in eigen land, eigen natio
naal l?eleid, eigen bestuur en nationale politiek. 
Want de Hollandsche waterlinie functioneert allang 
nietmeer! 

1989 heeft Europa veranderd en bestaande ze
kerheden ter discussie gesteld. 'Maastricht' draagt 
de kenmerken van de onzekerheden die met de re
volutionaire veranderingen gepaard gingen. Daarop 
moet worden gereageerd door een nieuw concept 
voor Europa uit te werken. Daarop moet de Eu
ropese discussie zich thans richten, in plaats van de 
toch wat gemakzuchtige aandacht voor de inderdaad 
wei eens potsierlijke uitwassen van het W esteuro
pese integratieproces. 

'Maastricht' als correctie 

Toen in 19 8 7 besloten werd tot het realiseren van 
een vrije Europese binnenmarkt, stond daarbij voor
op het Europese bedrijfsleven een betere uitgangs
positie te geven in zijn concurrentieslag met de vs 
en Japan. Tegen de achtergrond van internationali
sering en schaalvergroting leek het creeren van een 
omvangrijke thuismarkt vanuit economisch en soci
aal oogpunt wenselijk. Niet zozeer protectie van de 
Europese markt ('fortress Europe'), zoals soms abu
sievelijk wordt gedacht, maar opheffing van de zo 
nadelige compartimentalisering, terugdringing van 
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de daarmee gepaard gaande hoge extra kosten zijn 
de kempunten van het 1 992-project. 

Het markt-vrijmakingsbeleid en de daaruit 
voortkomende versterking van de economische 
structuur dient, aileen a! vanwege de daaruit voort
vloeiende positieve effecten voor de werkgelegen
heid, voluit ondersteund te worden. Tegelijk moet 
worden vastgesteld dat het realiseren van de interne 
markt een grootscheepse deregularisering inhoudt. 
De bijna 300 marktvrijmakingsmaatregelen dringen 
per saldo de rol van de nationale overheden terug. 
Bescherming van nationaal bedrijfsleven en nationa
le werkgelegenheid, nationale financiele sturings
mechanismen, vee! specifiek regulerend nationaal 
beleid wordt onmogelijk of in elk geval ingeperkt. 

De gevolgen van deze deregulering worden al
lengs zichtbaar. De valuta-onrust van de afgelopen 
maanden, gestimuleerd door het in toenemende 
mate vrij verkeer van kapitaal op de interne markt 
moet deels worden teruggevoerd op het ontbreken 
van een sterk communautair, economisch en mone
tair instrumentarium, dat in staat is effectief (dwz 
met voldoende bevoegdheden, politieke wil en uit
voerende instrumenten) in te grijpen. De neer
waartse druk op het niveau van de sociale voorzie
ningen in Ianden als Nederland neemt toe, met de 
weerkerende argumentatie dat de hoge kosten zul
len leiden tot een zich uit de markt prijzen. En ook 
op milieuterrein wordt er steeds op gewezen dat 
Nederland niet te zeer uit de pas moet gaan !open. 
De discussie rond de energieheffing toont dit on
omstotelijk aan . 

Natuurlijk gaat achter deze voorbeelden een 
belangrijke dosis praktisch opportunisme schuil; 
tegelijk staat vast dat het introduceren van milieu
normen, van minimale sociale garanties, ofhet reali
seren van een Europese economisch monetaire au
toriteit, kortom het creeren van een aantal nieuwe 
bevoegdheden en beleidsinstrumenten op Europees 
niveau compensatie kan bieden voor het in de Eu
ropese Akte te ver doorgeslagen geloof in de markt. 
'Maastricht' moet mede in dit Iicht worden bezien . 

'Maastricht' realiseert voor de EG-landen minus 
Groot-Britannie, een begin van sociale bescherrning 
voor werknemers; creeert een monetaire en econo
mische unie, die hoe zwak nu ook nog ontwikkeld, 
de basis legt voor een volwaardig Europees econo
misch beleid; richt een cohesiefonds op om steun te 
bieden aan de competitief zwakste lidstaten, onder 
andere om te voorkomen dat sociaal en milieubeleid 
kind van de rekening worden; ontwikkelt nieuw be
leid voor de ten gevolge van de groeiende verkeers-

en vervoersstromen ontstane infra-structurele knel
punten. 

'Maastricht' moet dus beschouwd worden als 
een bijdrage tot het herstel van het evenwicht tussen 
markt en overheidsordening en weerspiegelt het 
besef dat een vrije werking van de markt niet zonder 
actief ingrijpende, regulerende overheid kan. 

Subsidiariteit 

Maar natuurlijk: geen onbeperkt geloof in de Eu
ropese in plaats van de nationale overheid. GeenEu
rofanatisme, maar subsidiariteit, expliciet opgeno
men in het verdrag van Maastricht en altijd a! uit
gangspunt van de Europapolitiek van de PvdA: het 
bestuur zo dicht mogelijk bij de burger, en aileen dat 
naar Europa overhevelen wat nationaal slechter, 
minder effectief, Europees beter en efficienter kan. 
Het gaat immers om het realiseren van een optimale 
bestuurlijke effectiviteit, een optimaal samenspel 
van nationale en Europese overheid. Maar daar be
ginnen wei de moeilijkheden. 

Want, wat kan beter nationaal dan Europees? 

In dit verband wordt regelmatig de suggestie gedaan 
maar een lijst op te stellen van terreinen die primair 
Europees zouden zijn. Afgezien van het feit dat een 
dergelijke lijst een statisch, rigide karakter zou heb
ben en een adequaat reageren op situaties sterk zou 
bemoeilijken, lijkt het ons onmogelijk duidelijk en 
concreet aan te geven waar de competentie van welk 
bestuursorgaan begint en ophoudt. 

Cultuurpolitiek lijkt ons niet in de eerste plaats 
een Europese competentie te moeten zijn. Toch zijn 
wij voorstander van het in 'Maastricht' opnemen 
van het streven van de Unie de culturele verschei
denheid in de EG in stand te houden. Oat is ook geen 
overbodige luxe, nu gebleken is dat het eigen Ne
derlands omroepbestel maar moeizaam te verdedi
gen is tegen (buitenlandse) aanbieders van televisie
programma's, die zich beroepen op een vrije markt 
voor televisieprogramma's en een verbod op oneer
lijke concurrentie. 

Europa hoeft zich wat ons betreft niet bezig te 
houden met de vraag wat jenever is . Maar wat, in
dien de Nederlandse regering onder invloed van 
'Schiedam' heel precies wil vastleggen welke alco
holische drank jenever genoemd mag worden, ten 
einde het traditionele Nederlandse recept en markt
aandeel te beschermen tegen buitenlandse (met 
name Belgische) destilleerders, die 'jenever' met 
een lager alcoholpercentage op de markt brengen? 

En ook het vee! geciteerde voorbeeld dat gehakt 
'vleesbereiding' zou moeten gaan heten, waarvan 
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zich ook Bordewijk en Plasterk bedienen 1 , getuigt 
niet van voldoende kennis van zaken . 

In 19 8 8 werd een richtlijn vleesbereiding en 
gehakt aangenomen. Doe! van die richtlijn is de con
sument een goede produktinformatie te verzekeren, 
waarin onder andere duidelijk is opgenomen of vlees 
een bepaalde bewerking heeft ondergaan, welke 
toevoegingen zijn gebruikt en dergelijke. Kortom 
een goede zaak voor de kritische consument. De 
vrees, dat woensdag in Nederland geen gehaktdag 
zou mogen blijven, is dus ongegrond. 

Maar het noemen van deze en dergelijke voor
beelden, kennelijk metals doe! de EG als geheel be
lachelijk te maken, dragen niet bij aan een zakelijke 
beoordeling van de besluiten van de Gemeenschap. 

Het is overigens in dit verband ook interessant na te 
gaan wie de initiatiefuemer is van soms inderdaad 
nogal gedetailleerde Europese regelgeving. Van de 
53 5 in I 9 9 I ingediend w.ets¥ool:stelkn__ kwam 
slechts 6 procent tot stand op initiatief van de Eu
ropese Commissie; 3 5 procent kwam tot stand op 
verzoek van de Ministerraad; het restant kwam 
voort uit intemationale verdragsverplichtingen. 2 

Deze cijfers werpen toch een wat ander Iicht op de 
klacht vanuit de lidstaten, dat de E G zich met dingen 
bemoeit waar ze niets mee te maken heeft. Lidsta

·ten, nationale ministers schuiven nationaal contro
versieelliggende onderwerpen maar wat graag door 
naar de Gemeenschap, danwel gebruiken het Euro
pees niveau om in de nationale politiek onaangena
me maatregelen als 'onvermijdelijk, want door Eu
ropa opgelegd', te verkopen. De EM u-toetredings
criteria bieden een treffend voorbeeld hoe 'Europa' 
gebruikt wordt ter beargumentering van bezuini
gingsmaatregelen, waartoe men met of zonder EMu 

toch had moeten besluiten. 
Subsidiariteit is dus een verre van eenvoudig be

grip . Toch moet het zo vee! mogelijk inhoud krij
gen, niet in de laatste plaats om de afstand tussen 
burger en politiek niet nodeloos te vergroten. Oat is 
overigens niet de bedoeling die de Britten hebben 
met het her en der introduceren van het subsidiari-

teitsbegrip . Zij hanteren het begrip vooral om te 
voorkomen dat de E G werkelijk meer wordt dan een 
vrijhandelszone, een opvatting die wij, zoals hoven 
al geschreven, niet delen. 

VoorlopiB eindpunt? 
Nu betogen sommigen dat 'Maastricht' weliswaar 
moet worden aanvaard, maar dat het dan ook een 
tijdje afgelopen moet zijn. Wi.iltgens merkt in dit 
verband op 'dat de tijd voor ideaal typische federale 
constructies (nog) niet is aangebroken' .3 Maar hoe
wei we deze opvatting op zich kunnen onderschrij
ven, verzetten we ons toch tegen de sfeer die van 
deze en dergelijke opmerkingen uitgaat. 

'Maastricht' is een bestandsopname, een tijdge
bonden vastlegging van datgene waarover de Euro
pese Raad in december I 99 I politieke overeenstem
ming wist te bereiken. Het verdrag bevat een men
geling van communautaire en intergoevernementele 
elementen, tot in detail uitgewerkte besluitvor
mingsprocedures en zeer rwm gefo-rmuleerde doel
stellingen. Het verdrag is complex, op punten te
genstrijdig, niet a! te democratisch, kortom geen 
schoonheid. Maar we zullen ermee moeten gaan 
werken. We zullen de algemene verdragsdoelstel
lingen, duurzame groei, een hoog niveau van werk
gelegenheid en sociale bescherming in concreet 
Europees beleid moeten vertalen; we zullen moeten 
bouwen aan de gemeenschappelijke buitenlands
politieke identiteit, die het verdrag zegt te willen 
realiseren. Voor dat alles is politieke wil nodig. 

Het benadrukken van 'Maastricht' als eindpunt, 
wekt de indruk dat de beide unies als het ware zijn 
afgedwongen: 'dan moet het maar'. Een dergelijke 
houding is niet nodig. 'Maastricht' is een stap in het 
integratieproces. 'Maastricht', hoezeer op onderde
len ook blijk gevend van onzekerheid over taak en 
vormgeving in een sterk in beweging zijnde intema
tionale omgeving, wordt toch gekenmerkt door ver
sterking van de onderlinge samenwerking, door 
groeiende bereidheid op communautair niveau nieu
we beleidsmogelijkheden te creeren en democra
tisch te Iaten controleren. 'Maastricht' bevat een 

1.P . Bordewijk en R. Plasterk, Leve 
het 'Deense nee', Socialisme en 
Democratie 1 1, 199 2. 

2. Deze cijfers zijn afkomstig uit een 
onderzoek van een 'task force' van de 
Europese Commissie. Zie ook The 
Economist, 3 oktober 1992. 
3. M.A.M. Woltgens, De Denen, een 
verbrede Europese gemeenschap en 
het democratische primaat, Socialisme 
en Democratie 7/8, 1 99 2. 
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politiek commitment om een aantal dringende, 
grensoverschrijdende problemen aan te pakken. 
Dat commitment moet nu in concrete daden wor
den omgezet. Daarbij zal al snel blijken dater talrij
ke onvolkomenheden in het nieuwe verdrag zitten. 
Een nieuwe intergoevemementele conferentie, die 
zo spoedig mogelijk bijeen geroepen zal moeten 
worden, zal hierin verbetering moeten brengen. 

Verbreden en verdiepen 
Nadat 'Maastricht' goedgekeurd zal zijn, ontstaat er 
ruimte op de politieke agenda zich met de vele ver
zoeken tot toetreding tot de EG bezig te gaan hou
den. Lidmaatschap, eerst van de E v A-landen, later 
van een aantal Ianden uit Midden-Europa, is om 
velerlei redenen gewenst. 

Toetreding van de EVA-landen leidt tot een ver
dere economische versterking van de EG, tot grote
re intemationaal politieke invloed, tot meer 
financiele armslag- de EVA-Ianden zullen naar ver
wachting netto-betalers van de E G worden. 

Vervolgens kan dan het lidmaatschap van een 
aantal Middeneuropese Ianden aan de orde komen. 
In de chaotische situatie van nationalistische span
ningen, enorme economische problemen en sociale 
uitzichtloosheid client de EG de voormalige commu
nistische Ianden concrete en omvangrijke htilp te 
hi eden. Het creeren van het perspectief van lidmaat
schap en het concreet daarnaar toe werken, maken 
hiervan onontbeerlijk dee! uit. In afwachting van het 
moment waarop lidmaatschap mogelijk wordt, 
client de EG vee! energie te steken in het realiseren 
van allerlei structurele samenwerkingsvormen met 
Midden- en Oost-Europa, niet als altematief voor, 
maar als stap op weg naar EG-lidmaatschap. Der
gelijke samenwerk:ingsvormen passen in de op
dracht, die de E G naar onze smaak in dezen heeft te 
vervullen, namelijk het zich verder ontwikkelen tot 
factor van stabiliteit op het Europese continent en 
het voorkomen, cq . beheersen van (verdere) con
flicten. 

Maar wil de Gemeenschap deze taak aankunnen, 
dan zal ze zich wei intern moeten versterken. De 
afgelopen maanden is duidelijk geworden hoe snel 
zich middelpunt vliedende krachten in de Gemeen
schap kunnen ontwikkelen. De valutacrisis en de 
schermutselingen tussen Groot-Brittanie en Duits
land over de schuldvraag; het Franse referendum en 
anti-Duitse ressentimenten, die daarbij een rol 
speelden; de verschillende benadering door de lid
staten van de Joegoslavie-problematiek, in het bij
zonder de erkenning van de (dee!) republieken; de 
spanningen tussen de grote lidstaten over de toe-

komstige bestuurlijke structuur en dus de krachts
verhoudingen in de Gemeenschap. 

Het is zeer ongewenst dat binnen de E G zulke 
spanningen ontstaan. Valuta-onzekerheid heeft een 
negatief effect op de werkgelegenheid; onenigheid 
over het buitenlands beleid leidt tot een gebrek aan 
slagvaardigheid of ondermijnt de internationaal poli
tieke invloed; onenigheid over de bestuurlijke struc
turen blokkeert vooruitgang op andere beleidster
reinen en ondermijnt het draagvlak voor de Eu
ropese integratie bij de burger. 

De Gemeenschap dankt zijn ontstaan aan de 
wens en bereidheid van lidstaten onderlinge proble
men en geschillen te overbruggen. De lidstaten 
zagen in dat er meer te winnen valt bij een samen
werkingsmodel, dan bij een concurrentiemodel. 
Natuurlijk verhindert dat niet dat elke lidstaat dan 
binnen dat samenwerkingsmodel probeert een voor 
zich zelf zo goed mogelijke 'deal' te krijgen . Maar 
kern van de integratie is bereidheid tot het inleveren 
van nationale (deel)belangen ten gunste van het gro
tere gezamenlijke belang. Voor kleine Ianden als 
Nederland komt daar dan nog bij dat deze in een 
door machtspolitieke verhoudingen overheerste 
internationale omgeving minder invloed kunnen uit
oefenen, dan in een meer federalistisch verband, 
waarin immers bij meerderheid wordt beslist en 
kleine Ianden door het aangaan van (wisselende) co
alities relatief meer invloed hebben. 

Wij pleiten daarom zonder aarzeling voor ver
dieping van het integratieproces. Naast argumenten 
met een meer intern karakter, zijn er factoren van 
buiten, die voor een dergelijke verdieping pleiten. 
Toetreding van nieuwe !eden tot de EG moet wei 
gepaard gaan met een aantal bestuurlijk-politieke 
aanpassingen. Misschien is de komst van enkele 
EVA-landen, die in vele opzichten de EG toch sterk 
gelijken, nog wei mogelijk zonder al te grote institu
tionele wijzigingen, maar verdere uitbreiding naar 
1 8 of zelfs 24leden, waarbij de dan toetredende Ian
den werkelijk sterk zullen verschillen van de rest van 
de Gemeenschap, is naar onze overtuiging niet mo
gelijk zonder institutionele aanpassingen. En wat te 
denken van de democratie? Wij achten het niet wen
selijk dat het democratisch tekort als het ware ook 
nog eens zal worden geexporteerd naar de nieuwe 
lidstaten. 

De Engel sen wens en uitbreiding van de E G 
omdat zij haarfijn aanvoelen dat uitbreiding de beste 
rem is op verdieping van de integratie. Wie zoals wij 
een verwaterde E G geen aantrekkelijk perspectief 
vindt Iciest voor een gelijk op Iaten !open van verdie
ping en verbreding. 

2 I 
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Democratisch tekort 
Het democratisch gehalte is nu a! jaren het zorgen
kind van de EG. En ondanks de lippendienst, die ve
len aan de noodzaak van verbetering van de situatie 
bewijzen, is hiermee ook in Maastricht onvoldoende 
vooruitgang geboekt. 

Maastricht heeft de positie van het Europees Par
lement verbetert. Op een aantal terreinen, waar tot 
dusverre de samenwerkingsprocedure gold, ver
kreeg het parlement een medewetgevende bevoegd
heid; de politieke band met de Europese Commissie 
werd versterkt doordat de samenstelling van de 
Commissie niet aileen de goedkeuring van het Eu
ropees Parlement behoeft, maar haar zittingsperio
de ook nog gekoppeld is aan die van het Europees 
Parlement. Daardoor zal de uitslag van de Europese 
verkiezingen een directe weerslag kunnen krijgen in 
de politieke kleur van de Commissie. Maar dit ailes 
is nog onvoldoende, om de democratische legitimi
teit van de Gemeenschap op een behoorlijk niveau te 
brengen. 

Wat moet er in onze ogen gebeuren om het demo
cratische gehalte van de Europese Gemeenschap 
verder te versterken? 

1. Medebesluitvormingsrecht voor het Europees 
Parlement op aile terreinen waarop de Raad bij 
meerderheid mag beslissen. Dat zijn immers deter
reinen, waarop het nationale parlement geen doel
trelffende controle meer kan uitoefenen. Hiermee 
wordt bereikt dat het parlementair democratisch gat 
wordt gedicht en dat de kiezer op Europees niveau 
niet aileen formeel wordt vertegenwoordigd, maar 
ook praktisch invloed kan uitoefenen. 

2. Een echte eigen rechtstreekse inkomstenbron 
voor de Europese Gemeenschap over de besteding 
waarvan het Europees Parlement een medebeslis
singsrecht uitoefent en waarvoor het Europees Par
lement verantwoording aflegt bij de burger. Zolang 
het Europees Parlement over een belangrijk deel 
van de Europese begroting geen zegggenschap heeft, 
geen heffingen kan opleggen en geen financiele ver
antwoording aflegt, zal een wezenlijk element in de 
relatie kiezer-parlement ontbreken en zal Europese 
politiek ver weg, abstract blijven. 

3 . Beeindiging van de competentietwisten tussen 
nationale parlementen en het Europees parlement 
ten gunste van het realiseren van een structurele sa
menwerking. Te veel is er sprake van rivaliteit tus-

sen de Parlementen, in plaats van een inspanning om 
gezamenlijk te komen tot een onder omstandighe
den zo goed mogelijke democratische controle. 

In Nederland zou op zijn minst het Belgische en 
Duitse voorbeeld navolging verdienen om een uit 
Kamerleden en Europarlementariers bestaande, ge
mengde commissie op te richten. In die adviserende 
commissie zou in aile openbaarheid gediscussieerd 
kunnen worden over Europese vraagstukken, tussen 
parlementariers onderling, met nationale ministers 
enz. Een dergelijke commissie zou een nuttige aan
vulling kunnen zijn op de nu vooral informele sa
menwerkingsvormen tussen de beide parlementen 
en zou in ieder geval te verkiezen zijn hoven een 
praktisch niet goed uitvoerbaar dubbelmandaat van 
individuele parlementariers. Daarnaast kan de sa
menwerking gestalte krijgen in op Europees niveau 
te organiseren zgn. assinen tussen nationale parle
menten en het E P. 

Tenslotte zijn ook de ideeen rond een zgn. 'scru
tiny' procedure, zoals Dankert die voorstelt4 en 
waardoor nationale parlementen hun lid van de 
Raad in een vroegtijdig stadium politieke orientaties 
mee kunnen geven over in voorbereiding zijnd Eu
ropees beleid of Europese regelgeving, welkom. 
Daarbij moet dan wel voorkomen worden dat er 
Deense toestanden ontstaan. In het Europese onder
handelingsproces moeten ministers speelruimte 
houden voor het bereiken van compromissen. 

Zolang het parlementair democratisch tekort 
formeel bestaat, client een goede onderlinge samen
werking de negatieve gevolgen binnen de perken te 
houden. Deze suggestie is kennelijk minder voor de 
hand liggend als zij op het eerste gezicht lijkt. Vol
gens een onderzoek van Van Schendelen laat 79 pro
cent van de Nederlandse Kamerleden zich 'uiterst 
geringschattend' uit over het werk van de Europar
lementariers. 

4· Een kwalitatief goede voorlichting, die alert re
ageert op vragen, onduidelijkheden, onbehagen bij 
burgers. Let wel, het gaat wat ons betreft niet om 
propaganda. Primair moet de vrije berichtgeving 
van de onafhankelijke media blijven staan. De klacht 
over onvoldoende of slechte berichtgeving over de 
Europese politiek, zoals die met name in het Eu
ropees Parlement wordt gehoord, is ongegrond. 
Wanneer het Parlement reele bevoegdheden, en dus 

4· P. Dankert, De logische stap van 
Maastricht, Socialisme en Democratie 1 2, 

1992 
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meer macht zal krijgen, zal de belangstelling in de 
media navenant stijgen. 

5. Aanwijzen van een zetel voor aile Europese 
instellingen. Het E Pals reizend circus tussen Brussel 
en Straatsburg is niet aileen een verspilling van geld, 
maar beperkt ook de mogelijkheden tot een ade
quate controle van Raad en Commissie. De Raad 
zou nu eindelijk eens de moed moeten bebben dit 
probleem op te lossen . 

Nederland zou het voortouw moeten nemen 
door af te zien van claims op de zetel van deze of ge
ne instelling. 

Bovengenoemde voorstellen zouden het democra
tisch tekort zowel in formele als in praktische zin 
grotendeels oplossen. Een parlement met reele be
voegdheden, met een efficiente werkwijze en een 
constructieve samenwerking met zijn nationale col
lega's zal in staat zijn tot het brengen van een leven
dige en inhoudelijke relatie met de burger. Blijft die 
uit, dan zal de kiezer zich ook van de Europese poli
tiek afwenden . Daarom moet er uiterlijk in 1 994 
uitzicht zijn op verdere verbetering. Zo niet, dan zal 
een dramatisch dieptepunt in opkomstcijfers ons 
dee! zijn, tenzij men tot de noodgreep besluit de 
nationale en Europese verkiezingen te combineren. 
Maar het is de vraag of de kiezer zich bij de derde 
rechtstreekse Europese verkiezingen nog eens knol
len voor citroenen laat verkopen . 

De twee uitdaainaen 
Uit bovenstaande mogen blijken dat de E G tegelijker-

tijd intern en extern voor een grote uitdaging staat. 
Intern moet zij de middelpunt vliedende krach

ten die voortkomen uit een herontdekt nationalis
me, de baas worden door versterking van bet inte
gratieproces . Extern moet zij de helpende hand uit
strekken naar bet uiteenvallende en gedestabiliseer
de Oost-Europa en moet zij nieuwe vormen van sa
menwerking en integra tie tot stand brengen. 

Intern moeten de groeiende tegenstellingen tus
sen de grote lidstaten beheersbaar gehouden worden 
en moeten de onzekerheden van Frankrijk en Enge
land ten opzicbte van bet zoveel groter geworden 
Duitsland worden weggenomen, onder andere door 
nu snel 'Maastricht' en daarmee de politieke en eco
nomische monetaire unie, goed te keuren. Extern 
moet de E G zich ontwikkelen tot een factor van sta
biliteit en zekerheid in geheel Europa, onder andere 
door voortvarend toe te werken naar toetreding van 
een aantal Oosteuropese Ianden, en door verant
woordelijkheid te nemen (en dus ook op te treden) 
in zaken van vrede en veiligheid en mensenrechten 
in Europa. Onze stelling is daarbij dat beide uitda
gingen - verdieping en verbreding - aileen in on
derlinge samenhang tot een goed einde gebracht 
kunnen worden. 

Daarbij is dan wei, om Peter Glotz te parafrase
ren, een nieuw anti-nationalistisch, Europees idea
lisme nodig.5 Zo'n nieuw, Europees getint idealis
me zou bovendien een nuttige rol kunnen spelen in 
het zo belangrijke proces van partijpolitieke ver
nieuwing, dat in de sociaal-democratie, in Neder
land en elders in Europa, volop gaande is. 

5. P. Glotz, Links na Maaasstricht, 
Socialisme en Democratie 1 2, 199 2. 
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De PvdA, de 
wereld van de 
arbeid en de 

In de sociaal-democratie 
staan vooral de kwantitatie

ve aspecten van werkgele
genheid centraal. Beleid en 
programma richten zich 
vrijwel exclusief op verho
ging van de arbeidspartici-

'd ' oorsnee 
de politieke agenda van de 
sociaal-democratie te plaat
sen, maakt een recent ver
schenen studie van B. Steijn 
en M. de Witte duidelijk. 
In hun De januskop van de werknemer 

patie; (in feite niet meer 
industriiile samenleving. Tech

nologie, arbeid en klassen aan 

dan) een voortzetting van 
het aloude werkgelegen
heidsbeleid met andere 
middelen. 

RUUD VREEMAN 
het begin van de Jaren negen

tig ( 199 2) ontzenuwen zij 
de zogeheten theorie van 
de industriele prestatiesa-is vice-voorzitter van de Partij van de Arbeid 

Ik kies in deze bijdrage 
een andere invalshoek: de 
kwalitatieve veranderingen in de produktiestructuur 
en de arbeidsorganisatie. Hiermee tracht ik de draad 
van een in de PvdA enigszins op de achtergrond 
geraakte traditie weer op te pakken. I Het moderne 
arbeidsvraagstuk behelst meer dan de problematiek 
van werkloosheid en arbeidsmarkt. Technologische, 
economische en bedrijfsorganisatorische ontwikke
lingen beinvloeden de 'arbeidsmaatschappij' als ge
heel. Produktiestructuur en arbeidsorganisaties zijn 
aan sterke veranderingen onderhevig. V oor de soci
aal-democratie- PvdA, vakbeweging en progressief 
management - is het urgent deze ontwikkelingen te 
beoordelen op hun gevolgen voor de kwaliteit van 
de arbeid en voor de positie van de 'loonafhankelij
ke' bevolking 2 • 

Naast - broodnodige - aandacht voor de 'werk
loze of niet-werkende burger' client de sociaal
democratie haar aandacht voor de 'burger als werk
nemer' eveneens te intensiveren. Beide sociale 
orientaties - het tegengaan van verdere onderklasse
vorming en het verhogen van de 'arbeidskwaliteit' 
voor de werkende bevolking - maken dee! uit van 
het politiek project van links . In de woorden van 
Galbraith: 'het streven naar een sociaal beter func
tioneren van het huidige (economische) stelsel, het 
streven naar een billijker economie' 3. 

Het brede arbeidsvraagstuk is, kortom, een van 
de kernpunten van de programmatische vernieu
wing van de PvdA. 

Industrie1e samenleving 

Dat er aile aanleiding is om het arbeidsvraagstuk op 

menleving. Deze theorie -
die door velen in weten

schap en bedrijfsleven wordt aangehangen, vaak on
uitgesproken of onbewust - gaat ervan uit, dat onze 
industriele samenleving in toenemende mate een 
prestatiesamenleving is, waarbinnen de sociale posi
tie die individuen in bedrijf en maatschappij berei
ken afhankelijk is van de eigen prestaties. Dit ont
wikkelingsmodel baseert zich op een vrijwel 'auto
nome' ontwikkeling van wetenschap en technolo
gie, met voomamelijk positieve gevolgen voor eco
nomie en samenleving. Door wetenschappelijke en 
technologische innovaties zouden produktiestruc
tuur en arbeidsorganisaties zich zo ontwikkelen dat 
sprake is van een 'regradatie van arbeid', een aan
zienlijke verbetering van de kwaliteit van de arbeid, 
en van een vrijwel onbeperkte (opwaartse) sociale 
mobiliteit. Klasseverschillen zouden daardoor als 
vanzelf verdwijnen; verschillende soorten werkne
mers delen meer en meer eenzelfde maatschappelij
ke orientatie, dat wil zeggen dezelfde opvattingen 
over arbeid, politiek en cultuur (de verburgerlij
kingsthese). Volgens de theorie maken technologi
sche ontwikkelingen de industriele samenleving tot 
een consensusmaatschappij, waarin aile werknemers 
uiteindelijk dezelfde cultuur van de middenklasse 
zullen delen.4 

Op theoretische en empirische gronden weerleggen 
Steijn en De Witte deze theorie . Zij concluderen dat 
de technologische en economische dynamiek van de 
industriele samenleving niet !outer positieve ont
wikkelingen te zien geeft waar het gaat om produk
tiestructuur en arbeidsorganisatie . De 'Januskop van 
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de industriele samenleving' toont ons tevens 'de 
negatieve zijde van moderniteit' .5 Zo constateren 
zij in navolging van anderen 6 , mede op basis van een 
onderzoek in een aantal bedrijven, dat technologi
sche en organisatorische innovatie tegengestelde ef
fecten hebben op de kwaliteit van arbeid en sociale 
mobiliteit. Vooral als gevolg van automatisering is 
er gelijktijdig sprake van toenemende complexiteit 
en afnemende autonomie (minder leermogelijkhe
den door routinisering en standaardisering) bij func
ties. Door plattere organisatieschema's, het toene
mend belang van opleidingseisen tegenover ancien
niteit en ervaring is tevens sprake van een sterk ver
minderde 'promotiekansenstructuur', welke in ar
beidsorganisaties onderbenutting en het zogeheten 
'fuiksyndroom' tot gevolg kan hebben. Het zonnige 
en 'vanzelfsprekende' toekomstbeeld van een open 
maatschappij met een hooggeschoolde beroepsbe
volking die gekwalificeerd werk doet en op basis van 
daadwerkelijke prestaties een maatschappelijke po
sitie kan verwerven verdient in hun ogen, op basis 
van de huidige trends, sterke correctie en nuance
ring. 

De stelling dat de industriele samenleving 'als van
zelf tendeert naar een consensusmaatschappij met 
een tamelijk homogene maatschappelijke orientatie 
wordt door Steijn en De Witte tevens ondergraven. 
Uit hun onderzoek blijkt de maatschappelijke orien
tatie van werknemers, hun opvattingen over arbeid, 
politiek en cultuur, (nog altijd) significant samen te 
hangen met de arbeids- en marktpositie die zij inne
men. AI is sprake van een meer 'gefragrnenteerde 
klassenstructuur', de specifieke arbeidssituatie van 
werknemers verklaart specifieke verschillen in op
vattingen over de bestaande maatschappelijke ver
houdingen of over bijvoorbeeld de waarde van ar
beid en prestatie. 

Wil sprake zijn van een verdere afname van 
'klasseverschillen' en regradatie van de kwaliteit van 
arbeid, dan zullen volgens Steijn en De Witte tech
nologische vernieuwing en de organisatie van pro
duktie en arbeid daarop bewust moeten worden af
gestemd 7. 

Arbeidsornanisatie en vervreemdinB 
AI eerder, in het begin van de jaren tachtig, ontstond 
er scherpe kritiek op de produktieorganisatie. Deze 
kritiek richtte zich met name op de sterk toegeno
men arbeidsdeling en de hierarchische verhoudingen 
in de bedrijven. In Nederland is de kritiek op deze 
Tayloristische produktiestructuur vooral geformu
leerd door de arbeidssocioloog De Sitter 8 . De Sitter 
concentreert zich in zijn werk op veranderingen van 
de produktiestructuur ten gevolge waarvan veran
deringen in de arbeidsorganisatie nodig zijn. Tevens 
legt hij een verband tussen produktieorganisatie, le
vensstijlen en democratie. 

Uit zijn onderzoek naar de samenhang tussen de 
houding van produktiewerkers en kenmerken van 
de arbeidsorganisatie blijkt dat ongeschoolde arbeid 
en geoefende herhaalarbeid - toen veelvoorkomend 
in grote delen van de industrie - als voedingsbodem 
voor de houdingen en percepties van de betrokken 
werknemers fungeren. Deze worden vaak geken
merkt door gebrek aan inzicht in de produktiestruc
tuur, gering vertrouwen in de sociale omgeving, 
gevoelens van machteloosheid, zinloosheid en onze
kerheid en een zwak ontwikkeld gevoel van zelfbe
wustheid en eigenwaarde. Dergelijke attitudes blij
ken niet aileen op de werkvloer tot uitdrukking te 
komen, maar ook in de samenleving. Zo werd vast
gesteld dat ongeschoolde en geoefende produktie
werkers bijvoorbeeld het nut van participatie in 
besluitvormingsprocessen onderschatten. Oat geldt 
voor besluitvorming binnen het bedrijf, maar - rui
mer - ook voor die in ons politiek-maatschappelijk 
bestel. Met als uiterste consequentie: men denkt 
zelf geen nuttige bijdrage aan de samenleving te kun
nen leveren. Zo gezien, laat arbeidsvervreemding 
die het gevolg kan zijn van een Tayloristische arbeids
organisatie diepe sporen na. 

Die vervreemding fungeert als bron van ervarin
gen die diep inwerken op de persoon en op de ma
nier waarop deze zich verhoudt tot zijn sociale om
geving. 

Vervreemding komt niet aileen passief voor - in 
de vorm van distantie of berusting in de bestaande 
situatie - maar kent ook een actieve variant. Actieve 

I. Een traditie waaraan de namen zijn 
verbonden van vooroorlogse sociaal
democraten als Theo van der Waerden 
en Andries Sternheim en Hendrik 
Spiekman. 

4· B. Steijn en M. de Witte , 5· Januskop, p. Joo. 

2. Zie P. Kalma, Het socialisme op sterk 
water. Veertien stellinaen 1988 . 
3. J .K. Galbraith in: N RC-Handelsblad, 
26- I I - I992 ('Hetstrevennaareen bil 
lijker economie'). 

De januskop van de industrie1e samenle
vinB. Technoloaie, arbeid en klassen aan 
het beain van de jaren neaentia, Alphen 
aan de Rijn, I992, p. I7-36. Zie hier 
een meer uitgebreide beschrijving van 
de theorie van de industriele prestatie
samenleving, alsmede de weergave van 
het gevoerde debat over deze theorie. 

6. Zie bijvoorbeeld: R.L. Vreeman, 
'Segmentering ofkwalificatie? 
Beleidsvragen rondom technologische 
vemieuwing', Socialisme en Democratie, 
december I985, p. 372 - 38o. 
7 . Januskop, p. 299 
8. U. de Sitter, Op wea naar nieuwe 

Jabrieken en kantoren, Deventer 198 1. 
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vervreemding duidt op een naar radicalisme neigend 
sentiment, waarbij een sterke voorkeur bestaat voor 
het stringent handhaven van traditionele normen en 
gezagsverhoudingen 0 

De Sitter stelt dat geschoolde en verantwoorde
lijke arbeid de ontwikkeling van belangstelling en 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de politiek in rui
me zin stimuleerto Deelname aan de besluitvor
mingsprocessen in het bedrijf is leerschool en stimu
lans voor participatie in de vakbeweging en voor 
interesse in de regionale en landelijke politieko 
Kortom, gedrag en houding van politiek ongei:nte
resseerden en non-participanten hangt in belangrij
ke mate samen met de kwaliteit van de arbeid die zij 
verrichteno 

Het tegengaan van deze vormen van vervreem
ding vereist dat de arbeidssituatie in overeenstem
ming wordt gebracht met de maatschappelijke situ
atie o Voor arbeidsorganisaties betekent dat volgens 
De Sitter onder andere het terugdringen van hierar
chische relaties en van horizontale en verticale 
arbeidsdeling, het verlenen van meer autonomie aan 
werknemers en het creeren van meer complexe 
taken in eenvoudige organisatieso 

De verbanden die De Sitter legt worden, zoals 
we zagen, door het onderzoek van Steijn en De Wit
te bevestigdo Er is een significante samenhang tussen 
de arbeids- en marktpositie van werknemers en hun ° 

maatschappelijke orientatieo Als gevaar dreigt, dat 
'werknemers en inactieven die qua arbeids- en 
marktpositie een ongunstige positie innemen zich 
niet Ianger vertegenwoordigd voelen door 'de poli 
tiek' 0 Om politieke apathie cq gevoelens van uitslui
ting onder deze groepen te voorkomen is het nodig 
dat politieke partijen zich rekenschap geven van de 
minder gunstige omstandigheden waarin deze groe
pen zich bevinden' 0 9 Rond de arbeidsmarkt en in 
arbeidsorganisaties doen zich, wat de ontwikkeling 
van die posities betreft, tegengestelde ontwikkelin
gen voor. Analyse en zo mogelijk bei:vloeding daar
van behoort tot het politiek (actie)program van de 
sociaal-democratieo 

Ontwikkelinsen in arbeidsoraanisaties 
Globaal kan men drie fasen onderscheiden in de ont
wikkeling van de industriele arbeidsorganisatieo Het 
ambachtelijke handwerk, dominant tot aan het begin 
van deze eeuw, werd gekenmerkt door vakman-

schap, een eenvoudig produktiesysteem en enkel
stuks-produktieo Vooral in de jaren twintig en dertig 
van deze eeuw kwam de massaproduktie opo De 
arbeidsorganisatie werd ingesteld op grote aantallen 
produkteno Er werd geproduceerd in een lijnver
band, samengesteld uit vele eenvoudige arbeidshan
delingen en overkoepeld door een grote bureaucra
tische organisatieo Deze vorm van produktie is gee
volueerd tot lean produktie - met name in bedrijfs
sectoren met hoogwaardige produkten die snel en 
adequaat op marktveranderingen moeten kunnen 
inspeleno De belangrijkste verschillen met de massa
produktie-organisatie zijn teamwork, kleine aantallen 
produkten, korte omsteltijden en eenvoudige, plat
te arbeidsorganisatieso In deze organisatievorm zijn 
bevoegdheden die in de Tayloristische organisatie 
werden uitgevoerd door staforganisaties - bijvoor
beeld produktvernieuwing, kwaliteitsbewaking en 
veiligheid - gedelegeerd aan de lijnorganisatieo De 
individuele werknemer krijgt meer verantwoorde
lijke arbeid en een complexere taak in een plattere 
organisatiestructuur 0 Zowel in de industrie als in de 
dienstverlening zien we het concept van de lean pro
duktie naar voren komen o Het gaat dan om sleutel
begrippen als 'terug naar de kerntaken', 'flexibele 
marktgerichtheid' en 'klantvriendelijkheid' 0 Deze 
ontwikkeling geldt in hoofdzaak de industriele pro
duktieo 

In het midden- en kleinbedrijf - in Nederland 
verreweg de grootste werkgever - zijn twee ten
densen waarneembaar 0 De eerste is dat de klassieke 
arbeidsdeling en hierarchie hier vaak wordt voortge
zeto Dat geldt bijvoorbeeld voor schoonmaak-, be
veiligings- en cateringbedrijveno Deze sector onder
vindt sterke groei doordat grote produktiebedrijven 
zich meer en meer toeleggen op hun primaire pro
dukt. De produktie van onderdelen en de onder
steunende diensten worden uitbesteed aan toeleve
ringsbedrijveno Deze zijn Of zelfstandige onderne
mingen Of bedrijven opgenomen in een conglomo
raat van bedrijfjes rond een moederbedrijf. Dit laat
ste wordt door Ruigrok en Van Tulder aangeduid 
met de term Toyotisme 10

: een ontwikkeling in de 
richting van 'gemstitutionaliseerde ongelijkheid' 
van werknemerso Een tweede tendens is de verster
king van het midden- en kleinbedrijf gebaseerd op 
ambachtelijke professionaliteito Deze bedrijven zor
gen voor de toelevering van hoogwaardige techni-

9o]anuskop, po 300 en eerderp o 2920 

100 Wo Ruigrok en Ro van Tulder, 
"'Toyotisme" en de crisis in de sociaal
democratie' in: Socialisme &J)emocratie, 

februari 19920 
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sche produkten of bieden diensten aan in de sfeer 
van accountancy, organisatieadvies, informatietech
nologie, marketing en produktontwerp. Onder
nemers en werknemers in deze sector zijn prf!Jessio
nals met een grote mate van arbeidsvrijheid. 

Daarnaast kent Nederland ook nog de traditione
le dienstverlenende organisaties: ruim 40 procent 
van de Nederlandse werknemers werkt op kantoor. 
Evenals in de massaproduktiebedrijven werden daar 
de arbeidsdeling en de hierarchische verhoudingen 
ver doorgevoerd. In de administratieve wereld is 
nog geen eenduidige nieuwe trend zichtbaar, ook a! 
worden met .een zekere vertraging organisatie
opvattingen uit de produktie in de kantoren gemtro
duceerd. Ook daar profit-centers en business-units . 

Er is dus een geschakeerd beeld aan produktiestruc
turen zichtbaar. Metals gevolg een grote diversiteit 
in arbeidssituaties, waardoor een meer gefragmen
teerde 'klassenstructuur' is ontstaan. Elke produk
tiestructuur stelt andere eisen aan de capaciteiten 
van werknemers en deze eisen werken op hun beurt 
door in de houding en het gedrag van werknemers 
op de werkvloer en, zoals De Sitter en Steijn/De 
Witte hebben Iaten zien, in de samenleving. 

Tegengestelde ontwikkelingen zijn zichtbaJ!r. Er 
is - ook binnen grote produktieorganisaties - sprake 
van een opwaardering van de kleinschalige produk
tie. Bij die trend hoort ook het toedelen van meer 
verantwoordelijkheid aan werknemers en een op
waardering van het moderne ondernemerschap . 

We zien daarmee aan de ene kant werknemers, die 
meer (relatieve) vrijheid in het werk hebben en 
waarbij bedrijfsidentificatie in een gespannen relatie 
kan staan met de solidariteit met collega's. Aan de 
andere kant zijn er de vaak lager geschoolde werkne
mers en uitkeringsgerechtigden die de traditionele 
discipline en hierarchie kennen. Voorheen had de 
PvdA onder deze beide categorieen grote aanhang, 
vooral in de industriele produktie . De laatste jaren 
zien we dat deze vanzelfsprekende aanhang onder 
druk is komen te staan. Ook het sociaal-liberale en 
conservatieve gedachtengoed krijgt steun bij de 
geschoolde werknemer, zeker in de commerciele 
dienstverlening. Aan de onderkant van de arbeids
markt - met name in de grote steden - is vee! van 
het vertrouwen in de (sociaal-economische) politiek 
verloren gegaan, waardoor 'gaan stemmen' niet 
meer vanzelfsprekend is . 

Contradicties 
Er doen zich meer contradicties voor waar het gaat 
om de relatie tussen produktiestructuur en arbeids
organisatie aan de ene kant en de arbeidskwaliteit en 
levensstijlen van werknemers aan de andere kant. 
Zo wordt in de stu die van Steijn en De Witte gewe
zen op het verschijnsel van een toenemende com
plexiteit en afnemende autonomie van functie
inhoud. Ook constateren zij een 'onbedoeld effect' 
van plattere organisaties: een verschraalde promo
tiekansenstructuur. Dergelijke tegenspraken zijn 
van belang bij het bepalen van een strategie voor een 
kwalitatieve verbetering van het arbeidsbestel en 
daarmee voor een versterking van de Nederlandse 
economie. 

Ik signaleer hier een vijftal andere tegengestelde 
ontwikkelingen. De sociaal-culturele trend van indi
vidualisering laat ook het bedrijfsleven niet onge
moeid. Zij komt daar bijvoorbeeld tot uiting in gro
tere individuele keuzevrijheid in arbeidsvoorwaar
den. Maar individualisering kent in het bedrijfsleven 
ook een opmerkelijke tegenhanger. De gei:ndividu
aliseerde werknemer krijgt in het bedrijf steeds 
vaker te maken met een - soms letterlijke - unifor
mering van werknemers. Onder de noemer 'corpo
rate identity' wordt gepoogd van het bedrijf een cul
turele eenheid te maken om de 'oorlog' in de markt 
gezamenlijk te winnen . MacDonalds is het voorbeeld 
bij uitstek van 'corporate identity' . De gei'ndividu
aliseerde werknemer wordt vanuit de bedrijfslei
ding geconfronteerd met begrippen als 'clubgevoel', 
teamwork of onderling vertrouwen. Dit zijn begrip
pen die integraal onderdeel uitmaken van de onder
nemingsdoelstelling; in plaats van aandacht voor de 
formele rechtspositie van de werknemer, gaat de 
aandacht uit naar de werknemer als 'familielid'. 

In de toekomst kan deze nadruk op een 'wij
gevoel' in de arbeidsorganisatie wellicht bijdragen 
aan - a! dan niet categorale - belangenorganisatie . 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft aan dater 
enig herstel is te zien bij het ledental van belangen
organisaties. 1 1 

Een specifieke ontwikkeling in Nederland lijkt 
daarbij wei de 'herzuiling' van de vakbeweging te 
zijn: een orientatie van de meer categorale M H P op 
de vvo, een meer intensieve relatie tussen CNV en 
CDA, terwijl de aanhang van het FNV zich vooral 
richt op de progressieve partijen (PvdA, o 66 en 
Groen Links). 

1 1. Socia a] en Cultureel Rap. port 199 2, 
Rijswijk (Sociaal en Cultureel 
Planbureau) 1992, p. 294-. 
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Werkdruk 
Een tweede tegenspraak is gelegen in de afnemende 
contractuele arbeidstijd en de toenemende arbeids
druk. Ondememers proberen bedrijfstijden te ver
lengen om grote investeringen in produktiemidde
len sneller terug te verdienen en/ of om de dienst
verlening te optimaliseren. Hierdoor ontstaat een 
vraag naar onregelmatige en flexibele werktijden. 
De werknemers daarentegen zijn in toenemende 
mate op zoek naar een juiste balans tussen hun werk
tijden en de kwaliteit van het Ieven . Het gaat om de 
verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid, 
arbeid en hersteltijd, arbeid en vrije tijd, arbeid en 
inkomen. Deze verhoudingen veranderen in de loop 
van de levenscyclus van een mens. De aanwezigheid 
van kinderen, lichamelijke en geestelijke slijtage, 
nieuwe interessegebieden of een nieuwe woonom
geving zijn factoren die verschillende eisen stellen 
aan de werktijden. Een herleving van het tijdperk 
waarin het arbeidsritme gedurende de gehele le
vensloop het levensritme van werknemers bepaalde 
- een gevaar dat dreigt als er een ongebreidelde 
flexibilisering ontstaat - zal door de huidige genera
tie werknemers niet worden geaccepteerd . De 
spanning tussen arbeidsritme en kwaliteit van het 
Ieven zal - toegespitst op arbeidstijdverkorting, 
roosters, vervroegde uittreding, pensionering, ou
derschapsverlof, educatief verlof of deeltijdarbeid -
een van de kemvraagstukken zijn voor ons toekom
stig arbeidsbestel. 

De problematiek van de tijdsdruk wordt beves
tigd in het Sociaal en Cultureel Rapport I 99 2. Het 
betaalde werk kost werkende mannen momenteel 
over het algemeen meer tijd dan in I 9 7 5. De trend 
van verkorting van de contractuele arbeidstijd in de 
cAo-afspraken vindt men niet terug in de ontwikke
ling van de netto vrije tijd. De bruto arbeidstijd 
(reistijd, overwerk en dergelijke) is gestegen. Wan
neer hierbij onderwijsverplichtingen, taken in de 
huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging en 
nachtrust worden opgeteld, blijkt dat de netto vrije 
tijd is gedaald. Het Planbureau concludeert: 'De 
vrije tijd lijkt meer in het algemeen onder druk te 
staan van ontwikkelingen, waarbij de diverse ver
plichtingen tezamen per persoon meer tijd zijn gaan 
kosten'. 12 

Dit tijdsbeslag van verschillende taken tezamen ver
toont in I 990 een piek in de leeftijdsklasse van 3 I-

35 jaar. AI het werk kost zowel mannen als vrouwen 
gemiddeld 5 I uur per week. 1 3 In 1 97 5 was dat 4 uur 
minder voor mannen en 5 uur minder voor vrou
wen. Sinds dat jaar hebben mannen tussen hun 26e 
en soe jaar en vrouwen tussen het 26e en 4oe jaar 
het drukker gekregen. Het werk hoopt zich dus op 
in een beperkt deel van het Ieven . Er is een stijging 
van de groep die een werkprogramma heeft met 
minstens de combinatie van twee uiteenlopende ta
ken (in I 97 5: 43% en in I 990: 62%). De stijging van 
de groep van de 'combi-werkers' verklaart waarom 
het Ieven tussen 20 en so jaar, ondanks de verkor
ting van de officiele wekelijkse arbeidsduur, tegen
woordig minder vrije tijd biedt dan 1 5 jaar geleden. 
Een onderzoek van de FNV laat zien dat de toegeno
men werkdruk ertoe leidt, dat de meeste werkne
mers die nu full time werken gedurende een bepaal
de periode de mogelijkheid willen hebben om dat 
parttime te doen. Voor bijna de helft is die wens 
gekoppeld aan het recht weer naar een voltijdse baan 
terug te keren. Bij 'so-plussers' blijkt er een grote 
behoefte te bestaan om slechts vier dagen per week 
te werken. 1 4 

HerverdelinB 
Een derde tegenspraak is gelegen in de sociale struc
tuur van de arbeid. Door de toepassing van (infor
matie-)techno Iogie ontstaan er in bedrijven steeds 
meer eenzame arbeidsplaatsen. Daar werken men
sen die aileen nog via beeldscherm en telefoon in 
contact staan met hun collega's. Voor hen zullen 
naar verwachting sociale structuren buiten de 
arbeidsplaats van steeds grotere betekenis worden. 
Deze mensen richten zich op de familie, de school, 
het werk van de partner, de sportvereniging of het 
cafe. De arbeidsmobiliteit zal hierdoor afnemen. 
Een hoger loon zal lang niet altijd meer doorslagge
vend zijn bij de beslissing van een werknemer om 
voor een nieuwe baan te verhuizen. Het gaat immers 
steeds meer om een afweging tussen arbeid en de 
kwaliteit van het Ieven . Dit geldt op een andere 
manier ook voor de inhoud van de arbeid. Deze 
wordt in veel beroepen abstracter. In de vrije tijd zal 
de nadruk als gevolg daarvan wellicht komen te lig-

1 2. Sociaal en Cultureel Rapport 1 99 2, 
pp 285e.v. 
1 3. Doordat dit gemiddelden zijn 
waarbij ook niet-actieven meewegen, 
is er in feite sprake van meer dan 51 
uur. 
'4· FNv-Maaazine, 28-II-1992. 
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gen op meer concrete taken. 
Men mag verwachten dat hiervan een positieve 

impuls zal uitgaan op een eerlijker verdeling van de 
onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen. 
lmmers, vee! zorg- en huishoudelijke taken zijn bij 
uitstek concreet. Dit zal de ook door andere facto
ren (vrouwenbeweging, kinderopvang, huishoude
lijke technologie) veroorzaakte trend naar de verde
re herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid 
verder versterken. Het Sociaal en Cultureel Rapport 
I992laat zien dater sprake is van een gestage voort
gang in de herverdeling van taken. Vrouwen die in 
I975 tussen de 26 en 30 jaar waren, besteedden 
toen 8 uur aan betaald werk en 37 uur aan huishou
delijke taken. In I 990 is dat gemiddeld 8 uur meer 
aan betaalde arbeid en 9 uur minder aan huishoude
lijk werk. Bij mannen is de wekelijkse arbeidstijd in 
die levensfase sinds I 97 5 met 3 uur verminderd, 
terwijl het huishoudelijke werk met 2 uur is toege
nomen. 

Arbeid en arbeidsmarkt 
Een vierde tegenspraak wordt zichtbaar in de ont
wikkeling van de kwaliteit van het werk en de nood
zaak meer werk te bieden aan de lager geschoolden 
op de arbeidsmarkt. Twee opvattingen staan daar 
tegenover elkaar. De 'arbeidsmarktbenadering' 
pleit voor het 'afsplitsen' van taken aan de onder
kant van de arbeidsorganisatie, opdat sectoren voor 
lager geschoolden worden opengebroken. De 'kwa
liteit van de arbeid' -benadering is van mening dater 
in principe voldoende ongeschoold werk in Neder
land voorhanden is en ziet het probleem vooral in de 
verdringing van ongeschoolden door beter ge
schoolden. Dit verdringingsprobleem aan de onder
kant moet opgelost worden door banen op een 
hoger niveau te creeren, waardoor er doorstrorning 
ontstaat en in het bestaande ongeschoolde werk de 
ongeschoolden aan de slag kunnen. Dit moet gebeu
ren door investeringen in kennisintensieve produk
tie en in de dienstverlening. Het afsplitsen van func
ties is minder voor de hand liggend omdat dit tege
moet komt aan Tayloristische opvattingen over de 
arbeidsorganisatie. Daarom moet vooral in verschil
lende sectoren worden gezocht naar aanloopfuncties 
op een lager niveau: dan is er sprake van functie
differentiatie die past in het 'kwaliteit van de ar
beid' -perspectief. 

A1edezeggenschap 
Een vijfde tegenspraak zien we op het terrein van de 
medezeggenschap. Het teamwork in de lean produktie 
benadrukt de relatieve autonomie in het arbeidspro
ces . Er is meer invloed op de directe gang van zaken 
in het werk: de planning, de arbeidsmethode, de 
kwaliteitsbewaking . Daar staat tegenover dat de 
internationalisering van de bedrijven de invloed op 
het brede bedrijfsbeleid, zoals bij investeringen of 
fusies, doet afnemen. Er is meer zeggenschap over 
minder. Dit, gevoegd bij de decentralisatietendens 
in de arbeidsvoorwaardenvorming, kan leiden tot 
vormen van bedrijfsegoi'sme die bij werknemers het 
bredere zicht op de ontwikkeling in de sector en de 
econornie doen afnemen. In het netwerk van kleine 
bedrijven, dat de toeleveringsindustrie vormt en 
waar de flexibilisering van arbeid bijvoorbeeld in de 
vorm van arbeidscontracten toeneemt, zal sprake 
zijn van een afkoppeling van medezeggenschap: er is 
maar een beperkte of zelfs geen ondernemingsraad, 
de cao en de vakbond zijn vaak zwak. Met het oog 
hierop is het terecht dat de Industriebond F N v voor 
het 'kleinbedrijf dezelfde kwaliteit van arbeidsver
houdingen bepleit als voor grotere bedrijven. 15 
Deze tendens in de medezeggenschap lijkt parallel te 
!open met de internationalisering van de politiek, 
waarbij de afnemende invloed van de burger op het 
Europese beleid ook gepaard gaat met nationalisme 
en regionalisme. Daarom moet het denken over de 
betrokkenheid van de burger bij Europa zich niet 
uitsluitend concentreren op de versterking van het 
Europees Parlement. Er zal met name meer nadruk 
moeten komen te liggen op de medezeggenschap in 
multinationale ondernemingen en grensoverschrij
dende CAo's. Ook aandelenbezit van werknemers 
kan in deze zeggenschapsontwikkeling van belang 
zijn. 

Politi eke consequenties 
Welke consequenties kunnen we trekken uit de ont
wikkeling van arbeidsorganisaties en de bovenge
noemde contradicties in de relatie tussen arbeid en 
levensstijl? En welke consequenties heeft dat voor 
sociaal-democratische politiek en de PvdA? 

De eerste conclusie is dat de sociaal-democratie 
het vraagstuk van de arbeidsorganisatie meer moet 
gaan benadrukken als politiek project. Arbeid blijft 
een uiterst dominante rol spelen in het Ieven van 
mensen. Voor een sociaal-democratie die de factor 

1 5. Jndustriebond F N v, Op zoek naar 
nieuwe erenzen. Ui!bestedinB van werk, 
Amsterdam, december 1992. 
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arbeid blijvend wil bescherrnen, 'emanciperen' en 
moderniseren geldt de 'burger als werknemer' als 
een zeer belangrijke orientatie. Een sterke econo
mie en een hecht arbeidsbestel zijn gebaat bij een 
hoge arbeidsmotivatie en 'arbeidskwaliteit' van de 
werkende bevolking. Op basis van studies als die van 
De Sitter en Steijn/De Witte kan dit zelfs, met 
enige voorzichtigheid, uitgebreid worden tot de po
litieke democratie. Volwaardig burgerschap kan niet 
los worden gezien van volwaardig werknemerschap. 
De produktiestructuur en de plaats die werknemers 
daarin innemen, blijkt nog altijd grote invloed uit te 
kunnen oefenen op de algehele maatschappelijke 
orientatie, op opvattingen en gedrag. Arbeid vraagt 
daarom niet alleen om een kwantitatieve benadering 
waar het gaat om werkgelegenheid en inkomensver
deling, maar ook om een kwalitatieve. Daarbij gaat 
het om het tegengaan van vervreemding, het bevor
deren van medezeggenschap en de kwaliteit van het 
werk, het in harrnonie brengen van arbeidsritme en 
leefkwaliteit, het terugdringen van te sterke seg
mentering op de arbeidsmarkt en het integreren van 
een sociale onderklasse in het arbeidsbestel. 

Van belang daarbij is dat de sociaal-democratie 
op de modernisering van de produktie niet uitslui
tend afhoudend moet reageren. lntegendeel, soci
aal-democratie, vakbeweging en 'progressieve ma
nagers' zullen moeten nadenken over eigen concep
ten. De Duitse sociaal-democraat Glotz forrnuleert 
daarbij als uitgangspunt: 'Links moet de beslissende 
betekenis van de "ondernemende ondernemer" voor 
elke economie ook innerlijk accepteren. Zij kan 
zonder terughoudendheid eisen dat de economische 
overrnacht van het financierskapitaal wordt beperkt, 
maar zij moet verrnijden, dat ook de technici uit het 
middelmanagement, de hoogwaardige technische 
handarbeid of de nieuwe inforrnatiseringsdienstver
lening in het kamp van rechts worden gedreven'. 1 6 

Steijn en De Witte concluderen met vele anderen 
dat de inrichting en vorrngeving van produktiestruc
tuur en arbeidsorganisatie bovenal een kwestie is 
van 'organisational choice', van managementbesliss
ingen. Het is, veel minder dan wordt gedacht, een 
kwestie van technologisch of economisch determi
nisme. Bij een gegeven technologische en economi
sche ontwikkeling bestaan er bewuste keuzemoge
lijkheden om door de organisatie van de produktie 
een hogere kwaliteit van de arbeid te bereiken. 
Voor PvdA en vakbeweging is het zaak in samenwer-

king met progressieve ondernemende managers en 
werknemers die keuzemogelijkheden intensief te 
verkennen. Ondanks de intensieve (wetenschappe
lijke) discussie over de ontwikkeling van de kwali
teit van arbeid, blijft de praktijk nog vaak achter. 
Steijn en De Witte stellen: 'Wij moeten constateren 
dat het overgrote dee) van de door ons onderzochte 
managers dergelijke keuzemogelijkheden noch on
derkent, noch aanwendt' 1 7. 

Links client concepten voor de organisatie van 
produktie en arbeid te ontwikkelen die daadwerke
lijk een industriele prestatiesamenleving mogelijk 
maken: de 'gelijke kansen-maatschappij' van de so
ciaal-democratie . Het arbeidsleven client zo te wor
den ingericht dat werknemerschap/burgerschap in 
de 'sociale democratie' die in de politieke democra
tie ondersteunt. Een politiek project voor het sociaal 
beter Iaten functioneren van het huidige economi
sche stelsel. 

Een dergelijke kwalitatieve benadering geldt tevens 
de economische structuur als geheel. Hoogwaardige 
werkgelegenheid, innovatief of zelfscheppend tech
nologisch en industrieel verrnogen; dit alles is ook in 
sterke mate afhankelijk van een hoogwaardige bena
dering van het brede arbeidsvraagstuk in de nabije 
toekomst. De relatie tussen industrie- en technolo
giebeleid enerzijds en milieu, werkgelegenheid en 
de kwalificatie-ontwikkeling van de beroepsbevol
king anderzijds zal door de PvdA in het publieke 
debat weer centraal moeten worden gesteld. Bij de 
relatie industrie-milieu zal de werknemer ook als 
'producent' worden aangesproken . In het huidige, 
overigens zeer toe te juichen, 'nationaal debat' over 
industriebeleid zouden bij de sterkte/ zwakte analy
ses en concepten als 'clustervorming', industrie
fonds en strategische alianties ook ideeen met 
betrekking tot innovatief management en onderne
merschap en arbeidsmotivatie dienen te worden 
ingebracht. Een bewindspersoon van de PvdA op 
het Ministerie van Economische Zaken zou de dis
cussie over deze thema's, te beginnen in de PvdA, 
zeker verlevendigen. 

Het belang van een intensieve relatie tussen PvdA en 
vakbeweging kan daarbij niet worden onderschat. 
Te vee) wordt de verhouding met de vakbeweging 
momenteellouter instrumented gezien. De vakbe
weging is dan vooral een maatschappelijke factor die 

1 6. Peter Glotz, Die Linke nach dem 
SieB des Westens, Stuttgart 1992 pp. 
170-171. 

1 7. januskop, p. 295 
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beleid al dan niet mogelijk maakt, of een beperkte 
belangenbehartiger, waarvan de punten a! dan niet 
in het politieke programma worden opgenomen. 
Het gaat er vee! meer om de vakbeweging te zien als 
'natuurlijke coalitiepartner' waar het gaat om de 
benadering van de 'burger als werknemer' en van 
het brede arbeidsvraagstuk. Een coalitie voor het 
ontwikkelen van concepten voor Galbraith' sociaal 
beter functioneren van de economie en daarmee ook 
voor een belangrijke electorale basis voor progres
sieve politiek. 

Het is in dit opzicht opvallend hoezeer de Demo
craten in de vs hechten aan de steun van vakbondsle
den. Zo gaven Democratische !eiders als Jesse Jack
son, Mario Cuomo en Michael Dukakis directe on
dersteuning aan demonstraties en picked lines tijdens 
de langdurige staking bij Eastern Airlines. De Demo
craten benadrukten de georganiseerde werknemer 
dus niet de vakbond als institutie- als de belangrijk
ste produktieve, hardwerkende kracht in het land . 
Thema's van de vakbonden werden niet als spe
cifieke belangen gedefinieerd, maar in termen van 
algemene belangen als armoedebestrijding, gezond
heidszorg en onderwijs. Een belangrijke overweging 
daarbij is dat de vakbeweging voor de Democrati
sche partij de enige organisatie is die integrerend 
werkt naar de verschillende etnische groepen. 18 

De PvdA zal het brede arbeidsvraagstuk offensief 
moeten inbrengen in het politiek-maatschappelijke 
debat over de versterking van de Nederlandse eco
nomie. De positie van de 'doorsnee' werknemer zal 
daarbij centraal komen te staan - zonder dat overi
gens de bescherming van de mensen met een slechte 
positie op het spel wordt gezet. Ook de 'onderne
mer van Glatz' zal in de sociaal-democratie steun 
moe ten kunnen vinden. 

Een dergelijke inzet van de sociaal-democratie 
voor een versterking van de produktiestructuur en 
een beter benutte en beter gekwalificeerde beroeps
bevolking stelt daarom twee voorwaarden: 

1. een niet vrijblijvende, maar intensieve dialoog 
tussen vakbeweging, PvdA en progressieve onder
nemers voor een beter sociaal functioneren van de 
markteconornie; 

2 . mobilisatie van de (potentiele) achterban van 

1 8. David Kusnet, Speakina American. 
How the Democrats can win in the nineties, 

New York 1992 pp . 183-197· 
19 . Uit hun , voor Nederland niet 
representatief, onderzoek in vier 
bedrijven blijkt dat 40% van de werk
nemers op de PvdA zou stemmen. Dit 
betreft zowel de meest geschoolde 
'handarbeiders' als de meer routine-

de PvdA, de modale werknemer, om deze als sym
pathisant of lid van de PvdA concepten voor een 
sociale innovatie van produktie(structuur) en ar
beidsorganisatie mee te Iaten ontwikkelen. Hun er
varingen en inzichten zijn daarbij simpelweg onmis
baar . 

De samenstelling van het ( actieve) ledenbestand 
van de PvdA zal daarvoor moeten veranderen. Juist 
voor modale werknemers uit de marktsector moet 
de PvdA weer herkenbaar en aantrekkelijk worden . 
Het onderzoek van Steijn en De Witte laat zien hoe 
sterk de PvdA, voor de electorale terugval, verte
genwoordigd was onder grate groepen werknemers 
in de marktsector. Tot aan functies op middle 
managementniveau was de PvdA veruit de grootste 
partij 1 9. Gegeven dit grate potentiele draagvlak van 
de PvdA onder de 'doorsnee' werknemers is de 
relatief geringe aandacht in de PvdA voor vraagstuk
ken van arbeid en de marktsector, op zijn zachtst 
gezegd, opmerkelijk. Komt hierbij een frontale con
frontatie met de vakbeweging, zoals bij het w A a
conflict, dan bemoeilijkt dit de relatie met werkne
mers in de marktsector verder. 

Ten dele vindt dit zijn verklaring in het tamelijk 
eenzijdig samengestelde (actieve) PvdA-ledenbe
stand, kader en politici . Van modale werknemers uit 
de marktsector zitten momenteel wei leden van 
hoven 5o jaar in het PvdA-bestand, maar in veel ge
ringere mate daaronder. De bestaande oververte
genwoordiging van werknemers uit de overheids
en gesubsidieerde sector leidt tot een onevenwichti
ge beleidsvorrning en een eenzijdige interne cul
tuur. De PvdA moet wei een partij zijn die de kwali
teit van het openbare bestimr en van de overheids
diensten wil verbeteren, maar geen overheidspartij. 
Toen bij achtereenvolgende Conventies van de De
mocraten in de jaren tachtig bekend werd dat de 
meerderheid van de gedelegeerden hestand uit 
werknemers van de overheid, ontstond het beeld 
van de Democratische Partij als een partij van tax

eaters en niet van taxpayers. Zo sterk ligt dat gelukkig 
in ons land niet, maar een eenzijdig 'overheidsbeeld' 
versmalt de aantrekkingskracht van de partij . 

Participatie van en steun onder de doorsnee 
werknemers voor het sociaal-democratisch project 
rond het brede arbeidsvraagstuk is ook hierom van 

matig werk verrichtende 'hoofdarbei
ders' (Inkomenscategorieen tot 
± j 65ooo . Zie voor een verkorte 
beschrijving van dit onderzoek: B. 
Steijn en M . De Witte, 'Klassepositie 
en maatschappelijke orientatie', 
Tijdschriji voor Arbeidsvraaastukken, jaar
gang 8 (1992), nr. 4, p. 357 -371 . 

3 I 
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het grootste belang: het draagvlak onder de gewone 
werknemers, vooral in de industrie en zakelijke 
dienstverlening, is essentieel als voorwaarde voor de 
opbouw van solidariteit. Bij het tegengaan van een 
verder ontstaan van een (deels allochtone) onder
klasse speelt de 'middenklasse' een beslissende rol. 
Er moet aansluiting worden gevonden bij de 'tevre
den meerderheid ', waarover Galbraith spreekt 20 , 

wil de politiek de belangrijkste sociale en ecologi
sche vragen kunnen oplossen. Immers, een discussie 
over verdelingsvragen en de afwegingen die daarbij 
binnen een solidair concept spelen, moet wei met de 
betrokkenen zelf worden gevoerd. Hetzelfde geldt 
voor de toenemende spanning tussen korte termijn 

consumptie en investeren in een duurzame toe
komst. Een draagvlak voor de 'brede' verzorgings
staat (Wolfson) komt niet vanzelf. Daarom is de 
boodschap van Henri Polak, dat de politieke organi
satie van geschoolde vakarbeiders noodzakelijk is 
om rechtsbescherming voor de ongeschoolden te 
realiseren, nog steeds actueel. 

Dit is een bewerkte versie van een inleiding die R. Vreeman 
hield voor de was/ o 1 P-Zomerschool over 'Sociaal-demo· 
cratie en levensstijl'. De lezingen van deze Zomerschool zijn 
gebundeld in: J. Nekkers en A. van der Dungen,(red.) Hec 
ideoloaisch tekon en culwrele politiek van het publiek domein, 
Amsterdam (wss/oiP/Woodbrookers), 1992. 

2o. john Kenneth Galbraith, The Culture 
'?[Contentment, London 1992. Overigens 
betreft het hier niet de meerderheid van 
de bevolking, maar die van degenen die 
daadwerkelijk gaan stemmen. 
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Een postmodeme 
adviseur in over
heidszaken 

Bas van Stokkom bespreekt: 

Paul Kuypers, Een zaak van witte boor

den; beschouwinaen over bureaucratie en 

politiek, Uitgeverij De Balie, 1992. 

In een recent interview (NRC 

/Handelsblad 20 juni 1992) zegt 
Paul Kuypers, adviseur in over
heidszaken: 'Ik ben niet iemand 
van conclusies. Oat suggereert 
dat je alles weet. En zover komt 
het nu eenmaal nooit. Ik ben 
aileen maar nieuwsgierig, einde
loos nieuwsgierig.' En verderop 
lezen we: 'De macht die maakt 
me nieuwsgierig. Ik blijf altijd 
wroeten. Ik neem geen genoegen 
met zomaar een schets van de 
werkelijkheid. Ik wil die schets 
altijd ontwrichten. Mensen kun
nen daar niettegen . Want zo kom 
je in chaos terecht.' 

Deze uitspraken geven een 
goed beeld hoe Kuypers in zijn 
nieuwste boekje Een zaak van witte 

baorden te werk gaat. In deze bun
del doet hij verslag van een reeks 
discussies die in het Amsterdam
se culturele centrum De Balie 
plaatsvonden over ontwikkelin
gen in de bureaucratie. Hij intro
duceert een aantal spreekbeurten, 
waaronder die van de politieke fi
losoof Siep Stuurman, en geeft er 
vervolgens commentaar op. Het 
resultaat is een soort 'materiaal
boekje', een verzameling losse 
stukjes waarop hij zijn beproefde 
methode van ontwrichting en 
ontregeling loslaat. 

Kuypers is werkzaam in De Ba
lie en fungeerde daar als intellec
tuele rechterhand van Felix Rot
tenberg. De Balie doet vee! moei
te een culturele voortrekkersrol 

te vervullen . Het centrum wil 
verslag uitbrengen van de post
modeme turbulentie en doet een 
flinke greep uit het kosmopoliti
sche cultuuraanbod. Om de vraag 
hoe deze eclectische maaltijd door 
de bezoekers verwerkt moet wor
den, bekommeren de infomake
laars van De Balie zich niet. 

Kuypers koestert de 'zachte 
chaos'. In Pretenti~s en partijen, een 
eerder discussieverslag, stelt hij: 
'De maatschappij wordt gedragen 
door een eindeloos aantal kleine 
bewegingen; een chaos van vor
men en strategieen.' En hij onder
schrijft triomfantelijk de visie van 
de Duitse essayist Enzensberger 
dat werkelijke beslissingen niet 
door 'de politieke klasse ' worden 
genom en maar op decentraal vlak 
plaatsvinden, 'in een wijdvertakt 
zenuwstelsel, dat van geen enkel 
punt uit controleerbaar is'. 

Kenmerkend voor de postmo
derne werkwijze is de zoektocht 
naar het Andere. Kuypers zoekt 
naar geheel 'andere' sturingscon
cepten die geeigend zijn voor een 
complexe, versplinterde en on
overzichtelijke samenleving. Een 
van die concepten is 'stochastisch 
regelen', regelen door middel van 
mathematische kansberekening. 
Oat verschaft bestuurders een 
fluctuerend en flexibel instru
mentarium waarmee zij spontaan 
kunnen reageren op maatschap
pelijke processen. Een ander con
cept is 'meta-sturing' dat Kuypers 
ovemeemt van de bestuurskundi
ge Roe! in 't Veld: 'geavanceerde 
sturingsmethoden waarin syner
gie wordt opgewekt en waarbij 
gebruik wordt gemaakt van me
chanismen tot communicatie en 
besluitvorming met voorwaartse 
koppeling en terugkoppeling in 
het sturingstraject.' (Let op het 
verhullende taalgebruik. Post-
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modeme ontregelaars maken er 
dankbaar gebruik van.) 

Kritiek op dergelijke concep
ten kan niet uitblijven . De socio
loog Kees Schuyt, ook van de 
partij tijdens de Balie-discussie, 
vroeg zich afhoe je een keuze kunt 
maken voor meta-sturing als je 
eerst hebt vastgesteld dat de poli
tiek eigenlijk helemaal niet meer 
kan sturen. De 'rare gedachten
gang' dat politici buiten spel 
staan, zou zelf eens onderzocht 
moeten worden, oppert hij. Het 
paradoxale is, vervolgt Schuyt, 
dat degenen die zich op deze 
besturingsillusie beroepen, 'de 
rechtsstaat niet als een kader, 
maar als een belemmering zien en 
vervolgens op zoek gaan naar een 
nieuw kader dat uiteindelijk 
slechts fantasie blijkt te zijn'. Het 
zijn bedenkels die op grootheids
waan duiden, besluit hij. 

Kuypers methode van ont
wrichting verdient dus wantrou
wen . Of er vruchtbare perspec
tieven uit voortkomen is zeer de 
vraag. Tach loont het te kijken 
naar de meer bescheiden pogin
gen van Kuypers om vat te krijgen 
op het massieve fenomeen van bu
reaucratie. 

De bureaucraat 
Opmerkelijk is dat Kuypers het 
werk van de bureaucratische 're
gelneven' !of toezwaait. Is de bu
reaucraat in de volksmond een 
saaie formalist, iemand die zich 
strikt aan de regels houdt, Kuy
pers ziet de bureaucraat als 
iemand die mogelijkheden schept 
tot handelen. Hij neemt deze op
vatting over van Stuurman. 'Nie
mand houdt van bureaucraten', 
zegt Stuurman in zijn bijdrage. 
'Maar iedereen maakt dagelijks 
gebruik van de diensten van bu
reaucratieen. Iedereen houdt van 
treinen die op tijd komen en brie-
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ven die bezorgd worden.' Bu
reaucraten produceren niet alleen 
maar nota's. Zander het dagelijk
se werk van ambtenaren zouden 
mensen hun dagelijks werk niet 
kunnen bereiken, of hun huizen 
niet kunnen verwarmen. Dat da
gelijkse werk vinden we volko
men vanzelfsprekend . De arbeid 
van ambtenaren wordt pas zicht
baar op het moment dat zij op
houdt, zegt Stuurman. Als ambte
naren staken is het nationale huis 
te klein. 

Leuzen als 'minder staat' en 
'deregulering' zijn volstrekt on
deugdelijk, vervolgt hij. Niet ai
leen omdat de no-nonsense poli
tick van het laatste decennium 
heeft gefaald. De staatsuitgaven 
zijn immers veel moeilijker aan 
banden te leggen dan de neo
conservatieven veronderstelden. 
Maar vooral omdat ze een ver
keerd beeld van de staat geven. 
De staat beperkt weliswaar de 
speelruimte voor het handelen 
van burgers, maar biedt ook ruim
te om te handelen. De bureaucra
tic is geen stoffige organisatie, een 
sta-in-de-weg voor vernieuwing, 
maar motor voor verandering. 

Historisch gezien is het een 
emstige misvatting, stelt Stuur
man, om bureaucratic te associe
ren met traagheid en obstructie. 
Staatsapparaten zijn juist bevor
derlijk voor de economische dy
namiek. Reeds Max Weber be
klemtoonde dat de bureaucratic 
het toonbeeld is van een buitenge
woon efficiente organisatie . Na
tuurlijk bestaat er een bureau
cratische traagheid, maar die is 
niet alleen kenmerkend voor de 
grootschalige instellingen van de 
overheid. Ook grate kapitalisti
sche ondememingen beschikken 
over een strakke bureaucratische 
organisatie. 

Stuurman verbindt aan dit ge-

geven een interessante these: het 
gevaar is niet dat de staat te groat 
of te omvangrijk is, maar dat hij 
niet sterk genoeg is. Een staat is 
sterk als hij een hoog niveau van 
technische expertise en bestuur
lijke inventiviteit weet te combi
neren met slagvaardigheid. Een 
staat kan omvangrijk zijn qua aan
tal werkzame ambtenaren of qua 
interventiebereik, maar daar lig
gen de werkelijke problemen 
niet. Het werkelijke probleem is 
dat een omvangrijke staat niet bij 
machte hoeft te zijn gericht te 
intervenieren en daardoor geen 
rechtsbescherming kan bieden. 

Stuurman signaleert een andere 
moeilijkheid waarmee uitvoeren
de instanties te kampen hebben: 
calculerend gedrag . Burgers 
schikken zich niet meer vanzelf
sprekend naar de wet. Zij stellen 
zich niet meer op als verantwoor
delijke citoyen, maar als calcule
rende consument. Dat leidt tot 
wat Enzensberger 'Italianisering' 
heeft genoemd: 'vormen van re
gelinterpretatie waarin particu
liere belangen en connecties het 
algemeen belang overvleugelen.' 
Regels geven aanleiding tot ver
schillende interpretaties: ze wor
den onderhandelbaar. Er ontstaat 
een instrumentele houding tegen
over regels, niet aileen onder bur
gers, maar ook onder politici en 
ambtenaren. In Nederland zijn 
deze verschijnselen minder be
kend. In onze politieke cultuur 
wordt ook geritseld, maar dat ge
beurt minder grof en brutaal dan 
in Ianden als Italie waar 'knutse
len' als nationale deugd wordt be
schouwd. 

Kuypers bevestigt deze ont
wikkeling. Naarmate de overheid 
haar regels verfijnt en differen
tieert, blijken de mogelijkheden 
van burgers om zich aan die regels 
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te onttrekken groter te worden. 
Tegelijk worden vanuit de maat
schappij steeds hogere eisen ge
steld aan de overheidsorganisatie. 
Daarop neemt de verleiding om te 
verfijnen weer toe. De overheid 
zit dus klem tussen de veelheid 
aan prestaties en verwachtingen 
die vanuit de maatschappij wordt 
gevraagd en de onmogelijklleid 
om er op een bevredigende ma
nier op te antwoorden. 

Kuypers keert zich tegen de 
bestuurskundige Pim Fortuyn die 
de opmars van de calculerende 
burger toejuicht. Volgens For
tuyn zijn burgers niet Ianger de 
gewillige onderdanen van weleer. 
Ze schikken zich niet vanzelfspre
kend naar de regels omdat het zo 
hoort. Het vermogen om zelf te 
kiezen en zelf te calculeren vormt 
het bewijs van geslaagde emanci
patie. Burgers en bedrijven halen 
bij de overheid weg wat ze kun
nen gebruiken en gaan verder hun 
'eigen feestelijke gang' . Kuypers' 
reactie laat zich raden: creatieve 
regelinterpretatie verhindert effi
cientie in de uitvoerende organen 
en bedreigt de rechtszekerheid. 
De bureaucratie is geen marktor
ganisatie; ze moet geen vraag op
roepen. 

Volgens Kuypers heeft de bu
reaucratie weinig zicht op wat er 
in de samenleving gebeurt. Ener
zijds is dat te wijten aan de interne 
'notacultuur' waardoor ambtena
ren zich afsluiten voor maatschap
pelijke ontwikkelingen. De inter
pretatieschema's in deze nota's 
zijn minder op de werkelijklleid 
afgestemd dan op de eisen van het 
ambtelijke en politieke verkeer. 
De bureaucratie, vooral de top 
van het apparaat, zit in haar eigen 
vocabulaire gevangen. 'Het ge
wicht van de nota (letterlijk geno
m en) is een dee! van de argurnen-
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tatie. Daarachter gaat de fictie van 
de rationaliteit schuil en het ver
klaart het toenemend beroep op 
experts binnen de overheidsorga
nisatie. ' Bovendien kan de ambte
narij geen behoorlijk beeld van de 
werkelijklleid geven omdat de 
samenleving te onoverzichtelijk 
is. Zo zijn er volgens Kuypers 
in Amsterdam officieel twee tot 
drieduizend mensen geregis
treerd die niet over een verblijfs
vergunning beschikken. In wer
kelijklleid zijn dater 4o.ooo. 'Een 
op de tien mensen op straat in 
Amsterdam bestaat gewoon niet. ' 
Daarom is het een illusie te den
ken dat de staat nog bij machte is 
om de werkelijklleid aan zich te 
onderwerpen. 'De afstand tussen 
wet en werkelijklleid is zo groot 
geworden, dat burgers niet in 
staat zijn zich aan de voorschriften 
te houden . Niet aileen is het aantal 
regels te groot, ze zijn ook te inge
wikkeld en te wereldvreemd om 
mensen nog te kunnen binden.' 
Het merkwaardige is, vervolgt 
Kuypers, dat de overheid net doet 
of die situatie niet bestaat. Zij gaat 
gewoon door nieuwe regels op te 
stellen, terwijl ze kan weten dat 
burgers zich er niets van aantrek
ken. Dat is een absurde situatie 
waarin de legitimiteit van het 
overheidsoptreden op het spel 
komt te staan. Bestuurders zien 
zich genoodzaakt hun eigen regels 
te overtreden of ze ruimer te in
terpreteren . Dat tast de betrouw
baarheid van de overheid verder 
aan. 

Hoe kunnen we deze dilem
ma's ontvvijken? Ambtenaren en 
bestuurders moeten in de eerste 
plaats niet alles willen regelen, 
zegt Kuypers. Dat kunnen ze niet. 
Grote delen van het maatschappe
lijke Ieven onttrekken zich aan 
bureaucratische ordening. 'Er is 

een steeds groter wordende grijze 
zone, waarin burgers hun eigen 
gang gaan. Het paradoxale is dat 
die zone haar bestaan goeddeels 
ontleent aan de regelingen van de 
overheid. Zij bestaat in de scha
duw van deze regelingen. Uit
breiding van regelingen heeft als 
enig gevolg dat deze schaduwzone 
groter wordt.' De overheid zal 
haar regelzucht dus moeten mati
gen . Regels blijven uiteraard no
dig . De vraag is dus niet of er 
behoefte aan regels is, maar hoe ze 
worden toegepast, hoe die toe
passing plaats vindt en hoe groot 
de afwijkingen zijn tussen norm 
en werkelijklleid en welke van die 
afwijkingen al dan niet kunnen 
worden getolereerd. 

Failliet 

Verder dienen we volgens Kuy
pers te breken met het idee dat 
de politiek voor aile daden van 
de bureaucratie verantwoordelijk 
kan zijn . De gedachte dat de bu
reaucratie haar signalen aileen van 
de politiek als haar opdrachtge
vende instantie ontvangt, acht hij 
een myilie . Het openbaar bestuur 
kent twee stromen: een stroom 
van hoven naar ben eden (van de 
politiek naar het apparaat) en een 
stroom van beneden naar hoven 
(van de maatschappij naar het ap
paraat). Er is dus geen sprake van 
een eenzijdig verkeer van de poli
tiek in de richting van de bureau
cratie. Staatsrechtelijk gezien 
functioneert zij weliswaar onder 
het primaat van de politiek, maar 
feitelijk beweegt zij zich in een 
spanningsveld . Hierdoor, merkt 
Kuypers op, is de politiek niet bij 
machte de bureaucratie in al haar 
bewegingen te volgen; zij heeft 
slechts een beperkte greep. Met 
deze ontwikkeling is W ebers klas
sieke beeld van de ambtenaar als 
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onpartijdige uitvoerder, verou
derd geraakt. De ambtenaar be
drijft immers politiek. Hij staat 
feitelijk niet meer onder mandaat 
van het parlement. De bureaucra
tie heeft een autonome positie 
verworven, ze kent in term en van 
Weber een Eigengesetzlichkeit. De 
traditionele rolverdeling tussen 
het politiek bestuur en de ambte
lijke organisatie verdwijnt. 

Kuypers concludeert hieruit 
dat het parlement haar superieure 
positie heeft verloren. Het ont
breken van een archimedisch punt 
betekent zelfs dat het einde van de 
politiek is ingetreden. Kuypers 
volgt op dit punt de argumentatie 
van de bestuurskundige Paul Fris
sen. Volgens Frissen moeten we 
erkennen dat de staat evenals de 
maatschappij gefragmenteerd en 
versplinterd is geraakt. In een 
complexe en gedifferentieerde 
samenleving als de onze worden 
bestuursstrategieen niet meer aan 
de top, maar aan de basis ontwik
keld . Het beleid voltrekt zich van
uit de uitvoerende instanties waar 
ambtenaren en hun adviseurs op 
zelfstandige wijze beslissingen ne
men. Volgens Frissen moeten we 
daarom centrale sturingsambities 
opgeven. Het primaat van de poli
tiek, het sturingsmodel van de 
piramide, is een overleefd en ach
terhaald begrip. Naar zijn zeggen 
kan de politiek de besturingsnet
werken niet meer bieden dan 'tri
vialiteiten en arbitraire ideologi
sche voorkeuren'. 

Met andere woorden, de poli
tiek is failliet. Kuypers neemt de
ze radicale postmodeme stelling 
klakkeloos over: hij verwijt de 
politici dat ze nog altijd in het cen
trum van de maatschappij willen 
staan en dat ze volharden in het 
beeld dat aileen de politiek rich
ting geeft aan maatschappelijke 
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ontwikkelingen. Deze stellingna
me behoeft uiteraard sterke kri
tiek. Stuurman en Schuyt pogen 
Kuypers weer met beide benen op 
de grond te zetten . Volgens 
Schuyt nemen bestuurskundigen 
ten onrechte het vermogen tot 
sturing tot uitgangspunt wanneer 
zij het primaat van de politiek be
kritiseren. Als we daarentegen le
gitimering tot uitgangspunt ne
men, het vermogen om het recht 
normatieve geldigheid te ver
schaffen, kunnen we zonder pro
blemen het primaat van de poli
tiek verdedigen. Als bewaker en 
beschermer van het recht blijft de 
politiek het ordenende centrum 
van de maatschappij. 

Stuurman beklemtoont dat de 
politiek de taak heeft sociale con
flicten te beheersen en juist daar
aan het primaat ontleent. 'Die 
taak kun je nooit helemaal opge
ven. Je kunt haar nooit overdra
gen naar de markt of de private 
sector. Als je dat doet dan gaan we 
handel drijven met begrippen als 
het algemeen belang en sociale 
rechtvaardigheid en dat lijkt me 
een uiterst riskante ondeme
ming.' 

Eerste Kamer 

Deze opmerkingen weerhouden 
Kuypers er niet van de politiek 
onmacht en irrelevantie aan te 
wrijven. De politiek verkoopt 
zichzelf als een goedbedoelende 
instantie die bij haar pogingen om 
de bureaucratie te stroornlijnen 
steeds stukloopt op de weerstand 
en het eigenbelang van de bureau
cratie . 'Gemakshalve gaat deze 
analyse voorbij aan het feit dat de 
politieke instellingen er vaak geen 
belang bij hebben om tot werke
lijke hervormingen in het staats
apparaat te komen. Het politieke 
requisitoir tegen de bureaucratie 

is meestal niet meer dan een 
schijnvertoning.' De politiek wei
gert plannen te maken die enige 
kans op succes beloven, voegt hij 
eraan toe . De zwarte piet voor het 
falen of uitblijven van bestuurs
hervormingen schuift hij dus ach
teloos door naar de politiek. 

Is dat terecht? Deels wei, want 
politici lijken er weinig moeite 
mee te hebben dat hun vak ver
ambtelijkt. Steeds meer kamerle
den komen uit de ambtenarij. De 
ambtelijke specialisatie overvleu
gelt de generaliserende kennis . 
Het parlement verschanst zich in 
de eigen huiscultuur die niemand 
vermag te boeien. De bureaucra
tie is dus het referentiekader van 
de politiek geworden. Als deze 
ontwikkeling niet gekeerd wordt, 
kon Kuypers wei eens gelijk krij
gen en gaat het parlementaire 
stelsel de ondergang tegemoet: 
politieke partijen blijven afkal
ven, kamerleden worden grau
wer, ministers verliezen demoed. 

De Tweede Kamer fungeert 
meer en meer als verlengstuk van 
het regeringsbeleid en verwaar
loost haar controlerende taken. 
Kuypers vraagt zich af of de Eerste 
Kamer deze taken niet zou kun
nen ovememen. De Eerste Ka
mer werd vroeger beschouwd als 
een Menagerie du Roi. Met de uit
breiding van het kiesrecht werd 
besloten om een Tweede Kamer 
in te stellen, die in staat zou zijn 
om daadwerkelijke politieke con
trole uit te oefenen. Als instru
ment van de koning was de Eerste 
Kamer daartoe niet in staat. Zij 
was bovendien een kongsi van rij 
ken en hoogwaardigheidsbekle
ders. De rollen zijn nu omge
draaid, stelt Kuypers. De Tweede 
Kamer is een menagerie de I' admini

stration geworden. Kan de Eerste 
Kamer op haar beurt de controle-
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rende taken ovememen? Te vre
zen valt dat ook zij teveel slacht
offer is geworden van specialisti
sche routines en mechanism en. 
Misschien is het beter, vervolgt 
Kuypers, om de oplos$ing in het 
referendum of in andere contro
lemogelijkheden te zoeken die 
dichter bij de burger staan. In het 
NRC-interview brengt hij de par
lementaire enquete onder de aan
dacht. Deze moet dan wei uit de 
scandaleuze context worden ge
haald. Ze moet niet functioneren 
als tribunaal, maar als een gang
baar controle-instrument. 

Deze voorstellen tonen aan dat 
Kuypers wei degelijk vruchtbare 
denkbeelden ontwikkelt. Het 
gaat erom, zegt hij, bestuurspro
cessen transparanter te maken, 
niet om nieuwe bestuurslichamen 
te introduceren en ons te verstrik
ken in het labyrint van bevoegd
heden en verhoudingen van ver
schillende bestuursniveaus. Is de 
politieke controle eenrnaal ver
sterkt, dan kunnen departemen
ten grotere mandaten worden 
gegeven zodat zij meer slagkracht 
krijgen en beter kunnen anticipe
ren op ontwikkelingen in de 
maatschappij. 

Eigenlijk draait alles om con
trole, merkt Kuypers op. 'De de
mocratie kan aileen functioneren, 
wanneer zij de macht met arg
waan tegemoet treedt. Controle 
op macht vraagt distantie, maar 
eist tegelijk ook vrijmoedigheid.' 
Oat zijn mooie woorden. Het valt 
daarom te betreuren dat Kuypers 
zo weirtig voortbouwt op de mo
gelijkheden die de openbaarheid 
biedt en zich teveel overgeeft aan 
de verleiding om de wetten van 
het Politieke Kwaad te ontra
felen. 

De toon van Een zaak van witte 
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boorden is somber. Kuypers be
hoort tot de selecte maar invloed
rijke groep van journalisten en 
wetenschapsbeoefenaren die de 
tekortkomingen van politiek Den 
Haag met enige wellust dramati
seert. Het schip van staat dobbert 
stuurloos rond, zegt de compag
nie van reserve-gezagvoerders. 

Kuypers' onbehagen lijkt op 
die van postmodeme filosofen, de 
gedesillusioneerde activisten van 
de jaren zestig. Het verhaal over 
bevrijding, spontaniteit en au
thenticiteit heeft gefaald. De oude 
rebellen hebben zich daama op de 
taalanalyse gestort. Vandaar de 
fixatie op spelregels. Een inhou
delijke boodschap ontbreekt of ze 
moet luiden: anythins soes, een 
grenzeloos pluralisme van opvat
tingen. Deze slogan is geen teken 
van nieuwe politieke rebellie, 
noch van conservatisme. Met 
Kuypers' boekje is het niet an
ders: je kunt er aile kanten mee 
op. Berusting en radicalisme wis
selen elkaar met het grootste ge
makaf. 

Kuypers wil ontmaskeren en 
ontregelen. Oat is een bevredi
gend maar onvruchtbaar spel. 
Frisse en overtuigende hervor
mingsvoorstellen komen er zel
den uit voort. De vraag is in hoe
verre dit spel slordig redeneren in 
de hand werkt. De vele gedach
tensprongen, bezweringen en on
uitgewerkte stellingen geven vaak 
blijk van intellectuele onrnacht. 
W at te denken van redeneringen 
als deze: 'Politici weten lang niet 
alles . Ze weten soms heel weinig. 
Ambtenaren we ten meer. ' of 
'Het grate verdriet van de over
heid is dat zij het vermogen heeft 
verloren om beslissingen te ne
men.' Oat klinkt zelfverzekerd, 
maar niet minder driest. 

Ten slotte is Een zaak van witte 

boorden onsamenhangend gecom
poneerd. Weliswaar doet de on
geordende veellieid van perspec
tieven recht aan het pluralisme 
van opvattingen, maar de lezer 
raakt de weg kwijt en haakt dode
lijk vermoeid af. Het aanbren
gen van samenhang en ordening 
gaat niet vanzelf. J e moet er moei
te voor doen : knopen doorhak
ken, minder interessant materiaal 
schrappen, al te strijdige per
spectieven afhouden, kortom het 
opstellen van een noodzakelijk 
vertekenende constructie . Oat 
heeft nadelen, zoals verlies van 
'objectiviteit', maar ook voorde
len, zoals het bieden van een ver
haal dat mogelijk overtuigt. 

Wat overtuigt de politiek gei'n
teresseerde lezer? Logisch slui
tende redeneringen niet, incohe
rente betogen evenmin. Wei 
kleurrijke beelden die min of 
meer dwingend in verhaalvorm 
worden gepresenteerd. We kun
nen niet buiten het verhaal: het 
suggereren van oorzaak en ge
volg, het kweken van gevoels
stemmingen en het toeschrijven 
van goed en kwaad. 

Postmodeme denkers stellen 
daarin geen vertrouwen. Ze me
nen dat het verhaal per definitie 
een exclusieve waarheid her
bergt. Ze beperken zich daarom 
tot het amusante spel van ont
wrichten en slopen. Als teksten 
niet meer overtuigen, zo redene
ren ze, kunnen ze ons nog wei 
vermaken: discussie om de dis
cussie. Oat is precies het effect van 
Kuypers' chaotische vlugschrift. 

BAS VAN STOKKOM 

Socioloos en publicist 
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Hitler en Stalin: een 
'unieke tweeling' 

0. van de Haar bespreekt: 

Alan Bullock, Hitler en Stalin; Parallelle 

Ievens. Uitg. Agon, Amsterdam, 1991. 

(Oorspr: Hitler and Stalin; Parallel 

lives, 1991). 

Ruim r 5 jaar geleden hield de 
Britse historicus Alan Bullock een 
lezing in Cambridge metals mot
to 'Is history becominB a social scien

ce?''. Hierin keerde hij zich zon
der veel ornhaal tegen met name 
de historici rond het Franse tijd
schrift Ann ales. Economies, Socie

tes, Civilisations. Niet omdat deze 
school, die in de jaren zeventig de 
meeste uitstraling had, zich sterk 
maakte voor sociale, economi
sche en mentaliteitsgeschiedenis. 
T enslotte voorzag dit in een 
behoefte en had het de historische 
blik verruimd. Ook was het nut
tig om bepaalde regelmatigheden 
en continwteiten in de geschiede
nis op te diepen. Maar Bullock 
stoorde zich wei aan het feit dat de 
representanten van de Annales, 

zoals Fernand Braude!, de politie
ke geschiedenis ('l'histoire des 
evenements') en de geschiedenis 
van het individu als welhaast te 
verwaarlozen factoren ter zijde 
hadden geschoven. Hiermee nam 
de Britse historicus indirect zijn 
eigen politieke biografie van Adolf 
Hitler ( r 9 52) - die wijd en zijd 
faam verwierf - in bescherming. 
Wantdaarinhadhij erjuistde aan
dacht op gevestigd hoe groot de 
rol van de Fuhrer bij de ontwikke
lingen in Duitsland en Europa was 
geweest 2 • 

Bullock, tijdens de Tweede 
W ereldoorlog politiek corres
pondent en sinds r 945 werkzaam 
in Oxford, stoorde zich ook aan 
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de orientatie van sommige colle
ga-geschiedkundigen op de socia
le wetenschap terwille van harde 
historisch-wetenschappelijke ver
klaringen en modellen . Zoiets 
was een onmogelijkheid omdat de 
historische realiteit teveel gete
kend was door verwarrende on
regelmatigheden, toeval en com
plexiteit. De waargenomen ten
dens ('Is history becominB a social 
science?') werd dan ook wat Bul
lock betrof met een krachtig 'nee' 
beantwoord. 

De in dit college uit r 97 6 ver
dedigde traditionele geschiedvisie 
is voor een gedeelte terug te vin
den in zijn eind vorig jaar versche
nen Hitler en Stalin. Parallelle le

vens3 . In de inleiding van deze 
dubbel-biografie neemt hij name
lijk afstand van naoorlogse politi
cologen, die bij hun vergelijking 
tussen nazi-Duitsland en Sovjet
Rusland (soms inclusieffascistisch 
Italie) slechts de overeenkomsten 
hadden uitgelicht om zodoende te 
komen tot de constructie van het 
(monolithische) totalitarisme
model. Hiermee was de histori
sche werkelijkheid geweld aange
daan. Bullock wil ook de verschil
len de ruimte geven: '( ... ) ik 
wilde door rniddel van een alge
mene onderlinge vergelijking het 
unieke individuele karakter van 
beide illustreren '4; parallelle -
niet identieke -Ievens. 

Om deze aanpak te doen slagen 
vond Bullock het nodig om de 
'chronologische dimensie' - iets 
waar Annales ook a! geen hoge 
dunk van had - topprioriteit te 
geven . Een !outer thematische 
benadering zou naar zijn zeggen 
het unieke tekort do en. 

Gemankeerde compositie 

Ditmagzo zijn, maar Bullocks 'eis 
der chronologie' enzijn voorlief-

de voor het beschrijvende en het 
vergelijkende heeft een zware 
prijs. Kernprobleem is dat een 
fors dee! van het boek (aileen a! 
aan tekst rose pagina's) gevuld is 
met wederwaardigheden en de
tails die maar moeilijk kunnen 
rechtvaardigen waarom beide dic
tators nu speciaal zijn samenge
bracht in een biografie. Oat vraagt 
immers om een uitgebreide on
derlinge vergelijking. Als het 
Bullock in essen tie om het 'unieke 
en individuele' zou zijn gegaan, 
waarom is dan niet gekozen voor 
een portrettengalerij met daarin 
ook Churchill en Mussolini, 
Franco of Blum? Allemaal figuren 
wortelend in het Europa van 
lnterbellum en Tweede Wereld
oorlog, het interesse- en onder
zoeksgebied bij uitstek van de 
auteur. 

Wat is, om iets te noemen, de 
waarde van een relaas over de 
Britse en Duitse rnilitaire ma
noeuvres rond het Noorse Narvik 
(pp. 707-714) binnen de context 
van 'parallelle Ievens'? 

W erkt het inzichtverhogend 
als Bullock de uiteenlopende 
veldslagen (met precieze gege
vens over aantallen manschappen, 
merken vliegtuigen en tank-ty
pes) tijdens de Tweede Wereld
oorlog of de Russische burgeroor
log uitpluist? 

Meer voorbeelden. Tussen 
bladzijde 6oo en 643 word ten de
tail verhaald hoe en waarom Hit
ler er in de jaren r 938-39 in slaag
de Oostenrijk en Tsjechoslowa
kije te annexeren. Mijns inziens 
had in zo'n geval volstaan kunnen 
worden met enkele samenballen
de alinea's zodat de hoofdlijnen 
van het betoog - ook voor de 
'gelnteresseerde leek' waarvoor 
Bullock in het bijzonder zegt te 
schrijven - helder blijven. Of 
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neem het negentiende en voor
laatste hoofdstuk, getiteld: 'Sta
lins nieuwe orde ( 1945-1953)'. 
Wat de lezer hier moet beginnen 
met een uitgebreide rondleiding 
langs de Balkanfederatie, het plan 
Marshall en de luchtbrug naar 
Berlijn blijft - ook al getuigt deze 
van deskundigheid - raadselach
tig. 

In het voorwoord schrijft Bul
lock dat zijn vriend en literaire 
agent Andrew Best hem wat het 
uiteindelijke aantal pagina's be
treft weinig in de weg heeft ge
legd. Had Best het maar wei ge
daan . Want op dit punt is 'paral
lelle Ievens' mislukt, tenzij het 
gebruikt wordt als een soort na
slagwerk met op zichzelf staande 
taferelen en personages, die het 
moeten stellen zonder een een
duidige regie . De scheve compo
sitie is herleidbaar tot Bullocks 
'methodologisch comprom1s 
tussen een sociaal-wetenschappe
lijke, vergelijkende aanpak en een 
benaderingswijze die chronolo
gisch-feitelijk en beschrijvend is . 

Polen en Spanje 
Daar waar Bullock stopt met de 
lezer te Iaten waden door een fei
tenzee en overgaat tot de beloofde 
vergelijking komen a! gauw tal 
van samenhangen in beeld . Op 
buitenlandspolitiek terrein bij
voorbeeld, is het interessant hoe 
het optreden van de T wee in het 
sinds 1939 onderling verdeelde 
Polen naast elkaar wordt ge
plaatst. De communisten heetten 
de Polen te zullen bevrijden, ter
wijl Hitler de natie wilde vernieti
gen. In de concrete praktijk ech
ter werden door de 'ideologische 
tegenpolen' parallelle methoden 
aangewend. In Oost-Polen werd 
met behulp van de NKVD het 
Stalin-model ge'introduceerd, 
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steunend op diegenen die voor
heen te lijden hadden gehad van 
hun minderheidspositie (Oekra
iners, joden). Het gebied werd 
door Moskou geplunderd en dit 
vormde een voorafschaduwing 
van Stalins beleid dat ontstond in 
de nasleep van de Tweede We
reldoorlog in Midden- en Oost
Europa. De manier waarop Stalin 
toen, in het kielzog van het Rode 
Leger, zijn macht en invloed uit
breidde, brengt Bullock knap on
der een noemer met Hiders suc
cessen op buitenlands gebied in de 
jaren dertig; in beide gevallen wa
ren de dictators de W esterse mo
gendheden steeds een slag voor. 

In het W estelijk dee! van Polen 
realiseerde Hitler zijn racistische 
ideeen door rniddel van des s, on
dersteuning vindend bij de voor
malige Duitse minderheid. Met 
een werkelijke genoegdoening 
voor het gebiedsverlies als gevolg 
van 'Versailles' had Hiders ex
pansief nationalisme helaas weinig 
uit te staan. De man was immers 
nooit verzadigd. Bullock wijst er 
overigens op dat Rusland als ge
volg van de Eerste Were! door log 
grotere gebieden (met meer 
grondstoffen) moest prijsgeven 
dan Duitsland. De parallellie 
school verder vooral in het liqui
deren van de Poolse bovenlaag: 
ambtenaren, officieren, joden, 
rijke boeren. 

De betrokkenheid van de 
Twee bij de Spaanse Burgeroor
log geeft een minstens zo frappan
te overeenkomst te zien, zij het 
dan dat Hitler er sterker uit te 
voorschijn kwam. Frappant niet 
slechts vanwege de grondstoffen 
en goudvoorraad die de Spaanse 
nationalisten en republikeinen in 
ruil voor militaire bijstand dien
den te leveren. Of Of!ldat de Rus
sische en Duitse legers in Spanje 

live konden oefenen. Maar met 
name omdat Moskou en Berlijn -
onder hetmom van 'anti-commu
nisme' en 'anti-fascisme' - ge
bruik maakten van het afleidend 
effect van de Burgeroorlog om in
tern orde op zaken te stellen: de 
een zette vaart achter de herbewa
pening met het oog op de felbe
geerde Lebensraum, de ander zui
verde genadeloos de partij. Beide 
hadden dus ook geen haast om het 
pleit te beslechten. Sommige he
dendaagse historici zijn de op
vatting toegedaan dat Hitler en 
Josef Stalin revolutionairen wa
ren . Hoe en in welke mate dit pre
des het geval was, in het Spanje 
van de jaren dertig ontpopten 
beide !eiders zich tegenover de 
autonome revolutie van 1936-38 
als onvervalste doodgravers. Bul
lock heeft er geen behoefte aan 
gehad dit laatste uit te werken. 
Zijn inlevingsvermogen ten aan
zien van de opstandelingen van 
Warschau, in 1944, houdt even
min over. De diplomatiek geo
rienteerde historicus lijkt de alge
mene militair-strategische belan
gen van Roosevelt, Churchill en 
Stalin beter te begrijpen. 

Politieke carrieres 
De politieke weg naar de macht 
van Hitler en Stalin was nauwe
lijks denkbaar zonder de voor hun 
land zo dramatisch verlopen Eer
ste Wereldoorlog . En heiden had
den later het gelukkig toeval aan 
hun zijde. Hitler toen hij de macht 
door Von Pap en in de schoot 
kreeg geworpen, Stalin door te 
profiteren van de vroege dood van 
Lenin . De T wee kwamen niet 
voort uit de traditionele economi
sche of intellectuele elite en wer
den daarom als 'eenvoudige zo
nen des volks' door hun omgeving 
structured onderschat (T rotski!). 
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T och was hun positie in de partij 
totaal verschillend geweest, con
cludeert Bullock. De tien jaar 
oudere Stalin (188 o-I953) had 
het voordeel dat de cPs u enkele 
jaren na I 9 I 7 a! haar concurren
ten reeds onschadelijk had ge
maakt. En de rol van Lenins op
volger was dan ook in de jaren 
twintig van vee! meer betekenis 
dan die van zijn Duitse tegenvoe
ter, die anno I 9 2 3 zojuist een 
pijnlijk geflopte mini-Putsch ach
ter de rug had. Daar stond even
wei tegenover dat Hitlers positie 
binnen de NSDAP bijna van stond 
af aan onweersproken was en ook 
bleef, in elk geval tot in I 944· Hij 
was grondlegger, ideoloog, orga
nisator en volksmenner in een. 

Stalin had voor het bereiken 
van de top een vee! langere tijd 
nodig. Ten eerste vanwege de 
eeuwige schaduw van Lenin; Sta
lins optreden tijdens de Oktober
revolutie was weinig tijdgenoten 
opgevallen en ook zijn intellec
tuele prestaties waren niet bijzon
der te noemen. Met diens gefor
ceerde landbouwcollectivisatie en 
industriele gigantomanie (I 9 2 9-

I 9 3 3) beoogde Stalin dan ook niet 
aileen Rusland een versnelde eco
nornische ontwikkeling (socialis
me in een land) te Iaten door
maken. Tevens probeerde deze 
grenzeloos ambitieuze man hier
mee zijn trauma uit I 9 I 7 te ont
worstelen. Hoe drukte Stalin het 
zelf uit? Zonder zijn derde revolu
tie zouden de omwentelingen van 
190 5 en I 9 I 7 'zonder toekomst' 
zijn gebleven. De latere partijzui
veringen - waarbij de eliminatie 
van Strasser en Rohm verbleekten 
- plaatst Bullock eveneens binnen 
het kader van genoemde frustra
tie, zonder dat hij de Russische 
traditie, die zo rijk was aan samen
zweringen en sabotage, uit het 
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oog verliest. Hitlers paranolde 
wantrouwen begon eigenlijk pas 
na de aanslag op zijn Ieven uit mili
taire kring in I 944 en hood hem 
de kans om al zijn frustrerende 
nederlagen op het slagveld ande
ren in de schoenen te schuiven. 

De oorspronkelijke weerzin 
binnen het bolsjewisme tegen een 
personalistische politiek was een 
tweede hinderpaal voor de naar 
erkenning smachtende Stalin. En 
dan moest Stalin nog rekening 
houden met concurrerende W es
terse stromingen als de sociaal
democratie en later het trotskis
me die een heel andere visie op 
het marxisme en het leninisme 
huldigden. 

De Stalin-cultus vereiste zo
doende vee! meer organisatie dan 
die rond Hitler, die een spontaner 
verloop kende. Maar toen de cul
tus in de Sovjetunie uiteindelijk in 
kannen en kruiken was, kon zij 
een vergelijking met de Fiihrer
mythe goed doorstaan . 

Seiden zagen om tactische re
denen af van een gewelddadige 
machtsgreep. Zoals Stalin zijn 
communistische rivalen een voor 
een onschadelijk maakte binnen 
de bolsjewistische staatspartij 
(vanaf I 9 2 3), deed Hitler dit door 
de concurrerende partijen (vanaf 
I93o) te slim af te zijn . Hij ha
merde hierbij op het 'principe van 
de wettigheid' en hield het con
stitutionele decor zo vee! moge
lijk in stand. Stalin, die Lenins tes
tament goed in zijn oren had ge
knoopt, gebruikte het zogenaam
de 'collectieve leiderschap' lange 
tijd als dekmantel. 

Karakter 
Voor wat betreft temperament 
waren Hitler en Stalin elkaars 
tegengestelden. Eerstgenoemde 
bleef zijn Ieven lang de 'kunste-

naar-politicus', wars van vergade
ringen en bestuurlijke zaken. Hij 
was ook neurotisch en vaak op
merkelijk aarzelend in zijn be
sluitvorming. De sphinxachtige 
Stalin was op en top een bureau
man-bestuurder, met vee! meer 
geduld en oog voor gedetailleerde 
beleidskwesties. Dit verschil in 
stijl weerspiegelde zich ook in het 
gegeven dat Stalin, anders dan de 
visionaire Oostenrijker, ten op
zichte van het Westen wist hoe 
ver hij gaan kon (Korea, Berlijn). 
Op binnenlands terrein gold dit 
helaas niet. 

Maar hoe uiteenlopend ook 
qua karakter, de Twee gaven blijk 
van een imposante vastberaden
heid waar het de einddoelen be
trof. Dit sloot overigens systema
tisch opportunisme bepaald niet 
uit. De climax daarbij werd uiter
aard bereikt met het Stalin
Hitlerpact. 

Tijdens de jaren I 94 I -45, to en 
de Twee rechtstreeks met elkaar 
geconfronteerd werden, bleken 
beide zelfbenoemde opperbevel
hebbers opnieuw verassende ge
lijkenissen te vertonen, zij het in 
verschillende episodes. Zo kreeg 
Stalin zijn bekende zenuwinstor
ting als gevolg van Hitlers aanval 
op 2 2 juni I 94 I en Hitlers we
reid, en die van vele Duitsers, vie! 
ineen na het debacle bij Stalin
grad, bijna twee jaar nadien. Ty
perend was dat beide weigerden 
op cruciale ogenblikken op
dracht te geven tot een noodzake
lijke terugtocht, waardoor hon
derdduizenden Russen en Duit
sers zonder vee! moeite krijgsge
vangen werden gemaakt. Aan 
adviezen van rnilitaire specialisten 
- en van deskundigen in het alge
meen - lieten ze zich zelden iets 
gelegen liggen. Ook niet wanneer 
ze gewezen werden op de grote 
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aantallen slachtolfers in eigen ge
lederen. 

Meedogenloosheid heette nu 
eenmaal een 'revolutionaire 
deugd'. Toch was er ook hun 
angst voor hetgeen zij hadden aan
gericht. Toen Hitler bij toeval 
geconfronteerd werd met een 
trein vol gewonden die naast zijn 
eigen trein halt hield, gaf hij op
dracht de rolgordijnen neer te 
Iaten. Angst was er ook voor het 
modeme in de kunst en er be
stand een grote afkeer voor origi
nele ideeen in het onderwijs en 
ten opzichte van de behandeling 
van criminelen. Hitler deed in de 
jaren dertig de experimenten van 
de Republiek van Weimar te niet. 
Stalin maakte eveneens korte 
metten met progressieve opvat
tingen uit de jaren twintig, 'de 
goede jaren' van het bolsjewisme. 
'Origineel' was de tweeling bo
venal, aldus Bullock, doordat zij 
hun ideeen ook werkelijk ten uit
voer brachten en dit op een wijze 
die slechts weinig tijdgenoten 
voor mogelijk hie! den. 

Hoe omvattend Bullock de 
vergelijking heeft aangepakt blijkt 
ook uit de informatie die hij weet 
te geven over beider prive- en 
seksleven, dat op een armzalig 
pitje flakkerde . Niet verwonder
lijk wellicht, gelet op hun extre
me narcisme. 

Af en toe onderbreekt de au
teur zijn chronologisch relaas om 
de lezer kort maar kundig op de 
hoogte te brengen van verschei
dene in gang zijnde theoretische 
debatten, met name aangaande 
nazi-Duitsland: intentionalisme 
versus functionalisme, monoli
thisme tegenover polycratie en de 
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Historikerstreit. Ook dat is een 
pluspunt van het hoek. Prettig is 
verder dat de vertaling goed lees
baar is . Oat Bullock minder ver
trouwd is met de Stalin-discussie 
blijkt volgens mij uit het zonder 
enig voorbehoud volgen van Ro
bert Conquest terwijl diens 'stan
daardwerk' a! jaren achtereen on
der flinke internationale druk 
staat van Ruslandspecialisten als 
J. Arch Getty en G .T. Rittersporn 
en anderen. Zo wordt Conquests 
berekening van de hoeveellieid 
slachtolfers uit de Stalintijd zwak 
onderbouwd genoemd en wordt 
hem eenzijdig bronnengebruik en 
een 'Stalin-fixatie' verweten. 

Doel en methode 

Alan Bullock ziet de voornaamste 
overeenkomst tussen hitlerisme 
en stalinisme in hun functie en 
methode. 'Net als de joden onder 
de nazi's werden de koelakken (of 
wie door een plaatselijke ambte
naar of een rancuneuze buurman 
als zodanig werd bestempeld) uit 
de samenleving gestoten en tot 
Untermenschen verklaard . In beide 
gevallen ging het er niet om wat 
een koelak of jood gedaan had, 
maar om bet simpele feit dat ze 
waren vvie ze waren: !eden van 
een verboden klasse of ras wie aile 
mensenrechten ontzegd waren' 5. 

De algemene gelijkenis tussen 
beide systemen is des te frappan
ter omdat de Sovjetunie en Duits
land qua historische achtergrond 
en cultureel peil juist sterk ver
schilden. 

Bullock signaleert ook een 
markant onderscheid. Bij Hitler 
was er nooit, anders dan bij het 
communisme, een tegenstelling 

tussen doelen en middelen. Hij 
schrijft: ' De verdorvenheid in de 
kern van de nazi-ideologie zat in 
haar doeleinden. Overheersing, 
slavernij en uitroeiing zijn zelf 
verdorven, en zullen elke bewe
ging die ze nastreeft, te grande 
richten . De verdorvenheid in de 
kern van de communistische ideo
logie zat in de middelen waarvan 
ze zich bediende. Sociale recht
vaardigheid, meer vrijheid en ge
lijkheid en het bestrijden van uit
buiting en vervreemding zijn no
bele, menswaardige doelstellin
gen. Ze werden noodlottig ge
compromitteerd door de onmen
selijke methoden die in de uitvoe
ring werden toegepast' 6 . 

De twee hoofdverantwoorde
lijken voor tientallen miljoenen 
( oorlogs )slachtolfers in de perio
de 193o-5o vormden een 'unieke 
tweeling'. Na lezing van de studie 
van Bullock kan een ieder op ge
degen gronden voor zichzelf vast
stellen welk van deze twee woor
den de meeste nadruk verdient. 

OTTO VAN DE HAAR 

is historicus 

No ten 
1. Alan Bullock, ' Is history becomin9 a 
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Een rood woord 1 

Ik vraag u deze bladzij we! will end te lezen. Wat ik schrijfzal dan zeker 
niet onbegrijpelijk en nog minder aanstootgevend zijn. Maar wie het 
toch te weinig conventioneel vindt, moet ik bekennen: ik kan niet 
anders. 

Zo excuseert Friedrich Holder lin zich als hij in een noot vooraf aan 
Friedenifeier aan poezie een utopische en tegelijkertijd reele, onmisbare 
funktie toekent .... und dieses soli irgend eine Probe seyn davon. 

Geen moderne dichter stelt zich meteen van bereikbare vrede alles 
voor, maar hij stelt zich wei te weer: hij beschermt zich tegen en 
bestrijdt het geweld van buiten door middel van het geweld van bin
nen, dat wil zeggen zijn eigen taal. In een noodruftige tijd, waarin jar
gon, reklame en gesprekstherapie hun woordjes doen, is de dichter in 
staat een oorspronkelijk woord te gebruiken en zelfs de taal als wapen 
te hanteren in verdediging en aanval. 
Voor gek versleten of niet, hij blijft dat gevecht aangaan, een lieve 
vrede zal het nooit worden. 

Over Holder !ins vertaling van Sofocles' Antisone is vee! schande 
gesproken. Goethe, Schiller, Schelling vonden het maar raar dat 
Friedrich gangbare betekenissen uit de weg ging, hoongelach om 
zoveel onkunde klonk in brieven en gesprekken op . 
Als Ismene in het begin van de tragedie meteen ziet dat haar rebelse zus 
iets noodlottigs heeft verzonnen, vraagt ze: 

Wat is 't? Want blijkbaar tobt Bij over iets. 

[vert. E.De Waele) 

Wat is er? Want uw stem klinkt duid'lijk onserust. 

[Bertus van Lier) 

Wat is er dan? Zo te zien kost het je moeite mij te zessen wat je dwars zit. 

[Hawinkels ). 

Maar wat doet Holder lin? Hij vertaalt letterlijk: Du scheinst ein rothes 

Wort zu Jarben, je schijnt een rood woord te kleuren. Hoongelach van 
zijn geleerde vrienden dus. Toch staat dater precies in het Grieks, 
aileen hebben vertalers en lezers begrepen dater in die plastiek een 
boodschap schuil ging. Maar voor dat begrip uit doet de taal a! lang zijn 
werk. Het kleuren van een rood woord! Oat is zo gek nog niet in deze 
moeilijke tijden. We zullen er in deze jaargang dus van Justen, van de 
rode woorden die vrede op aarde in het vooruitzicht stellen. 

LS Ook uw rood woord is van harte welkom! Te wapen .... dit citaat uit 
een socialistisch lied klinkt rnij vanaf mijn schooltijd bij monde van 
Wouter Gortzaknogvaakin de oren. REIN BLOEM 
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Kandidaatstelling en 
mythevorming 

Het 24e congres (het woord 
wordt nu ook officieel weer met 
een c gespeld) van de PvdA vond 
plaats op zaterdag 1 2 december 
199 2, en zijn voornaamste taak 
was weinig opwindend. Zij be
stond eruit de beslissingen van het 
extra-congres van 1 3 maart 199 2, 
over de Partijbestuursresolutie 
naar aanleiding van het rapport 
van de Commissie Van Keme
nade, Een partij om te kiezen, om te 
zetten in nieuwe Statuten en een 
nieuw Huishoudelijk reglement. 

Dit had eigenlijk een zuiver 
administratieve aangelegenheid 
kunnen zijn, waarbij de nieuwe 
ontwerp-Statuten en het nieuwe 
Huishoudelijk eglement bij ha
merslag waren vastgesteld. AI
leen in geval er in het geheel niets 
problematisch aan de omzetting 
van de congresresolutie van maart 
j.l. had gezeten, was dat mogelijk 
geweest - afgezien natuurlijk van 
de onwaarschijnlijkheid dat er 
geen afgevaardigden en afdelin
gen waren geweest die het alle
maal niet toch net een tikje anders 
geformuleerd hadden willen zien. 

Maar zulke problematische 
kanten waren er wei. Gedeeltelijk 
a! verscholen in Een partij om te hie

zen, en nog meer daaraan toege
voegd in de partijbestuursresolu
tie voor het buitengewone con
gres in maart. Ik heb ze indertijd 
uitvoering besproken in het janu
arinummer 199 2 van Socialisme &.. 
Democratie. 

Het voornaamste punt was en 
bleef de kandidaatstellingsproce
dure voor de Tweede Kamer. De 
Commissie Van Kemenade had 
geadviseerd de sinds 1969 geheel 
aan de toenmalige gewesten per 

afzonderlijke kieskring gedele
geerde bevoegdheid over te bren
gen naar het congres. Analoog 
met de voor andere niveaus van 
openbaar bestuur geldende pro
cedure, waarbij hetzelfde partij
lichaam dat het verkiezingspro
gramma vaststelt dat ook met de 
kandidatenlijst doet. Het Partij
bestuur had dat voorstel niet 
overgenomen, en wilde naast een 
nationaal gekozen lijst daarnaast 
elk gewest de tweede plaats op de 
voor dat gewest geldende kandi
datenlijst Iaten vaststellen. Dit 
voorstel werd met een kleine 
meerderheid aanvaard. 

Maar bij de uitwerking in sta
tuten en reglementen werd pas 
goed duidelijk wat voor complica
ties zo'n dubbele procedure voor 
kandidaatstelling oplevert. Hille
brand heeft ze in het november
nummer van Socialisme &.. Demo

cratie nog eens opgesomd. Zo 
bleek dat bij deze procedure het 
wel zeer onwaarschijnlijk zou 
zijn, dat aile gewesten nieuwe stijl 
( dat wil zeggen overeenkomend 
met provincies, en vaak meer dan 
een kieskring omvattend) op deze 
wijze een eigen Kamerlid aan 
konden wijzen. Desalnietternin 
meende het partijbestuur, na op 
deze complicaties te zijn gewe
zen, toch op de ingeslagen weg 
door te moeten gaan. 

Op de voorgestelde ontwerp
statuten en reglementen werd 
vervolgens vanuit verschillende 
afdelingen een amendement inge
diend, metals strekking het afzien 
van een dubbele procedure en het 
volgen van het oorspronkelijke 
advies van de Commissie Van 
Kemenade . (Het voorstel van de
ze commissie om bij nationale 
kandidaatstelling het Partijbe
stuur voorlopig uit te breiden met 
de twaalf gewestelijke voorzitters 
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was wei door het Partijbestuur 
overgenomen, en in gewijzigde 
vorm door het maartcongres, zo
dat in de voorgestelde procedure 
de invloed van de gewesten op de 
lijst was gegroeid, in plaats van 
verminderd.) 

Dit amendement, voorzien 
van een uitvoerige toelichting 
waarbij principiele, praktische en 
empirische bezwaren tegen de 
door het Partijbestuur voorge
stelde procedure waren uiteenge
zet, werd tenslotte door het Par
tijbestuur overgenomen. Enkele 
dagen voor het congres versche
nen in de pers allerlei artikelen, 
die de indruk wekten dat tegen de 
nationalisering van de kandidaat
stelling vooral in de 'buitenge
westen' ernstig verzet was ge
rezen. Wij hadden hier zonder 
twijfel te maken met een bekend 
patroon. Op het laatste moment 
komen de politieke redacties er
achter wat op het komende con
gres van belang zal zijn, en vanuit 
gevestigde verwachtingen wordt 
dan de mening van 'de partij' ge
sondeerd, wat meestal neerkomt 

Politikverdrossenheit 

Er waart door de Westelijke we
reid een publiek ongenoegen. 
Ongenoegen vooral over 'de po
litiek', 'de politici', 'de partijen
democratie' (ook wei: 'de partij
enstaat'). Symptomen van deze 
'Politikverdrossenheit', zoals de 
Duitsers het noemen, zijn: 

- lage opkomstpercentages en 
een toenemend aantal stem
men voor extreem-rechtse 
protest-partijen; 
- wantrouwen tegen de poli-

op het bellen van gewestelijke se
cretarissen of dergelijke functio
narissen. 

Voor die is het dan moeilijk om 
te zeggen dat er niks aan de hand 
is, ook al is het punt niet eens aan 
de orde geweest op een geweste
lijke vergadering. 

Voor de insider was zaterdag
morgen op het congres echter 
duidelijk dat van grote oppositie 
tegen het door het Partijbestuur 
overgenomen amendement geen 
sprake was. Er waren geen moties 
of amendementen ingediend die 
de regionale kandidaatstelling 
wilden handhaven; een zwakke 
poging om het amendement bij 
ordevoorstel, als in strijd met de 
besluiten van het maartcongres, 
van de agenda af te voeren, werd 
met overweldigende meerder
heid afgewezen . Bij de twaalf 
sprekers die over dit punt het 
woord voerden, waren er slechts 
enkelen die met kracht aan het 
oorspronkelijke voorstel van het 
Partijbestuur wilden vasthouden. 
W oordvoerders van de gewesten 
Friesland en Limburg, die vol-

tieke elite als geheel, zoals dat 
in de referenda over 'Maas
tricht' tot uitdrukking is geko
men; 
- Ross Perot als het vleesge
worden wantrouwen tegen het 
politieke establishment in de 
vs; 
- aanhoudende klaagzangen in 
de media in vee! W esterse Ian
den over de saaiheid, gesloten
heid of zelfs irrelevantie van 
partijpolitiek. 

Als voorbeeld van dit publieke on
genoegen concentreer ik me hier 

gens de pers tot de felste tegen
standers van nationalisering be
hoorden, vroegen respectievelijk 
om een zekere garantie dat het 
regionale element in de nationale 
lijst tot zijn recht zou komen, of 
stelden dat ze zich door de argu
mentatie bij het amendement 
had den Iaten overtuigen. 

De uitslag van stemming: ruim 
78% v66r het door het Partij
bestuur overgenomen amende
ment, maakte aan aile twijfel een 
eind. Volgens de pers was op het 
congres de oppositie tegen natio
nalisering 'weggesmolten'. Oat 
was voor journalisten de enige 
manier om alsnog gelijk te krij
gen. Oat een meerderheid, of 
zelfs een aanzienlijke minderheid 
van de congresafgevaardigden 
oorspronkelijk tegen zou zijn 
geweest, was immers op geen 
enkele manier aannemelijk ge
maakt. Zo ontstaan mythen, in 
het Ieven geroepen door degenen 
die mythejagers zouden moeten 
zijn. 

BART TROMP 

op Duitsland. Daar heeft presi
dent Von W eizsacker enkele 
maanden geleden opzien gebaard 
met harde kritiek aan het adres 
van politieke partijen, en daarmee 
een breed de bat uitgelokt, inmid
dels in twee boeken gedocumen
teerd. Ik geefhier een paar citaten 
van Von W eizsacker, omdat hij 
verwoordt wat bij velen schijnt te 
Ieven; en omdat hij op een seri
euze manier argumenteert, en 
niet vervalt in het populistische, 
eeuwenoude gescheld op politici 
als 'zakkenvullers' en 'betaalde 
praatjesmakers'. 
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HOOFDEN & ZINNEN 

De grote politieke partijen, aldus 
Von W eizsacker, zijn veel te vee) 
met zichzelfbezig. Ze bekomme
ren zich te vee! om hun verkie
zingswinst of -verlies (de korte 
termijn) en te weinig om het hie
den van politiek leiderschap (de 
lange terrnijn). Zeker, verkie
zingsstrijd is nodig; dat daarbij 
veel geld omgaat (in Duitsland is 
dat: overheidsgeld) is tot daaraan 
toe. 'A her Mandate auf grund von 
W ahlergebnissen soil en doch nur 
die Voraussetzung fur die eigent
liche Aufgabe der Politik sein, 
namlich die Herausforderung der 
Zeit zu erkennen und mit ihren 
Risiken und Chancen fertig zu 
werden. Doch diese werden allzu 
rasch im Lichte der nachsten 
Wahlkampfe gesehen. Demge
geniiber gerat die Ausiibung der 
Macht im Sinne der notwendigen 
konzeptionellen politischen Ar
beit ins Hintertreffen.' 

Partijen, zo vervolgt Von 
W eizsacker, zouden minder hun 
macht moeten Iaten gelden in uit
eenlopende maatschappelijke sec
toren (in de media, de rechterlijke 
macht, de cultuur, de universitei
ten) en zich meer gelegen moeten 
Iaten liggen aan de grote behoefte 
van mensen aan oriifntatie. Politici 
moeten zich meer met beginselen 
bezighouden. Niet om mensen zo 
maar iets voor te schrijven. 'Sie 
(de partijen) entscheiden nicht 
tiber das Wahre, Gute und Scho
ne. Aber Grundsatzdiskussionen 
beriihren unser aller Menschen
bild und tragen dazu bei, enge 
Parteigrenzen im Denken zu 
iiberschreiten.' 

Het zijn, voegt de Duitse presi
dent daaraan toe, (ik citeer uit een 
interview-in-boekvorm met twee 
joumalisten van Die Zeit) - het 
zijn niet aileen de politieke partij
en die hier tekort schieten. Ze zul-

len bet 'immobilisme' in de buidi
ge samenleving, het calculerende 
denken van veel burgers en belan
gengroepen, alleen niet kunnen 
doorbreken. Maatschappelijke or
ganisaties, kerken, universiteiten 
moeten op hun verantwoordelijk
heid worden aangesproken; op 
hun bijdrage aan oplossingen voor 
de grote maatschappelijke proble
men van deze tijd - in Duitsland 
zelf, in Oost-Europa, in de Derde 
Wereld, op milieugebied, etc. 

Ook de zwijgzaamheid van 
de intellectuelen neemt Von 
Weizsacker op de korrel. Als de 
politiek haar macht misbruikt, 
zijn ze er als de kippen bij om te 
protesteren. Maar als de politiek 
geen 'conceptuele Ieiding' geeft, 
zoals Von W eizsacker het noemt, 
als er een 'geestelijk-politiek 
machtsvacuiim' ontstaat, waarom 
Iaten de intellectuelen het dan 
afweten? 

De politiek moet kunnen 'ma
nagen', kunnen 'beheren'. Maar 
dat is, aldus Von Weizsacker, niet 
genoeg. 'Wenn sie nur noch ver
waltete, dann wiirden Stimmen 
!aut, die nach effektiveren Ma
nagement rufen konnten, als es 
die oft so unbewegliche Parteien
demokratie zu bieten vermag. 
Dann bestiinde die Gefahr, 
schliesslich in einer Art Bonapar
tismus oder Salazar-Regime ein
zurniinden.' 

Tot zover Von W eizsacker. 
Zijn uitspraken hebben betrek
king op Duitsland; een land dat 
sociaal en politiek sterk op de 
proef wordt gesteld - meer dan 
Nederland; een land ook waar de 
rol van politieke partijen zwaar is 
aangezet (in vee! maatschappelij
ke sectoren aanwezig; fors gesub
sidieerd door de overheid). Toch 
lijkt de richting van zijn kritiek 
ook voor andere Ianden relevant. 

Trek er so% af en we kunnen bet 
over Nederland hebben. 

Onaerechtvaardiade kritiek 
Daarmee is allerminst gezegd dat 
we ons met de gangbare kritiek op 
politiek, partijen en politici ak
koord moeten verklaren. Met en 
tegen Von W eizsacker moet veel 
van die kritiek worden gerelati
veerd. Af en toe lijkt een cursus 
zelfverdediging voor politici zelfs 
op z'n plaats-zo grootis de maat
schappelijke ergernis die op hen 
wordt afgewenteld. Medelijden, 
schrijft Hans Magnus Enzens
berger in dit verband luchthartig, 
hoeven we met vooraanstaande 
politici niet te hebben. 'Aber wie 
alle Randgruppen, wie Alkoho
liker und Spieler, verdienen auch 
sie jenes analytische Erbarmen, 
das notig ist, un1 ihr Elend zu be
greifen.' 

De kritiek op politici en hun 
partijen, zo lijkt me, is vaak un
fair, tegenstrijdig en ook anders
zins weinig analytisch van karak
ter. 

Unfair: 
- waar, althans in Ianden als 
Duitsland en Nederland, 
machtshonger en geldelijk ge
win het politieke domein niet 
beheersen, en zeker niet de be
langrijkste verklaring vormen 
voor de problemen waarin de 
politiek verkeert; 
- waar de politiek op ontwik
kelingen wordt aangesproken 
die zich ook in tal van andere 
sectoren voordoen: bureau
cratisering, verkokering, en 
aile nadelen die aan het proces 
van 'professionalisering' kle
ven; 
- waar politici saaiheid en ge
brek aan inspiratie wordt ver
weten, terwijl er in de maat
schappij wat dat betreft ook 
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wermg beweegt. Von W eiz
sacker erkent dat ook met zo
veel woorden, wanneer hij de 
jaren '6o en '7o als een vrucht
bare periode omschrijft, waar
in van 'actief burgerschap' 
sprake was. 'Da wirkten nicht 
die Parteien in aile Winkel der 
Geseilschaft hinein, urn Wah
lerschaft zu sammeln. Sondern 
da wirkten starke Krafte und 
gute Kopfe der Geseilschaft auf 
die Parteien ein, trieben sie 
voran und gaben ihnen etwas 
zu biindeln und darnit zu fi.ih
ren in die Hand.' Oat is nog 
eens wat anders dan Brinkman 
die de laatste resten van de 
jaren '6o wil opruimen. 

Vee! gangbare kritiek op partijen 
en politici is, in de tweede plaats, 
ook als ze terzake is, vaak tegen
strijdig. In de artikelen die naar 
aanleiding van Von W eizsackers 
uitspraken zijn verschenen, 
wordt daar herhaaldelijk op ge
wezen. Burgers, belangengroe
pen, maatschappelijke organisa
ties vragen van ailes van de poli
tiek, maar willen er lang niet altijd 
de bijbehorende prijs voor beta
len. De politiek moet vee!, maar 
mag weinig; ieder voor zich, en 
de politiek voor het algemeen 
belang. 'Den politischen Parteien 
und ihren Rewprasentanten', al
dus Oskar Lafontaine, 'wird stel
lvertretend abverlangt, was die 
Gesellschaft ihrerseits nicht leis
tet: selbstlosen Einsatz fur das Ail
gemeininteresse.' 

Ook het pleidooi voor meer 
politiek leiderschap is niet zonder 
tegenspraak, zeker in combinatie 
met pleidooien voor verminde
ring van de afstand tussen burger 
en politiek en voor meer inhoude
lijke competitie tussen de partijen 
onderling. Von Weizsackers roep 

om politiek en moreelleiderscbap 
van 'de partijen' is relevant, zij 
het wat hoogdravend, maar ver
draagt zich slecht met plannen om 
de burgers op te zoeken en voor
taan beter naar hen te luisteren. 
Zoals die roep ook slecht valt te 
verzoenen met de behoefte aan 
meer duidelijkheid in de politiek, 
onder het motto: 'er moet tussen 
partijen iets te kiezen zijn'. 

Het ongenoegen over de politiek 
is, tenslotte, vaak weinig analy
tisch van aard. Bij aile kantteke
ningen die Von W eizsacker 
maakt, besteedt hij bijvoorbeeld 
geen woord aan de omvang en 
macht van de overheidsbureau
cratie. Terwijl die toch het func
tioneren van de politiek in ver
gaande mate beinvloedt. 

Aan de jaren '6o en '7o be
steedt hij, zoals gezegd, wei aan
dacht, maar Von W eizsacker gaat 
niet in op de blijvende gevolgen 
van die periode: een politiek die 
door inspraak- en beroepsproce
dures is ingesnoerd en die met 
mondige, weerbare en zonodig 
weerspannige burgers van doen 
heeft. Het verlies aan sturend en 
integrerend vermogen moet niet 
worden toegeschreven aan het 
falen van de politiek, aldus de 
socioloog Ulrich Beck, maar is het 
gevolg van democratisering en 
een ontwikkelde verzorgings
staat, waarin burgers zich 'zur 
Wahrung ihrer lnteressen und 
Rechte ailer Medien der offentli
chen und gerichtlichen Kontroile 
und Mitsprache zu bedienen wis
sen'. 

Ook andere factoren die het 
functioneren van de politiek sterk 
bemvloeden, klinken in de kritiek 
op diezelfde politiek zelden door. 
Ik noem hier de verminderde re
levantie van de nationale staat en 

de 'versplintering' van de besli
singsmacht als gevolg van privati
sering, decentralisatie, e .d .; en de 
afzwakking van verdelingscon
flicten en ideologische strijd als 
gevolg van de opbouw van de ver
zorgingsstaat en van het 'oplos
sen' van de sociale kwestie. 

We moeten, met andere 
woorden, niet aileen zeggen wat 
de politiek moet doen, maar ook 
kijken water feitelijk met de poli
tiek gebeurt; de politiek niet ai
leen opvatten als subject, als stu
rende instantie, maar ook als ob
ject dat gestuurd wordt. Het is 
een heilzaam rniddel tegen over
schatting, tegen zelfoverscbatting 
van de politiek, dat gerechtvaar
digde kritiek aan het adres van 
politici en partijen, en het zoeken 
van nieuwe wegen allerminst in 
de weg hoeft te staan. 

RelativerinB 

De conclusie die men uit dit alles 
kan trekken, is dat de politiek er 
baat bij heeft om, in aile open
heid, haar eigen macht te relative
ren. Niet uit gelatenheid, maar uit 
lijfsbehoud. Om niet opgeknoopt 
te worden aan de verwachtingen 
die ze heeft gewekt; om de 'civie
le maatschappij', 'het particulier 
initiatief, 'het maatschappelijk 
midden veld' aan te sporen om ge
zamenlijk maatschappelijke pro
blemen op te lassen; om mede
verantwoordelijkheid te nemen 
voor wat de politiek aileen niet 
aankan. 

Oat was, wat mij betreft, ook 
de kern van de eigen, Nederland
se 'sociale vernieuwing, v66r be
windslieden er definities van gin
gen geven - en v66r ze geredu
ceerd werd tot touwtrekken om 
geld en bevoegdheden tussen rijk 
en gemeenten, hoe belangrijk dat 
op zichzelf rnisschien ook is. 
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Het is ook de kern, die relative
ring, van de boodschap van Wolf
gang Thierse, vice-voorzitter van 
de SPD, die zich, als Oost
Duitser, zeer teleurgesteld toont 
over 'die Massi vi tat der Versuche, 
das Bisherige der Bonner Politik 
bruchlos fortzusetzen', en die zijn 
bijdrage afsluit met de woorden: 
'Politiker und Parteien miissen 
ihre Grenzen erkennen und 
kenntlich machen. Und die Staats
biirger miissen endlich aufhoren, 
von den Politiker Wunder zu 
erwarten, und begreifen, class sie 
selbst die Akteure der Demokra
tie sind.' 

De bange vraag is, voeg ik daar 
aan toe, of in West-Europa de 
probleem-druk niet zo zal stijgen, 
dat burgers en politici voor deze 
broodnodige relativering van de 
politiek steeds ongevoeliger zul
lenworden. 

Maar we moeten het blijven pro
beren. Er kan ook een heel pro
gramma van hervormingen wor
den vastgeknoopt. Ik denk dan aan 
een democratisering van partijen 
en van het kiesstelsel, zodanig dat 
de invloed van kiezers op de selec
tie van politici toeneemt, en dat 
partijen zich opener gaan opstel
len. 'Een nieuw type partij', zoals 
de commissie-Van Kemenade het 

noemt. Een 'communicatie-par
tij', zoals Ed van Thijn het al 25 
jaar geleden omschreef. Een van 
de deelnemers aan het Von W eiz
sacker-debat forrnuleert het al
dus: de oplossing van maatschap
pelijke problemen wordt niet 
meer binnen, maar op initiatiif van 
politieke partijen gezocht. 

Verder gaat het om hervor
mingen die enerzijds de invloed 
van de politiek op de overheids
bureaucratie helpen versterken, 
en die anderzijds het zelfregule
rend verrnogen van de samenle
ving (via onderhandelingen tussen 
maatschappelijke actoren onder
ling en door publiek debat) helpen 
bevorderen. 

Een dergelijke poging om de 
politiek enigszins te ontlasten, om 
partijen meer als 'Moderatoren' 
dan als enige dragers van het al
gemeen belang te zien, maakt 
het 'politiek leiderschap' waarvan 
Von W. spreekt, niet overbodig. 
Integendeel, hoe meer partijen 
hun monopolie op de vormaevina 
van het algemeen belang opgeven, 
des te belangrijker wordt hun 
functie om een bepaalde coordi
nerende visie op dat algemeen be
lang, op 'vooruitgang' zo men 
wil, te forrnuleren. 

Een recent voorbeeld van 
een interessante poging daartoe 

vormt het hoek van Thijs Walt
gens, 'Lof van de politiek'. Hij 
zingt die !of van de politiek mis
schien wat ouderwets, maar pro
beert de ideele invalshoek van de 
sociaal-democratie wei fors te 
verleggen- bijvoorbeeld waar hij 
een verbinding legt tussen een 
effectief milieubeleid en een cul
tuur waarin de-jacht-op-steeds
maar-meer laag staat aangeschre
ven, en waarin mensen korter 
gaan werken omdat 'de mogelijk
heid van extra-consumptie niet 
meer opweegt tegen het verlies 
van andere tijdsbestedingen'. 
(Lof van de politiek, Amsterdam, 
Prometheus, 1992) 

Nadruk op vernieuwing van de 
democratie, in combinatie met 
een andere formulering van het 
begrip 'vooruitgang' -daarvan zal 
de PvdA het, grof gezegd, de ko
mende jaren moe ten hebben. 

PAUL KALMA 

Richard von Weizsiicker im Gespriich mit 

G.H'!fmann und W.A.Peroer, Frankfurt 
am Main, Eichhorn, I 99 2 

G. Hofmann/W. A. Perger, 
Die Kontroverse . Weizsacker's Parteienkritik 

in der Diskussion, Frankfurt am Main, 
Eichhorn, I992 
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Recente WBS

publikaties 

De afgelopen maanden versche
nen de volgende w B s-publikaties: 

Hans W ansink 
Een school om te kiezen 

De onderwijspolitiek, en zeker de 
sociaal-democratische, is, aldus 
Wansink, rijp voor een funda
mentele herbezinning. Het tradi
tionele geloof in de school als 
middel om verschillen tussen so
dale groepen te nivelleren is een 
illusie gebleken. De vrijheid van 
de onderwijsgebruikers, de diver
siteit van het onderwijsaanbod en 
de emancipatie van de leraar tot 
professionele beroepsbeoefenaar 
dienen de prioriteiten van een 
nieuwe onderwijspolitiek te zijn. 

Een school om te kiezen is een 
gezamenlijke uitgave van Bert 
Bakker en Wiardi Beckman Stich
ting. Prijs j 24,90. Bestelnum
mer: 725. 

M. Krope.a. (red.) 
Het dertiende jaarboek voor het 

democratisch socialisme 

Het nieuwe jaarboek is voor een 
groot dee! gewijd is aan het thema 
'Oost-Europa'. Met bijdragen 
van H. Daalder, M. Krop, 
]. Neeven, G. Verrips, W. Gort
zak, A. Day, B.J . vandenBoomen 
en]. Perry . 

Het Jaarboek is een uitgave van 
de WBS en De Arbeiderspers. 
Prijs: j28,5o. Bestelnummer: 
742. 

Bas van Stokkom 
De republiek der weerbaren 

Gei'nspireerd door Amerikaanse 
filosofen als Albert Hirschman en 
Michael Walzer ondemeemt de 
auteur een ambitieuze paging om 
'liberale' en 'communitaristi
sche' opvattingen over burger
schap in een produktieve verbin
ding met elkaar te brengen, en om 
implikaties daarvan voor de so
ciaal-democratie zichtbaar te 
maken. 

De republiek der weerbaren werd 
uitgegeven door WBS en Uitge
verij Bohn/Stafleu/Van Loghum. 
Prijs: ]26,-. Bestelnummer: 
702; 

T. Strijers/E.M. Peeters/ 
W. Salet/J. Schuyt/ 
G. Verduijn 
De stad is van iedereen 

Een pleidooi voor een bredere 
opvatting van stadsvernieuwing 
dan in het kabinetsbeleid door
klinkt. 'Ze client, tegen een reele 
bijdrage, ook aan andere dan 
zwakke groepen ten goede te 
komen en aid us een breder draag
vlak te verwerven. Omgekeerd 
zullen welvarende randgemeen
ten op hun verantwoordelijkheid 
voor sociale woningbouw aange
sproken moeten worden.' 

De uitgave bevat tevens inter
views met een aantal deskundigen 
(onder wie H . Priemus, E. Nord
holt en F. Asselbergs). 

De stad is van iedereen is een uit
gave van de WBS. Prijs : j 2o,

Bestelnummer: 7 54; 

De brochures zijn te bestellen door 

overmakinB van het desbetrq]'ende be

draa op postsiro 3479 7oo ten name 
van PvdA-brochures, Amsterdam on

der vermeldinB van het bestelnummer. 
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In een gesprek met de Volkskrant gepubliceerd in de aflevering van 16 
januari 199 3, onthult Jan Pronk de electorale strategie van de PvdA
top. De burgers zullen lijsttrekker Kok volgend jaar mei honoreren 
voor zijn soliditeit. Citaat: 'Aan Kok geef je je portemonnee, en je weet 
zeker dat hij er niks uit zal halen. Dat vertrouwen geniet bijna niemand 
in de Nederlandse politiek'. Met deze conclusie kan men het eens zijn . 
Minister Kok beheert zijn portefeuille vee! degelijker dan zijn voorgan
ger Ruding. Hoewel hij blijkens een andere uitlating liever een verkie
zingsstrijd ziet op basis van programmatische verschillen, heeft Pronk 
zich al neergelegd bij verkiezingen die sterk op personen zijn gericht. 
'Kok tegen Brinkman - dat wordt het in 1994.' 

Allijken in de landelijke politiek de inhoudelijke marges smaller dan 
ooit te zijn, dit uitgangspunt is voor de PvdA levensgevaarlijk. Een voor 
de hand liggende overweging is dat zelfs de soli de Kok vandaag of mor
gen onder de tram kan komen. Staat de partij dan opeens met lege han
den? Oat zou niet best zijn. Slechts de bedroevende kwaliteit van in 
overvloedige hoeveelheden geproduceerd Haags beleid maakt de door 
Pronk geprefereerde aanpak voor een buitenstaander begrijpelijk. 
Want inhoudelijk is er de afgelopen jaren inderdaad bitter weinig be
reikt waarop de sociaal-democratie met trots kan bogen. 

Nog eenmaal Pronk: 'In het regeerakkoord staan prachtige dingen, 
en daar houdt dit kabinet zich niet aan. Oat geef ik eerlijk toe.' Dan 
volgt de verklaring: 'Toen we aantraden, wisten we niet hoe problema
tisch bet zou worden. We zaten met de nasleep van het vorige kabinet. 
en er was een recessie. We houden ons aan twee beloften: het financie
ringstekort en de collectieve-lastendruk gaan omlaag. Oat betekent dat 
je moet inleveren op de kwaliteit van je beleid.' 

Deze verklaring deugt van geen kant. Toen het kabinet aantrad, wil
de bet PvdA-smaldeel helemaal niet weten hoe de overheidsfinancien er 
werkelijk voorstonden. Want eind 1989 was het voor iedere ingewijde 
al glashelder dat er nauwelijks ruimte voor 'nieuw beleid' was, tenzij 
achter bestaand beleid een punt zou worden gezet. En dat was een veel 
te grote opgave. Behalve bij Defensie bleek er geen enkele bezuiniging 
mogelijk te zijn. Om eruit te komen hebben de PvdA-bewindslieden 
zicb rijk gerekend. In het regeerakkoord zijn vervolgens diverse intensi
veringen vastgelegd, waardoor de publieke uitgaven in 1994 uiteinde
lijk vijf miljard hoger zouden liggen dan bij ongewijzigde voortzetting 
van het beleid. 

Het co A zag glimlachend toe en bepaalde zich tot het fixeren van de 
financiele randvoorwaarden: tekort omlaag, collectieve lasten niet om
boog. Lubbers en de zijnen behoefden vervolgens slechts enkele maan
den te wachten, voordat de budgettaire wal het linkse schip De Hoop 
keerde. 

Het is de ironie van de geschiedenis dat - afgaande op de uitlatingen 
van Pronk - de PvdA straks campagne wil voeren met als belangrijkste 
issue bet feit dat Kok de door het co A gedicteerde financiele randvoor
waarden van het regeerakkoord zo goed heeft nageleefd. Hoe zo, Kok 
tegen Brinkman? 

Gevraagd is eerder een inhoudelijk uitdagend verkiezingsprogram
ma, dat aansluit bij de onvrede in het land over de bestaande publieke 
voorzieningen. Kok kan dan zijn solide imago inzetten om geloofwaar
dig te maken dat het werkelijk anders kan. 

Kok tegen 
Brinkman? 

FLIP DE KAM 

Redacteur S&D 
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De nieuwe 

gelijkheid 

De moraal is terug in de 
politiek. Van links tot 
rechts betogen politici dat 
ze het belang van 'normen 
en waarden', als bindmid
del in maatschappij en poli-

PAUL KALMA 
zelfsprekend? Geldt dat 
niet voor elke vorm van 
politiek die die naam waar
dig is? Eigenlijk wei. Mis
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tiek, lange tijd verwaarloosd hebben. Burgers moe
ten weer op hun eigen verantwoordelijkheid aange
sproken worden. Op de handhaving van bestaande, 
al dan niet wettelijk vastgelegde regels; op 'burger
zin' in de dagelijkse omgang met anderen; en op een 
gezamenlijke inzet voor het algemeen belang. 

Een flinke dosis wantrouwen tegenover een der
gelijk 'ethisch reveil' is op z'n plaats. Het gewee
klaag over 'calculerende', egolstische burgers is 
nogal overdreven. En waar het wei hout snijdt, is het 
vaak de overheid die bedoeld gedrag, door fraudege
voelige regelgeving of door het achterwege Iaten van 
controle, min of meer uitlokt. De hemieuwde aan
dacht voor normen en waarden neemt bovendien 
vaak de vorm aan van opdringerige bemoeienis met 
de 'levensstijl' van mensen (zie bijvoorbeeld de kri
tiek van CDA-fractievoorzitter Brinkman op jonge
ren 'die maar op terrasjes rondhangen') . Hier dreigt 
een 'vertrutting' van de politiek. Het gemopper op 
het gedrag van burgers lijkt daarbij de onmacht van 
politici zelf, c.q. hun gebrek aan visie en overtui
gingskracht, te moeten maskeren. 

Daarmee is niet gezegd dat politiek geen morele 
dimensie zou hebben, of dat het begrip levensstijl 
buiten het politieke debat zou moeten blijven. Ze
ker, wat 'het goede Ieven' precies inhoudt, en hoe 
het moet worden nagestreefd, is een zaak van indivi
duele burgers. Maar de keuzevrijheid die ze daarbij 
hebben, hangt mede af van hun, politiek te beinvloe
den, levensomstandigheden - zoals hun keuzesedras 
ook maatschappelijke, politiek relevante, effecten 
sorteert. Evenzo zal elk politiek programma, expli
ciet of impliciet, verband houden met bepaalde 
(morele) beginselen. Principiele politiek vraagt wel
iswaar om vertaling in pragmatisch beleid, maar dat 
beleid kan het op zijn beurt, wil het 'aanslaan', niet 
zonder een principiele, moreel gekleurde argurnen
tatie stellen. 

Maar is dat, zal men vragen, niet allemaal van-

politiek anno I 99 3 dan ook 
niet zozeer aan een tekort aan morele impulsen, 
maar aan een tekort aan . .. politiek. 

Een bewonderenswaardige poging om dit laatste 
tekort, althans voor de Partij van de Arbeid, op te 
heffen, doet Thijs Woltgens in zijn eind I 99 2 ver
schenen L?J van de politiek. Nu eens in eigentijds jar
gon ('moreel ondememerschap') dan weer in tradi
tionele termen ('Er is een nieuwe ideologie nodig') 
bepleit hij eerherstel voor een politiek-van-de
grote-lijnen; voor politici die 'de waarheid onder 
ogen zien, die proberen te overtuigen en naar hun 
overtuiging handelen'. 1 

Wat behelst de nieuwe sociaal-democratische 
ideologie die Woltgens aanprijst? Oat is, voor wie 
de voorzichtige, zo niet angstvallige politiek van de 
PvdA van de afgelopen jaren voor ogen heeft, nogal 
wat. Hij houdt onder andere een pleidooi voor 
soberheid, als uitdrukking van het besef dat de eco
logische kwestie mondiaal rampzalige vormen aan
neemt; voor een beleid dat, ook op wereldschaal, de 
kosten van mobiliteit zichtbaar maakt en de oorza
ken van massale rnigratie probeert weg te nemen; 
voor een economische ontwikkeling in Europa 
waarbij de lange termijn stelselmatig voorrang krijgt 
hoven een 'catch-as-catch-can' -kapitalisme als in de 
Verenigde Staten; en voor een minder door stress 
gekenmerkt arbeidsbestel, waarbij de arbeidsuren 
hoven een bepaald minimum als een plezierige, niet 
extra te honoreren vrije tijdsbesteding gel den. 

Maar L?J van de politiek is vooral een aanklacht 
tegen de 'cultuur van de ongelijkheid', die in de 
jaren 'So opgang is gaan maken. 'Een altijd al aanwe
zige onderstroom is in de laatste jaren dominant 
geworden: het is de cultuur van het verschil, de dif
ferentie, kortom de cultuur van de ongelijkheid. 
Ongelijkheid is de brandstof van de econornische 
vooruitgang, zo wordt ons dagelijks voorgehouden. 
() De bewijslast wordt omgedraaid: in plaats van dat 

-
OJ 

D 
do 
c 
al 
ho 

do 
Z< 
IT 

z 

VI 

e: 

Ir 
d 
v; 

g• 
n 
d 
p 
li 
0 

t< 

d 
v. 
CJ 

f 
d 
n 

d 
d 
e: 
0 

k 
I< 
n 
h 

zo 

So 

li 
n 



s&_o21993 

ongelijkheid zich moet rechtvaardigen, is zij norm.' 
Daar tegenover verdedigt Woltgens het sociaal
democratisch ideaal van een egalitaire samenleving. 
Ongelijkheid is onaanvaardbaar waar zij 'de burger 
afhankelijk maakt, zijn keuzes onnodig beperkt en 
hem zijn autonomie doet verliezen'. 

'In mijn benadering', aldus Woltgens, 'vervalt 
de basis voor grote inkomensverschillen. Zij zijn 
zelfs ongewenst, want zij duiden erop dat mensen 
met tegenzin het bovenminimale werk verrichten. 
Zij zijn ook ongewenst, omdat grote verschillen het 
symptoom zijn van een economische dynamiek, die 
juist naar stabiliteit moet worden omgebogen. Zij 
zijn tenslotte niet gewenst omdat grote inkomens
verschillen zich uiten in de permanente jacht naar 
exclusieve status-goederen.' 

In onderstaande doe ik, geinspireerd door 'Lof van 
de politiek', een poging om het ideologisch gezicht 
van de sociaal-democratie wat duidelijker trekken te 
geven. De PvdA zal, zo luidt mijn stelling, een ver
nieuwd, aangepast gelijkheidsideaal moeten verde
digen - wil zein de jaren '9o in staat zijn om het 
politieke vacuiim dat met de terugtocht van het neo
liberalisme (exit Reagan, exit Thatcher) is ontstaan, 
op te vullen. In dat verband plaats ik kritische kant
tekeningen bij een alternatieve benadering die niet 
de gelijkheid, maar de vrijheid (i.e. de keuzevrijheid 
van de burger) als uitgangspunt voor sociaal-demo
cratische vernieuwing kiest. 

Een politiek vacuum 

Het neo-liberalisme is op z'n retour. De stroming 
die in de jaren '8 o, met haar verdediging van vrije 
markt en prestatie-maatschappij, zo'n sterk stempel 
drukte op het politieke klimaat in het Westen, heeft 
de afgelopen periode aan invloed verloren. Reagan 
en Thatcher zijn verdwenen; de kosten van een 
ongeremd en ongegeneerd winststreven ('casino
kapitalisme') beginnen in het oog te !open; 'deregu
lering' en 'privatisering' zijn, ook in Ianden waar het 
neo-liberalisme zich in mildere vorm aandiende, 
hun magische klank kwijtgeraakt. 

Tot zover 'the good news', zoals Amerikanen 
zeggen wanneer ze een dubbelzinnige boodschap 
moeten overbrengen. 'The bad news' is dat de 
'natuurlijke' tegenpool van het neo-liberalisme, de 
sociaal-democratie, van deze ontwikkeling nauwe
lijks weet te profiteren. Zeker, in de v s heeft de De
mocraat Bill Clinton met een progressief getint pro-

gramma de presidentsverkiezingen gewonnen. Maar 
het gaat vee! te ver om zijn presidentsschap als een 
overwinning van de sociaal-democratie te vieren (in 
Nederland zou hij waarschijnlijk aarzelen tussen het 
lidmaatschap van de vvo, van het CDA of van o66). 

Op haar eigenlijke thuisbasis, in West-Europa, 
verkeert de sociaal-democratie in aanzienlijke pro
blemen. De verkiezingsresultaten varieren van ma
tig tot desastreus. Waar sociaal-democraten aan de 
regering deelnemen, slagen zij er zelden meer in, 
een eigen, programmatisch stem pel op het beleid te 
drukken. Ze delen in een algemene ideologische 
malaise en beta! en vaak ook nog eens een ( onevenre
dig hoge) prijs voor de verminderde populariteit van 
de politiek. Hoe valt dit onvermogen van de sociaal
democratie om het huidige ideologische vacuiim op 
te vullen, te verklaren? 

Het programma waarmee de naoorlogse sociaal
democratie zoveel succes boekte (en waarmee 
vriend en vijand haar nog altijd in aanzienlijke mate 
associeren) heeft, zo is a! herhaaldelijk - en terecht 
vastgesteld, aan politieke relevantie ingeboet. De 
visie op 'vooruitgang' die eruit spreekt (uitbreiding 
van de collectieve sector, en van staatsinvloed in het 
algemeen; sociale lotsverbetering, in het bijzonder 
voor de laagstbetaalden) appelleert enerzijds aan as
piraties die voor velen inmiddels vervuld zijn, en 
gaat anderzijds voorbij aan de problemen die een 
hoog-ontwikkelde verzorgingsstaat (financieel, maar 
ook in de dagelijkse belevingswereld van burgers) 
oproept. 

Het traditionele 'verzorgingsstaat-socialisme', 
herleid tot zijn basis-ingredienten (sociaal, etatis
tisch), kan zich in die omstandigheden waarschijnlijk 
aileen staande houden, als het in 'populistische' 
richting opschuift; dat wil zeggen, als het als woord
voerder gaat optreden van bevolkingsgroepen die 
zich in economisch en cultureel opzicht bedreigd 
voelen (bescherming van inkomen; nadruk op een 
harde bestrijding van aile vormen van criminaliteit; 
een restrictief beleid jegens migranten en andere 
'nieuwkomers' op de markt van arbeid en publieke 
voorzieningen; verzet tegen 'Europa') . 

Groot electoraal succes valt er, in een open en 
mobiele middle class-maatschappij als de onze, met 
een dergelijk programma niet te boeken - tenzij de 
maatschappelijke spanningen sterk zouden oplopen, 
en de afstand tussen bevolking en politieke elite ver
der zou groeien. Bovendien (en dat is belangrijker) 
zou zo'n populistische koerswijziging een vergaande 

1. Th. Woltgens, L'!f van de politiek, 
Amsterdam, Prometheus, 1992. 
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breuk inhouden met de sociaal-democratische tradi
tie, gekenmerkt door het streven naar een compro
mis tussen 'stijgers' en 'dalers', 'sterken' en 'zwak
ken'; naar een conmpromis tussen sociale belangen
behartiging enerzijds, en economische en culturele 
modernisering anderzijds. 

Dat alles maakt een ontwikkeling in links-popu
listische richting, los van welke electorale overwe
ging dan ook, onacceptabel. Uitbreiding van kie
zersinvloed, zo wist Joop den Uyl al, 'kan niet de 
enige en ook niet de belangrijkste norm voor het 
beleid van een partij zijn'. 2 

Keuzevrijheid voor de buraers? 

In welke richting zou de sociaal-democratie zich dan 
wei moeten ontwikkelen? Globaal gesproken staan 
voor haar twee wegen open. 

In de eerste plaats zou ze haar defensieve, volgza
me houding tegenover een 'liberalisering' van de 
verzorgingsstaat (meer markt, meer ruimte voor in
dividuele keuzevrijheid) in een meer olfensieve op
stelling kunnen omzetten. Het merendeel van de 
burgers, zo luidt dan de redenering, is inmiddels 
welvarend en mondig genoeg om zelf zijn/haar be
hoefte aan, bijvoorbeeld, sociale zekerheid vast te 
stellen. De overheid zou daarom alleen een bepaald 
minimum moeten garanderen, en daarboven het 
particulier initiatief (burgers, bedrijven, maatschap
pelijke organisaties) zijn gang moeten Iaten gaan. 

Een dergelijk streven naar gedeeltelijke privati
sering van de sociale zekerheid (mini-stelsel) zou 
gecombineerd kunnen worden met een beleid waar
bij het 'rondpompen van geld' (subsidies, over
drachtsuitgaven) tot een minimum wordt beperkt; 
de omvang van het ambtenaren-apparaat aanzienlijk 
wordt teruggedrongen; en bestaande wettelijke re
gels grondig op A. onmisbaarheid en B. handhaaf
baarheid worden getoetst. De sociaal-democratie, 
zo zou het motto van een dergelijk programma kun
nen zijn, kiest voor de 'vrijheid' van de burger. Na 
de opbouw-fase van de verzorgingsstaat, waarin de 
gelijkheid voorop stond, kan de balans nu naar het 
vrijheidsbeginsel overhellen. 

Zo'n pleidooi klinkt aantrekkelijk en stelt de 
sociaal-democratie bovendien in staat om eindelijk 

eens met de stroom mee, in plaats van, klagerig, te
gen de stroom in te varen . Het neo-liberalisme mag 
dan in politiek opzicht aan invloed hebben verloren, 
de maatschappelijke ontwikkelingen waarop het 
inspeelde, gaan onverminderd door: individualise
ring, internationalisering van economie en cultuur, 
minder macht voor de (nationale) overheid. Waar
om tegenstribbelend achter deze ontwikkelingen 
aangehold, terwijl we ze, door zein ons programma 
te verwerken, nog enigszins zouden kunnen bijstu
ren? 

Toch zijn er tegen deze benadering emstige be
zwaren aan te voeren. In welke zin wijkt de sociaal
democratie, als zij deze weg inslaat, nog af van ande
re politieke stromingen, het liberalisme in het bij
zonder? Gaat de PvdA zich in de toekomst vooma
melijk van de vvo onderscheiden doordat ze het 
garandeerde minimum in de verzorgingsstaat-nieu
we stijl een paar gulden (of een paar honderd gul
den) hoger begroot? Algemener gesteld: waaraan 
ontleent de sociaal-democratie eigenlijk nog haar 
identiteit, als ze, los van concrete maatschappelijke pro

blemen, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
overheid, markt en maatschappelijk midden veld ten 
gunste van de markt (resp. van de vrijheid en verant
woordelijkheid van de burgers) wil wijzigen- zoals 
het liberalisme in zijn verschillende varianten altijd 
al heeft bepleit? 

Het betreft hier een principiele kwestie, die ver
gaande betekenis heeft voor de toekomst van de 
sociaal-democratie. Zij heeft de bestaande voorkeu
ren en behoeften van burgers namelijk nooit tot uit
gangspunt genomen, maar deze steeds geconfron
teerd met een eigen 'politiek project', een visie op 
'maatschappelijke vooruitgang', waarvoor ze poli
tieke steun zocht - in de hoop die bestaande voor
keuren, zo nodig, te veranderen. Daarmee verband 
hield een maatschappij-kritische inslag van de sociaal
democratie, bedoeld om de afstand tussen politiek 
project en status quo in kaart te brengen. 

Daaraan zou een einde komen als de sociaal
democratie haar maatschappijhervormende taak 
voor 'voltooid' zou verklaren, en voortaan met de 
stroom van bestaande consumentenvoorkeuren, 
hooguit gecorrigeerd voor exteme, maatschappelij-

2. Geciteerdin: R.B.Andewegen 
R.Hillebrand, 'De kiezers en de PvdA. 
V eranderingen en mogelijkheden in 
het Iicht van een oud verkiezingson
derzoek', in: J .Bank e.a. (red), 
Het zesde jaarboek voor het democratisch 
socialisme, Amsterdam, Wiardi 
Beckman Stichting/De Arbeiderspers, 
1985, P·37· 
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ke kosten (milieuheffingen, bijvoorbeeld), mee zou 
dobberen. Oat is des te bezwaarlijker, omdat zich nu 
en in de naaste toekomst maatschappelijke proble
men (zullen) aandienen, die om een aanzienlijke ge
dragsverandering van burgers vragen (ik neem op
nieuw het milieu als voorbeeld). De politiek zal de 
burgers met kracht van argumenten voor die ge
dragveranderingen ( consumptie- en bestedingspa
troon) moeten zien te winnen en hen van de nood
zaak van financiele offers voor een schoner milieu 
(resp.: hulp aan ontwikkelingslanden, arbeidstijd
verkorting, leefbare steden, enz. enz.) moeten zien 
te winnen . 

In die omstandigheden zouden de maatschappij
hervormende pretenties van de sociaal-democratie 
eerder opgevoerd dan afgebouwd moeten worden
pp voorwaarde uiteraard dat ze in een concreet en 
uitvoerbaar, 'mehrheitfahig' programma neerslaan. 

Een eaalitair ideaal 
Daarmee belanden we bij de tweede variant die de 
sociaal-democratie zou kunnen kiezen. Ze wordt 
gekenmerkt door een paging om niet aileen afstand 
te nemen van het traditionele socialisme, dat zich als 
alternatiif voor de bestaande liberale samenleving 
(kapitalisme, individualisme) opvat en dat meer dan 
ooit 'op sterk water' mag worden gezet 3; maar ook 
van de zoeven aanduide benadering, waarin, met de 
aanvaarding van die liberale samenleving, ook elke 
vorm van maatschappijkritiek, inclusief een kritiek 
op het (neo )liberalisme als politieke ideologie, lijkt 
te verdampen. 

Belangrijkste kenmerk van deze tweede benade
ring is de nadruk die (weer) op het gelijkheidsideaal 
wordt gelegd. Daar is enige moed voor nodig, na 
jaren waarin dat begrip, onder neo-liberale invloed, 
steeds meer aan populariteit inboette, en zelfs een 
verdachte bijklank kreeg. Die moed zal niettemin 
moeten worden opgebracht omdat de sociaal-demo
cratie, en links in het algemeen, haar identiteit voor 
een belangrijk deel zal blijven ontlenen aan de strijd 
tegen een 'tweedeling' van de samenleving; tegen 
ongelijkheid die cumuleert en zich in maatschappe
lijke structuren 'vastzet' en tegen het (voort)bestaan 

van een gesegmenteerde bevolking, 'opgedeeld in 
gesloten blokken van werklozen, ongeschoolden, 
geschoolden, enz'. 4 

Behalve Woltgens, die uitdrukkelijk kiest voor 
een 'egalitair' ideaal, heeft ook de econoom Jan Pen 
daarover onlangs klare taal gesproken . In zijn vorig 
jaar uitgesproken Drees-lezing noemt hij het debat 
over gelijkheid 'een wezenlijk element in de poli
tiek'. 'Sommigen will en meer gelijkheid onder de 
mensen, anderen minder, want zij vinden dater a! 
genoeg genivelleerd is. () Daarover behoort, val
gens mij, het ideologisch debat te gaan. Als de soci
aal-democratie een toekomst heeft, wat ik geloof, 
moeten we het over dit verschil hebben.' En: 'De 
hoofdzaak is volgens mij deze: er is in Nederland, en 
ook elders, een duidelijke plaats voor een sociaal
democratische partij, mits deze de gelijkheid onder 
de mensen in haar vaandel draagt.' 5 

Een dergelijke herwaardering van het gelijk
heidsideaal is mijns inziens echter aan ei:n harde 
voorwaarde gebonden. De sociaal-democratie zal 
zich krachtig moeten distantieren van de karikaturen 
die van haar opvattingen op dit gebied in omloop 
zijn gebracht - en van ideeen in eigen kring, voor 
zover ze die karikaturen benaderden. Ze zal de tra
ditioneel-socialistische ideologie, met z'n nivelle
rings(res)sentiment, voorgoed terzijde moeten 
schuiven, en een gelijkheidsideaal moeten verdedi
gen dat met de uitgangspunten van een ontwikkelde 
liberale samenleving ( differentiatie, individualise
ring) te verzoenen is. 

De 'nieuwe gelijkheid', zoals we deze herinterpre
tatie van een oud sociaal-democratische beginsel 
zouden kunnen omschrijven, vertoont een drietal 
kenmerken . Ze richt zich, in de eerste plaats, op 
hoofdlijnen in plaats van op cijfers achter de komma. 
Ze bekommert zich om de mechanismen die een 
vergaande, onaanvaardbare ongelijkheid van levens
kansen en ontplooiingsmogelijkheden bewerkstel
ligen - in de eerste plaats op wereldschaal. Ze staart 
zich niet blind op inkomensverschillen, maar heeft 
ook oog voor andere, vaak schrijnender vormen van 
ongelijkheid (van kennis, van macht) en voor de 

3. V gl . P. Kalma, Het socialisme op 
sterk water, Deventer, Van Loghum 
Slaterus, 1988 . 
4 · P.Kalma, opus cit., p .63. 
5. 1 .Pen, Gelijkheid onder de mensen, 's
Gravenhage, sou, 1992, p.14,21. Pen 
verwijt mij overigens, in 'Het socialis
me op sterk water' te weinig aandacht 
aan het gelijkheidsbeginsel te besteden. 
Oat moet ik bestrijden, onder verwij
zing naar meerdere passages waarin ik 

gelijkheid en solidariteit als de belang
rijkste beginselen van de sociaal
democratie aanwijs . Het door mij ver
dedigde idee van een nieuw compro
mis tussen arbeid en kapitaal, is juist 
gebaseerd op de gedachte dat een 
sociale tweedeling in de sarnenleving 
moet worden voorkomen. 

(red.), Het vierde jaarboek voor het 
democratisch socialisme, Amsterdam, 
Wiardi Beckman Stichting/De 
Arbeiderspers, 1983, p.7o: '(Een) 
betrekkelijke sociale homogeniteit 
vormt o.i. de kern van de 'sociaal
democratische' ontwikkeling zoals die 
na de Tweede Wereldoorlog ()in 
West-Europa tot stand is gekomen.' Zie eerder al P.Kalma/M.Krop, 

'Herverdeling van arbeid en 
klasse(n)compromis', in: 1 .Bank e.a. 
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oorzaken die aan inkomensongelijkheid ten grond
slag liggen. 

Maar bovenal keert ze zich tegen de ongelijkheid 
als politieke ideologie; tegen de door Woltgens 
bekritiseerde 'dynamiek van de ongelijkheid', de 
'cultuur van het verschil'. 'Voor zover de cultuur 
van het verschil zich van controleerbare argumenten 
bedient, staat zij niet sterk. ( ) 

Het opmerkelijke is dat tot in de jaren 'So een 
spectaculaire vermindering van de ongelijkheid 
gepaard is gegaan met voortdurende vergroting van 
het toch al hoge niveau van welvaart.' 

'Maar een cultuur bekommert zich niet om be
wijzen', zo vervolgt Woltgens. 'De cultuur van de 
ongelijkheid ziet in het bestaan van verschil reden 
om verschil te maken. Oat is de kern.' 6 Het is een 
opvatting die de PvdA, gefixeerd op de details van 
de inkomensverdeling (koopkrachtplaatjes) en lich
telijk geintirnideerd door de populariteit van het 
'liberale' model, de afgelopen jaren bijna vergat uit 
te dragen. 

D!lferentiatie 
De nieuwe gelijkheid houdt, in de tweede plaats, 
scherp afstand van het simpele, ongedifferentieerde 
gelijkheidsideaal dat de traditioneel-socialistische 
ideologie kenmerkte- of aan haar werd toegeschre
ven. Een zekere mate van economische ongelijkheid 
moet als onvermijdelijk, of zelfs als wenselijk geac
cepteerd worden. Ongelijkheid wordt problema
tisch wanneer ze de levenskansen van bevolkings
groepen structured gaat belemmeren; resp. wan
neer ze cumuleert en op andere terreinen wordt 
overgedragen. 7 

Juist omdat inkomensverschillen de neiging heb
ben om zich op die andere terreinen 'vast te zetten', 
zullen sociaal-democraten aan deze verschillen nau
we grenzen willen stellen. Op basis daarvan ka:n dan 
volmondig het belang van verschil en ongelijkheid 
op, bijvoorbeeld, cultureel gebied worden erkend. 
Ad Oele schrijft in dat verband dat 'het materieel 
gelijkheidsstreven rekening moet houden met cultu
rele diversiteit en daaraan verbonden ongelijkheid'. 
En: 'Een onafhankelijke culturele elite (is) onmis
baar voor culturele diversiteit en zelfs democratie. ' 8 

Zo'n gedifferentieerde visie op gelijkheid haalt 

het sociaal-democratisch denken uit de sfeer van het 
simplisme, zoals dat nog spreekt uit het streven naar 
een samenleving 'waarin de kwaliteit van het be
staan voor iedereen gelijk is' (PvdA-Beginselpro
gramma 'Om te overleven', 1977). 

De belangrijkste correctie op de traditionele gelijk
heidsopvatting is echter, en dat in de derde plaats, dat 
gelijkheid niet om zichzelfs wille dient te worden 
nagestreefd. Het is, zo formuleert Woltgens het, de 
kracht van de sociaal-democratie dat zij haar egalitai
re uitgangspunten aan de maatschappelijke werke
lijkheid toetst, en telkens weer nagaat welke instru
menten het meest effectief zijn. Maar zij realiseert 
zich vooral 'dat gelijkheid geen ideaal op zich is, 
maar in dienst staat van een hoger goed, de vrij
heid.'9 

In dezelfde zin laat de socioloog Kees Schuyt zich 
uit. 'Maatschappelijke gelijkheid', schrijft hij, 'is 
geen waarde die op zichzelf nastrevenswaardig is. () 
Het streven naar vermindering van cumulerende 
ongelijkheid wordt ingegeven door de zorg voor de 
realisering van andere waarden, namelijk waardig
heid en ontplooiing van de persoonlijkheid, het
geen, als het goed is, een ander woord is voor vrij
heid.'10 

Overigens vervult gelijkheid ook een belangrijke 
'instrurnentele' rol bij het streven naar (handhaving 
van) maatschappelijke samenhang en consensus . Ze 
kan de bereidheid van uiteenlopende bevolkings
groepen, waaronder de minst draagkrachtigen, ver
groten om zich gezamenlijk voor het 'algemeen 
belang' offers te getroosten. 

In dat opzicht gaat het aloude sociaal-democrati
sche ideaal van een 'rechtvaardige inkomensverde
ling' een andere rol spelen dan in het verleden . 
Vroeger stond dat streven, begrijpelijk genoeg, 
vooral in het teken van de strijd tegen materiele 
nood. Nu die strijd voor een aanzienlijk deel gewon
nen is, wordt ze meer dan ooit een middel in dienst 
van iets anders. Een gelijkmatige, als redelijk recht
vaardig ervaren inkomensverdeling schept, bijvoor
beeld, een gunstig klimaat voor de voor rnilieuher
stel noodzakelijke gedragsveranderingen bij produ
centen en consumenten - zoals ze ook, door een 

6. Th.Woltgens, opus cit., p.87. 
7. 'Een sociaaJ.democratische maat
s~appij', zo omschrijft Michel 
Rocard, in zijn eind vorig jaar gehou
den Den Uyl-lezing, dit herziene 
gelijkheidsideaal, 'is een maatschappij 
die niet door een vaste hierarchie: 
geld, politieke macht of een ander 
principe beheerst wordt. Het is een 

gedifferentieerde maatschappij, die 
overeenkomt met onze behoefte om 
ons gelijkheidsbegrip op de complexi· 
teit van de mod erne samenleving af te 
stemmen.' M. Rocard, The prospects 
jacin9 social-democracy in Europe, 
Amsterdam, Stichting Dr J .M. den 
Uyl-lezing, 1992, P·''· 

samenlevin9 en andere essays over 
kernthema 's van politiek en cultuur, 
Kampen, Kok/ Agora, 1990, p.J•,so. 
9· Th.Woltgens, opus cit., p.9o. 
1 o. C.J .M.Schuyt, 'Verzorgingsstaat 
en verzorgingssamenleving', in: Op 
zoek naar het hart van de verzorainasstaat, 
Leiden, Stenfert Kroese, 1991 (1987), 
P·44· 8. A. Oele, Het rekverband van de 
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rem te zetten op de puur economische strijd om 
'survival', ruimte schept voor 'eerlijk delen' en 
voor wat Ad Oele omschrijft als het 'ommunten van 
het welvaartssurplus in een aan eigen aanleg en 
smaak aangepaste culturele ontplooiing' . 1 1 

Hedonistische soberheid 
Dit brengt me op een laatste punt. Gelijkheid is niet 
alleen geen doel in zichzelf, maar is ook ontoerei
kend als omschrijving van het sociaal-democratisch 
programma. De sociaal-democratie richt haar maat
schappijkritiek niet uitsluitend op de ongelijkheid 
die de liberale samenleving produceert, en die het 
neo-liberalisme verdedigt. Ze keert zich ook tegen 
andere kenmerken van het ( economisch) liberalis
me, in het bijzonder : 

- de onmatinheid die het economisch-liberale 
nutsdenken typeert. Tegen deze onmatigheid (con
sumeren, consumeren, consumeren) is, onder ande
re, het cultuursocialisme altijd van leer getrokken 
vaak op moreel-hoge toon en onder aanprijzing van 
een ascetisch ideaal. 

Een sociaal-democratische matigingsideologie, 
waarvoor het gelijkheidsstreven een maatschappe
lijk draagvlak helpt scheppen, zou in de jaren '9o in 
beide opzichten anders van inhoud dienen te zijn. 
De rnilieuproblematiek heeft zodanige vormen aan
genomen dat zij op hard-materiele in plaats van op 
vaag-morele gronden een sobere levensstijl af
dwingt. Die soberheid kan vervolgens heel goed 
licht-hedonistische trekken aannemen - zoals in 
Woltgens' · pleidooi voor arbeidstijdverkorting en 
een minder gestressed arbeidsbestel. 

Hier ontstaan mogelijkheden voor een sociaal
democratische politiek die milieubehoud, arbeids
tijdverkorting en een post-materialistisch consump
tiepatroon (en een daarop toegesneden voorzienin
genbeleid) met elkaar verbindt. Voor de verbetering 
van het milieu, zo beschrijft Oele dit verband, 'is het 
nodig dat de satisfactie van een uur meer vrij bestede 
tijd het gaat winnen van de voldoening van de aan 
een uur meer betaald werk verbonden beloning, in 
geld en arbeidsvreugde.' 12 

Elders legt Oele een interessant verband tussen 
een dergelijk streven en het in stand houden van een 
royaal, loongerelateerd stelsel van sociaal zekerheid, 
dat de jacht op permanente inkomensvergroting 
helpt afremmen. Daarmee voegt hij een nieuwe, 

dwingende dimensie toe aan hedopende debat over 
het zg. mini-stelsel. 1 3 

- de onverschillinheid die zich in een samenleving 
manifesteert, waar het economisch-liberale denken 
een overheersende plaats is gaan innemen. Die on
verschilligheid betreft niet alleen de verwaarlozing 
van andere criteria dan die van de economisch-tech
nische rationaliteit, i.e. het oprukken van het 'calcu
lisme' (Schuyt) op terreinen waar het niet thuis
hoort 14, maar ook de gevolgen van een vrijheidsop
vatting die sterk de zg. 'negatieve vrijheid' bena
drukt. 

Vrijheid is daarbij in de eerste plaats de vrijheid 
van burgers om hun eigenbelang na te jagen, voor 
zover dat het belang van anderen niet schaadt. Dat 
bevordert een 'introverte' opstelling, die de belang
stelling c.q. inzet voor de 'publieke zaak' in de weg 
zit en de liberale deugd van tolerantie het aanzien 
van gebrek aan belangstelling geeft. 

Ook hier gaat het er om, niet in een morele ver
oordeling van deze onverschilligheid te blijven ste
ken, maar om de voorwaarden te helpen scheppen, 
waaronder 'betrokkenheid', in ruimere zin dan poli
tiek engagement, zich kan ontwikkelen. 

Te denken valt daarbij vooral aan: 
a) de organisatie van de democratie, waaronder 

het vergroten van de mogelijkheid tot participatie 
van burgers, incl. het door Bas van Stokkom beplei
te 'institutioneel burgerschap' in bedrijven, over
heidsinstellingen, e.d. 1 5; 

b) de organisatie van de solidariteit, waaronder 
een zekere correctie van de over-centralisering en 
over-professionalisering van de verzorgingsstaat. De 
overrnijdelijke grootschaligheid die een ontwikkel
de verzorgingsstaat kent, zou in dat perspectief ge
combineerd moeten worden met kleinschaliger 
bestuurlijke verbanden, en met vrijwilligerswerk als 
aanvulling op geprofessionaliseerde dienstverle
ning. 16 

Daarbij legt het gelijkheidsstreven, opnieuw, 
een materiele basis voor een dergelijke 'betrokken' 
samenleving. 

Gelijkheid, betrokkenheid en een hedonistisch ge
tinte soberheid. Dat zijn, wellicht, de pijlers van een 
vernieuwde sociaal-democratische ideologie. Maar 
de meeste van deze is, in dat geval, de gelijkheid. 

11.A.Oele, opus cit., p.51. Zie ook 
P.Kalma, 'De koppeling is dood, !eve 
de koppeling', in: De Volkskrant, 1 o 
oktober 1992. 

Amsterdam, Wiardi Beckman 
Stichting, 199 2. 

Van Loghum en Wiardi Beckman 
Stichting, 199 2. 

12.A.Oele, opus cit., p.67. 
IJ.A .Oele, Bindend bestuur, 

14. C. J. M. Schuyt, De zittende klasse, 
Amsterdam, Uitgeverij Balans, 1992. 
I s.B. van Stokkom, De republiek der 
weerbaren, Houten, Bohn/Stafleu/ 

16. Vgl. A.Oele, Het rekverband van de 
samenlevin9 (noot 8). 
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Het was in de tijd dat de 
voorzitter van de strijdlus-

Joop den Uyl 
Een strijder uit de 

politieke arena 
overstaan van het revolu-
tionaire volkje: Ik behoor 

tige Industriebond NVV, 

Arie Groenevelt, met suc
ces aan de weg timmerde 
met revolutionaire ideeen. 
Vergaande medezeggen
schap voor werknemers, 

WILLEM BREEDVELD 

tot het zondige ras der re
forrnisten om vervolgens 
zijn kleine stappen, zijn 
smalle marges te presente-Politiek commentator van Trouw 

een substantiele vermogensaanwasdeling en een for
se inkomensnivellering. De samenleving leek meer 
dan rijp om de laatste obstakels van het hardnekkige 
kapitalisme uit de weg te ruimen. Want zo luidde de 
titel van de oorlogszuchtige brochure: 'Fijn is an
ders' . 

Joop den Uyl, de man van de smalle marges en 
de kleine stappen, heeft de verrichtingen van de In
dustriebond ongetwijfeld met enige beduchtheid ga
degeslagen en ook met enige bewondering, want 
hier manifesteerde zich toch een drijvende kracht 
achter de ook door hem noodzakelijk geachte her
vorming van de samenleving. Maar hoe dan ook was 
het voor Den Uyl, premier van een kabinet dat 
samen~erkte met centrum-rechtse partijen, een ge
waagde ondememing om juist deze bond te moeten 
toespreken op zijn jubileumcongres. 

Hoe hachelijk ervoer ik de avond voorafgaande 
aan het congres toen ik Den Uyl als ambtenaar van 
het departement van Algemene Zaken mocht assis
teren bij het samenstellen van de tekst voor de toe
spraak. Eerst ging het nog redelijk ontspannen toe 
met filosofisch getinte bespiegelingen en een glas 
whisky. Maar naarmate het erop aankwam de juiste 
toon te treffen onderging Den Uyl een metamorfo
se: van filosoof werd hij krijgsman. De stropdas 
wierp hij verre van zich . Schoenen belandden met 
een boog in de hoek. Het grote ijsberen nam een 
aanvang, nu en dan onderbroken door wat driftig 
geschrijf en agressieve vragen in mijn richting. 

Tegen het morgenkrieken reed ik hem in mijn 
oude eend naar het Catshuis voor een kortstondig 
slaapje. De marechaussee salueerde, kennelijk ge
Wend aan dit soort taferelen, correct en nauwelijks 
verbaasd. Enkele uren later op het congres bleek 
meteen a! uit de eerste zinnen dat Den Uyl wei de
gelijk de juiste toon had getroffen. Hij erkende ten 

ren als evenzovele donder
slagen. Met andere woor

den, het is een misrekening om te denken dat strijd 
per definitie aan grootse daden en geweld client te 
worden afgemeten. De strijd om de kleine stappen is 
minstens zo herolsch. Den Uyl oogstte een ovatio
neel applaus, in het hoi van de leeuw. 

Psalm 68 
Het voorval schiet me weer te binnen omdat de 
strijdbaarheid die eruit spreekt bij uitstek ook type
rend is voor Den Uyls optreden als parlementarier. 
Joop van Rijswijk, de voormalige fractiemedewer
ker van het c D A die onlangs een pittig hoek heeft ge
schreven over de jarenlange machtsstrijd tussen de 
PvdA en het CDA, heeft Den Uyls strijdbaarheid 
trefzeker genoteerd. 1 Hij kwam de fractievoorzitter 
van de PvdA een keer tegen in de wandelgangen, ten 
tijde van het kabinet-Van Agt. Den Uyl, na de avon
turen met zijn kabinet, weer in de vertrouwde rol 
van oppositieleider, maar volgens Van Rijswijk al
lerrninst uit het veld geslagen. Hij schrijft: 'Den Uyl 
had een interpellatie aangevraagd. Kwiek en ener
giek, de vuisten strijdlustig gebald, marcheerde hij 
naar de vergaderzaal. Ik kon niet nalaten hem la
chend toe te voegen: 'Oat gaat de barricaden op, 
onder het zingen van psalm 68 vers II' Den Uyl 
draaide zich om en declameerde vol vuur: De Heer 
zal opstaan tot de strijd/Hij zal zijn haters wijd en 
zijd/ verjaagd, verstrooid, doen zuchten! 'Nou, re
ken maar!', riep hij nog. En even later hoorde ik 
hem bezig met een requisitoir tegen de minister
president waar de vonken van afvlogen. Oat was 
Den Uyl als aanvoerder van de oppositie in optima 
forma.' 

Tot zover Van Rijswijk. Wat de auteur vermoe
delijk niet wist, was dat juist deze regels Den Uyl op 
het lijf geschreven waren. Zo herinner ik me nog 
hoe Den Uyl dezelfde psalmregels citeerde tijdens 
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een van de eerste nachtelijke uitzendingen van de 
VPRO-radio. Het ging over poezie en over het rela
tieve voordeei dat mensen genieten die (zoals Den 
Uyl) in hun jeugd psalmen uit het hoofd hebben 
moeten leren. Waarop Joop van Tijn ongelovig 
vroeg: Kent u die psalmen dan nog? Nou dat bleek 
en Den Uyl citeerde top ciftongue het eerdergenoem
de psalmvers, vanzelfsprekend in de oude berij
ming. 

Strijdlust is niet de geringste eigenschap. Maar 
vanzelfsprekend stempelt strijdvaardigheid aileen 
iemand nog niet tot een uitnemend parlementarier, 
laat staan dat te zijner ere een beeld wordt geplaatst 
in het parlement. Wat die strijdvaardigheid in het 
geval van Den Uyl tot iets bijzonders maakt, is dat 
brede lagen van de bevolking zijn strijd herkenden 
en begrepen; ook degenen die het met Den Uyls 
doelsteilingen niet eens waren. Die herkenning op 
te kunnen roepen was minder eenvoudig dan het 
leek; zeker als men zich bedenkt dat de PvdA toen 
ook a! stormachtige tijden meemaakte. Overdreven 
gezegd, de PvdA bevond zich in de overgang van het 
taaie, geduldige Drees-tijdperk met zijn hechte 
rooie farnilie- en zuilverband, naar de stormachtige 
dagen van Nieuw Links, dat met revolutionair elan 
de barricaden beklom. Temidden van die woelingen 
met een DS]o ter rechterzijde en een radicalisering 
ter linkerzijde, moest Den Uyl zijn strijd herkenbaar 
maken. Ongeduldige congressen die hem het Ieven 
vaak zuur maakten (men denke aan het grievende 
'Joop-atoom') ervan overtuigen dat zijn strijd voor
al ook hun strijd was en een zeifbewuste fractie aan 
het verstand brengen dat politieke strijd meer om 
het lijf heeft dan politiek stratego, meer ook dan 
variaties en subvariaties op het thema van de polari
satie, waarop zoveei PvdA-ers in die tijd het patent 
hadden. 

Oat het Den Uyl gelukte om telkens weer her
kenning op te roepen, moge een huzarenstukje wor
den genoemd. Het kwalificeert hem zonder twijfei 
als een goed partijleider, maar ook daarmee verdien 
je in Nederland nog geen beeld in het parlement. 
Misschien in Ianden met een tweepartijenstelsel, 
maar in Nederland met zijn meerpartijenstelsel en 
met zijn coalitiekabinetten komt daar meer voor kij
ken. Polariseren, hoe succesvol ook, is niet genoeg. 

Daarvoor is ook nodig het vermogen om strijd te 
combineren met de kunst van comprornissen slui
ten, de kunst om de macht te delen met anderen. 
Niemand beter dan Den Uyl die dit wist, getuige 
ook zijn opstel over de smalle marges van de poli
tiek. 2 Maar juist op dit punt is de verleiding groot 
om Den Uyl toch te diskwalificeren. Zijn grote 
strijdbaarheid zou omgekeerd evenredig zijn ge
weest aan zijn vermogen om bondgenoten, om 
andere partijen aan zich te binden. Den Uyl zou er 
de oorzaak van zijn dat de PvdA te lang en te vaak tot 
onvruchtbare oppositie zou zijn veroordeeid. 

Die stelling bevat ongetwijfeld een kern van 
waarheid. Toch denk ik dat dit iets te snei geoor
deeld is. Er was in die jaren warempei wei wat meer 
aan de hand, dat de polarisatie van toen rechtvaar
digde. De eerdergenoemde Joop van Rijswijk (die 
als geen ander weerzin aan de dag legde voor het so
cialistische gedram) wijst op een beiangrijke factor 
en wei waar hij Biesheuvel citeert, die tot verbijste
ring van Van Rijswijk begrip blijkt te kunnen op
brengen voor de sociaal-democratische stormloop 
uit die dagen . Joop, zegt Biesheuvel, we hebben het 
er zelf naar gemaakt. De toenmalige christelijke par
tijen waren in zichzelf verdeeid, niet in staat om een 
lijn te trekken. De PvdA zou gek zijn geweest om 
daarvan geen gebruik te maken, aldus de oud-pre
mier. En zo was het, maar wat je wei kunt zeggen is 
dat de PvdA te lang heeft vastgehouden aan de pola
risatiestrategie, ook nog toen de christelijke partijen 
kans zagen zich te hergroeperen in het CDA en de 
polarisatie averechts ging werken. 

Parlement alsjorum 

In hoeverre moeten we dit 'tekort' Den Uyl aanre
kenen en - belangrijker voor deze schets - in hoe
verre moeten we dit in mindering brengen op zijn 
conduite staat als parlementarier? Het zijn niet de 
gemakkelijkste vragen. Laat ik er dit van zeggen: als 
parlementarier hebben we Den Uyl vooral leren 
kennen als iemand voor wie het zwaar teide dater in 
een democratie iets te kiezen moet zijn voor de ge
wone man. Den Uyl hechtte er daarom aan, ja vocht 
ervoor, om tegensteilingen bloot te leggen, om keu
zemomenten die er toe deden, heider en inzichtelijk 
te maken. Daarvoor gebruikte hij als geen ander 

1 • J.P. van Rijswijk, Repeterende 
breuken. De machtsstrijd tussen PvdA en 
coA, Amsterdam, Promet}1eus, 1992. 
2 .J .M. den Uyl, /nzicht en uitzicht. 
Opstellen over cultuur en politiek, 
Amsterdam, Bert Bakker/ Wiardi 
Beckman Stichting, 1978. 
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doelbewust het parlement als forum, als het toneel 
waarop hij ten overstaan van een breed publiek zijn 
strijd zoveel mogelijk zichtbaar trachtte te maken . 

Dat deed hij inderdaad met onvoorstelbare 
vechtlust, met een uitstekend gevoel voor timing en 
met een brede kennis van zaken. Bij ordedebatjes 
stond Den Uyl steeds vooraan, omdat hij als geen 
ander wist hoe belangrijk de tijdstippen zijn waarop 
iets geagendeerd client te worden, wanneer en hoe 
je de regering het beste ter verantwoording kunt 
roepen. Den Uyl ook volgde met intense aandacht 
het verloop van het de bat, dagen van tevoren tracht
te hij zich al in zijn rol in te Ieven, chaotisch vaak, 
soms ook met teveel omtrekkende bewegingen in de 
eerste termijn. Maar je wist dat hij gaandeweg zijn 
draai zou vinden en dat de derde termijn steevast 
zou uitmonden in een donderpreekje, waarin hij 
voor de kiezer glashelder de contouren van het 
strijdperk schetste. 

Het zou te ver voeren om hier aan de hand van de 
Handelingen uit de doeken te doen hoe Den Uyl de 
contouren van zijn strijd vormgaf. De meesten on
der ons hebben ongetwijfeld nog een levendige her
innering hoe hij de tekenen des tijds schetste zoals 
hij die in de samenleving ontwaarde, in welke schril
le kleuren hij de obstakels schilderde die de door 
hem noodzakelijk geachte hervormingen in de weg 
stonden en vooral ook hoe hij daarvoor steeds een 
herkenbare vijand wist aan te wijzen. De ene keer 
was dat het verfoeide kabinet-De Jong, dat hij in een 
debat met veel pathos doodverklaarde, de andere 
keer de opkomst van Nieuw Rechts, voor wiens ver
leidingen hij het CDA niet ongevoelig achtte. Zwaar 
drukte hij partijen op hun verantwoordelijkheid, 
voor de toenemende chaos in de samenleving, de 
werkloosheid, de criminaliteit. Het CDA voorop, 
want die partij (om een of andere duistere reden de 
voormalige ARP meer dan de KVP) achtte hij nog 
rijp voor bekering. De vvo als de vijand bij uitstek 
kwam in zijn politieke woordenboek nauwelijks 
voor en met D 66 onderhield hij een moeizame haat
liefde verhouding. Eigenlijk vond Den Uyl, zou o66 
binnen de PvdA tot wasdom hebben moeten komen . 

De PvdA-senator en hoogleraar Joop van den 
Berg heeft het parlement op een drietal manieren 
onderscheiden.3 Het parlement als instituut, mede-

wetgever en controleur en als zodanig met een na
drukkelijk eigen en duidelijk van de regering te on
derscheiden verantwoordelijkheid. Het parlement 
als politieke arena, waarin partijen (de een met en 
de ander tegenover de regering) hun grote ideologi
sche debatten voeren. En het parlement als markt
plaats, waarin individuele kamerleden deals sluiten 
binnen fracties, tussen fracties en met bewindslie
den. De jaren zestig en zeventig waren volgens Van 
den Berg de hoogtijdagen van het parlement als poli
tieke arena bij uitstek. Sindsdien is het beeld diffuser 
geworden en verspringt het perspectief regelmatig. 
Nu eens legt het parlement nadruk op zijn institutio
neel karakter, dan weer is het een marktplaats en 
soms ook nog wel een politieke arena. 

Den Uyl, zou je kunnen zeggen, was bij uitstek 
een representant van het parlement als politieke are
na. In zijn persoon werd de strijd tussen partijen 
zichtbaar en voelbaar. In die kwaliteit was Den Uyl 
een groot man, een groot strijder. In zijn persoon 
kreeg bet parlement als geheel relief, hetzij door 
zich tegen hem af te zetten, hetzij door mee te doen . 
Die kwaliteit is letterlijk tastbaar geworden in het 
beeld van Theo Schreurs. Je voelt: ja, dit is hem. Dit 
is de strijder Den Uyl. 

Traaiek 
Betekent dit nu dat de huidige parlementariers min
dere strijders zijn? Dat het parlement in zijn functie 
van politieke arena aan kwaliteit heeft ingeboet( De
ze vragen brengen mij bij een laatste punt, dat Den 
Uyl tot een vertegenwoordiger bij uitstek stempelt 
van een tijdperk. Wat je zou kunnen zeggen is dat bij 
een strijder welomschreven kampen behoren. Die 
waren er in Den Uyls tijd volop, vaak gedragen door 
een zinderende emotie. Sindsdien is de samenleving 
diffuser geworden, gefragmentariseerder en vooral 
ook meer gemdividualiseerd. Ideologische strijd 
bleek al spoedig een minder geschikt wapen om 
politiek mee te bedrijven, zoals Den Uyl ook nog 
heeft mogen ervaren. Hij werd eenzamer in zijn 
strijd en daarin schuilt een zekere tragiek. 

De politieke strijd wordt thans met andere mid
delen gevoerd. Die strijd hoeft niet per se van min
dere kwaliteit te zijn. Toch, nu de kruitdamp van 
weleer wat opgetrokken is, zullen velen met enige 

3· J .Th.J. van den Berg/D.J.Elzinga/ 
J . J. Vis, Parlement en politiek, Den 
Haag/Utrecht, Stichting Burger
schapsk:unde, 1991, p. 18I-2o7. 
4· M.Wagenaar (red.), Herinnerinaen 
aan joop den Uyl. Artikelen en inter
views, Amsterdam, Van Gennep, 
1988, p. 152 . 
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weemoed terugdenken aan die bewogen dagen. 
Strijd is nog altijd een goede zaak in de politiek, en 
als iemand dat gesymboliseerd heeft dan is dat onge
twijfeld Joop den Uyl geweest. Voor de manier 
waarop hij die strijd gevoerd heeft, verdient hij res
pect en bewondering. lemand die dat verrassend 
onder woorden heeft gebracht, blijkt niemand min
der te zijn dan zijn grote tegenstrever Dries van Agt. 
In een afscheidsbundel schreef de oud-premier - een 
tikkeltje sentimenteel, dat wei, maar daarom niet 
minder welluidend: 'Joop, je hebt de goede strijd 
gestreden.' 

Den Uyl zou Van Agt ongetwijfeld aldus van 
repliek hebben gediend; 'Dan heb jij, Dries, dus de 
foute strijd gevoerd' . Maar hier openbaart zich het 
verschil tussen de echte strijder, die tot op zekere 
hoogte rechtlijnig en onverzettelijk denkt, en de re
lativist die Van Agt is, en die daarom eerder dan Den 

Uyl geneigd is te denken dater in dit universum ver
schillende kampen tegelijk gevoerd kunnen worden . 

Op 16 december j.l., heeft Wim Kok in het nieuwe gebouw 
van de Tweede Kamer een borstbeeld onthuld van Joop den 
Uyl. Vee! mensen hebben van deze man gehouden, aldus 
Kok. Zelf kon hij het niet nalaten Den Uyl, na de onthulling, 
even over zijn hoi te aaien. Schepper van het fraaie beeld is 
de Overijsselse kunstenaar Theo Schreurs. Het fractiebe
stuur van de PvdA had Willem Breedveld, politiek commen
tator van het dagblad Trouw en docent aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden, uitgenodigd een schets te geven 
van de parlementarier Den Uyl: Breed veld heeft Den Uyl 
bijna 2 5 jaar als parlementair journalist meegemaakt. 
Bovendien was hij ten tijde van het kabinet-Den Uyl ambte
lijk medewerker op het departement van Algemene Zaken. 

De belangstelling voor deze bijeenkomst was overweldi
gend. Het beeld heeft een plaats gekregen voor de Troelstra
zaal, vlak bij het Statenrestaurant. Bijgaand drukken we de 
toespraak van Breedveld af. 
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Het PvdA-

In dezelfde week waarin ik 
mij liet strikken voor de 

program van 
T rappen burg 

wijzigingen in het sociale 
beleid kunnen we ook wei 
bedenken zonder een S&D serie ontwerp-uw-ei-

gen-PvdA-verkiezingspro
gramma-in-duizend-woor
den verscheen een depri
merend themanummer van 
het maandblad Beleid &.. 
Maatschappij, getiteld Fata-

MARGO TRAPPENBURG meeromvattende norma
tieve analyse . Ik zou ervoor 
willen pleiten om niette
min te blijven werken aan 
een voortgaande diepgra-

Verbonden aan de Vakaroep Politieke wetenschappen 

R u Leiden; lid redactieraad S&D . 

le remedies. De onbedoelde 

if[ecten van sociaal beleid (onder redactie van G. 
Engbersen en R. van der Veen; september/oktober 
I 99 2). De redacteuren van het themanummer be
schrijven hoe sociaal beleid kan leiden tot Functio
nele Ontwrichting (het positieve actie beleid in de 
Verenigde Staten leidde tot desintegratie van de 
zwarte gemeenschappen, doordat talentvolle indivi
duen uit deze gemeenschappen werden 'weggezo
gen'), tot Exploitatie (misbruik van sociale voorzie
ningen, calculerende burgers), tot Doelverschuiving 
(hulpverleningsorganisaties die in het Ieven worden 
geroepen om sociaal beleid uit te voeren raken 
steeds verder gericht op het handhaven van de eigen 
organisatie), tot Classificaties met een 'Zelfbeves
tigend Effect' (als men 'kansarm' moet zijn om voor 
een bepaalde voorziening in aanmerking te komen 
zit men opgescheept met een etiket 'kansarm' dat 
moeilijk weg te krijgen valt), tot Provocatie (de Bar
laeus affaire die het gevolg was van het positieve 
actie beleid in Amsterdam) en tot Algehele Teleur
stelling ( een met veel geruis aangekondigd sociale 
vernieuwingsbeleid waar zeer weinig financiele 
middelen voor beschikbaar zijn roept verwachtingen 
op die vervolgens niet worden gehonoreerd). De 
Beleid &_Maatschappij-special sluit af met een pleidooi 
voor een incrementalistische benadering van beleid. 
Aile grote projecten zijn tot falen gedoemd, wij 
moeten ons beperken tot marginaal bijsturen via 
kleine, overzienbare maatregelen. 

Het probleem met een dergelijke analyse is dat 
wij ermee terecht komen in een situatie waarin een 
fundamentele bezinning op hoe de samenleving ei
genlijk zou moeten worden ingericht volstrekt vrij
blijvend wordt: Radicale wijzigingen zijn ons so
wieso niet toegestaan vanwege al dan niet voorzien
bare contraproduktieve, perverse effecten. Kleine 

vende discussie over socia
le rechtvaardigheid, al was 

het maar omdat wegzinken in de apathie van de door 
Engbersen en VanderVeen gepropageerde 'scepti
sche beleidsanalyse' ons uiteindelijk in een toestand 
zal brengen waarin wij geen principiele handvatten 
meer hebben om te bepalen wat 'verkeerd gaan' 
precies is en wanneer marginaal bijsturen wei en 
niet nodig is. 

Tegen deze achtergrond een paar suggesties voor 
een PvdA-verkiezingsprogramma, in een opklim
mende graad van brutaliteit (steeds meer toch weer 
neigend naar een grootse maatregel): 

I . Afschaffing van inconsistenties in de sociale zeker
heid waarvan op afstand zichtbaar is dat zij zullen lei
den tot wat Engbersen en VanderVeen Functionele 
Ontwrichting noemen. Een voorbeeld bij uitstek is 
het nieuwe bonus-malus systeem voor werkgevers 
met betrekking tot werknemers die in de w A o te
recht komen. Het malus principe leidt tot aantasting 
van algemeen geaccepteerde fatsoensnormen in de 
sfeer van de arbeid: als een werkgever een boete 
krijgt opgelegd voor elke werknemer die in de w A o 
terecht komt, ongeacht de mate waarin arbeidsom
standigheden hebben bijgedragen aan de arbeidson
geschiktheid, vraag je om problemen. Dan wordt 
het onlogisch om desalniettemin werkgevers te ver
bieden om aspirant werknemers te Iaten testen op 
erfelijke ziekten of seropositiviteit, of te informeren 
naar op stapel staande zwangerschappen, naar even
tude riskante sporten of naar andere economisch 
interessante gegevens uit hun priv~leven . Het argu
ment van staatssecretaris Ter Veld, dat niet aan de 
werkplek gerelateerde arbeidsongeschiktheid even
redig verdeeld zal zijn over aile werkgevers (ieder
een krijgt een x percentage 'malussen' voor zaken 
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waar hij niets aan kon doen), neemt dat bezwaar niet 
weg. 

2. Versterking van de sociaal-democratische compo
nent in de Keuzen in de zorgdiscussie. Het plan 
Simons ( een van de in Beleid &.Maatschappij gewraak
te grate operaties) zit overwegend mooi in elkaar en 
verdient het ingevoerd te worden, desnoods gelei
delijk, desnoods met vallen en opstaan. De voort
gaande publieke discussie over de stelselwijziging 
staat ten onrechte echter steeds meer in het teken 
van het aandeel van de basisverzekering in de collec
tieve lastendruk en lijkt zich toe te spitsen op een 
daaraan gekoppelde inperking van het basispakket, 
en op de invoering van (aldan niet verplichte) eigen 
bijdragen en eigen risico's. Sociaal-democratisch be
zien is dat een tamelijk heilloze weg die rechtsonge
lijkheid in de hand werkt: arme mensen krijgen te 
horen dat rvF, kosmetische chirurgie, fysiotherapie 
en psychotherapie 'geen basisvoorzieningen zijn in 
een gemeenschap als de onze'; beter bedeelden kun
nen deze voorzieningen uit eigen zak betalen of zich 
hiervoor bijverzekeren. De PvdA hoort te pleiten 
voor kostenbeheersing door een veranderende ho
noreringsstructuur in de zorgsector: afschaffing van 
de honorering per verrichting voor medisch specia
listen, invoering van een abonnementstarief, een 
uurloon of simpelweg specialisten in loondienst Ia
ten werken. 

3. Invoering van een zogeheten afbouwcarriere. De 
oplossing voor het probleem van de vergrijzing en 
de ontgroening moet niet worden gezocht in het op
voeren van het vruchtbaarheidscijfer tot 2, I kind 
per vrouw en in het betalen voor het baren en ver
zorgen van kinderen, zoals door Verwey-Jonker 
bepleit (s&D oktober I 992). Vijftig- en zestigplus
sers moeten weer worden opgenomen in het 
arbeidsproces, in plaats van massaal te worden afge
kocht met een WAo-uitkering, een VUT-premie of 
een gouden handdruk. Het is geen wet van Meden 
en Perzen dat mensen tot hun pensioen elk jaar meer 
moeten verdienen . Waarom mogen mensen niet 
vanaf bijvoorbeeld hun ssste minder of minder in
spannend werk gaan doen en daar dan navenant 
geleidelijk minder mee gaan verdienen? Men zou er 
natuurlijk voor moeten waken dat dit niet resulteert 
in een vergaande afbraak van opgebouwde pensioen
rechten, maar dat moet tach te regelen zijn. Blijven 

wij desondanks kampen met een relatief te kleine 
beroepsbevolking, dan ligt een versoepeling van het 
immigratiebeleid meer voor de hand dan een door 
de overheid geentameerde vruchtbaarheidspolitiek. 

4· (Radicale) wijziging van het huidige systeem van 
kinderopvang. Twee methoden lijken mij hiervoor 
in aanmerking te komen; de eerste is een betrekke
lijk incrementele wijziging van het vigerende stelsel, 
de tweede behelst een vee! radicalere maatregel. De 
tweede methode is veel beter. 

Eerste methode: laat welgestelde ouders in de 
gesubsidieerde kinderdagverblijven de valle kosten 
van de kinderopvang betalen . Op die manier stimu
leer je het ontstaan van particuliere creches. In de nu 
gehanteerde systematiek zijn gesubsidieerde kinder
dagverblijven ook voor flink verdienende ouderpa
ren vaak goedkoper dan de private kinderopvang, 
hetgeen de Werking van de vrije markt in hoge mate 
frustreert en leidt tot vee! te lange wachtlijsten bij 
de gesubsidieerde kinderopvang. 

Tweede methode: schrap de kinderbijslag en 
creeer met de daardoor vrijkomende gelden voor 
iedereen toegankelijke gratis kinderdagverblijven. 
Deze methode zal de arbeidsparticipatie van vrou
wen in hoge mate bevorderen en lijkt bovendien 
eerlijker tegenover weinig verdienende kinderloze 
burgers. Het idee dat deze moeten meebetalen aan 
kinderbijslag voor de gezinnen van vee! verdienende 
medeburgers lijkt minder redelijk dan de gedachte 
dat iedereen moet bijdragen aan een van staatswege 
gefinancierde kinderopvang. Kinderopvang kan, 
anders dan kinderbijslag, worden beschouwd als 
'arbeidsvoorwaardenbeleid'. De creche is te verge
lijken met bijvoorbeeld van overheidswege gesubsi
dieerde voorzieningen, die gehandicapten in staat 
stellen volledig mee te doen in het arbeidsproces. 
Vraag: hoe moet dat dan met vrouwen die veellie
ver huisvrouw willen blijven? Antwoord: als ouder
paren kiezen voor die constructie hebben zij daartoe 
uiteraard de vrijheid, zolang zij zich dit financieel 
kunnen permitteren. Huisvrouw-mogen-zijn is ech
ter geen 'sociaal grondrecht' dat van overheidswege 
materieel mogelijk moet worden gemaakt. De logi
ca is dezelfde als die van de I992-maatregel : zodra 
men aangewezen raakt op de bijstand vervalt ook de 
vrijheid om de vrouw om principiele of emotionele 
redenen thuis te Iaten blijven en wordt men de facto 
geconfronteerd met een soort arbeidsplicht. 
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De P s op zoek naar 
een tegenstander 

gen dwingen hun beeldvorOnlangs werd in het 
Goethe-instituut in Am
sterdam een discussie
avond gehouden met als 
thema 'Het einde van het 
socialisme'. In de discussie 

RUUD KOOLE 
ming te herzien. Maar om
dat die beeldvorming een 
belangrijke rol heeft ge
speeld bij het mobiliseren 
van kiezers, leden en kader 

Universitair hocifddocent politieke 

wetenschappen R u Leiden 

kwam de vraag naar voren 
of de sociaal-democratie gezien moest worden als in 
eerste aanleg anti-liberaal, anti-kapitalistisch of an
derszins. Dat zij als teoenbeweging beschouwd moest 
worden, leek voor geen twijfel vatbaar. Het pro
bleem is echter wie de tegenstander van de sociaal
democratie is. 

Over deze vraag werd eind september 199 2 een 
table ronde georganiseerd op het driejaarlijkse con
gres van de Franse politicologen op de Sorbonne in 
Parijs. Het merendeel van de bijdragen ging over de 
Franse socialistische partij. Dat maakte de discussie 
er niet minder boeiend om. Geen socialistische par
tij heeft het laatste decennium haar koers zo moeten 
verleggen als de Franse Parti Socialiste (Ps). De deel
name aan de macht sinds 19 8 1 en de internationale 
gebeurtenissen sinds 1 9 8 9 noopten de P s tot het op
geven van vele dogma's, evenwel zonder dat daar 
heldere nieuwe invalshoeken voor in de plaats kwa
men. De identiteit van de partij verbleekte hier
door; het electorale fortuin verminderde. De table 

ronde vond bovendien plaats vlak na het referendum 
over 'Maastricht', waarover de socialisten (maar 
niet aileen zij) intern verdeeld waren, terwijl het 
weekblad Le nouvel observateur die week nog eens uit
voerig de cifj'aire Urba (over bouwfraude ten gunste 
van de verkiezingskas van de PS) uit de doeken deed. 
Kortom, de positie van de PS was deplorabel; een 
discussie hierover was en is meer dan ooit gewenst. 
Het thema van 'het beeld van "de tegenstander" bij 
de socialisten' is echter ook voor sociaal-democrati
sche partijen buiten Frankrijk interessant. Enkele 
aspecten worden daarom hier belicht. 

Anti-kapitalisme 

De manier waarop een politieke beweging haar te
genstanders schetst is van groot belang voor de iden
titeit van die beweging. Veranderende omstandig
heden kunnen partijen en andere politieke bewegin-

kan een bepaalde beeldvor
ming soms een taai Ieven leiden. Zonder een bepaal
de beeldvorming van een tegenstander kan een poli
tieke organisatie echter niet bestaan, zo stelt Alain 
Bergounioux in zijn bijdrage aan de table ronde. Waar 
een politieke idee zelfstandig kan bestaan, is een poli
tieke oroanisatie in grote mate afhankelijk van de aan
wezigheid van tegengestelde krachten . Het identi
ficeren van een tegenstander vormt daarom vaak het 
belangrijkste middel van een partij om zich van een 
dynarnisch karakter te verzekeren en de eenheid te 
bewaren. Een partij is gedwongen zich rekenschap 
te geven van de maatschappelijke scheidslijnen en op 
basis daarvan een systeem van beeldvorming van de 
tegenstander te ontwikkelen, dat bij de tijd is. Het 
ontstaansmoment van een dergelijk systeem is van 
bijzonder belang, omdat zich dan een bepaalde or
thodoxie kan ontwikkelen die Ianger kan bestaan 
dan de omstandigheden die tot de geboorte van die 
orthodoxie leidden. 

Bergounioux, die samen met de organisator van 
deze table ronde (Gerard Grunberg) onlangs een 
hoek over de geschiedenis van de PS publiceerde, 1 

legt in dit verband de nadruk op het feit dat de Fran
se socialisten vanaf het begin twee beeldvormings
systemen van de tegenstander hanteerden. Aller
eerst was het Franse socialisme, net zoals elders, 
ontstaan uit verzet tegen het kapitalisme. Dat 'kapi
talisme' stond zowel voor een economisch systeem 
als voor een sociale klasse . De 'bezittende' of 'bour
geois' klasse zou door de overwinning van het prole
tariaat en de socialisatie van de produktiemiddelen 
uiteindelijk verdwijnen. Tegelijk echter was de 
voorloper van de P s, de sF I o, verdediger van de Re
publiek tegenover 'nationalistische', autoritaire 
stromingen aan het eind van de vorige eeuw. De 
Dreyfus-affaire maakte duidelijk dat republikeinse 
waarden toen nog niet algemeen werden aanvaard. 

Beide typen van beeldvorming (de anti-kapitalis-

1: 

c 
r 
c 

' L 
1: 
1: 

t 

1 
1: 



s&_o21993 

tische en de republikeinse) zijn echter niet pro
bleemloos met elkaar te combineren. Leon Blum 
had in 1 9 3 6 weliswaar verklaard dat iedere keer dat 
de Republiek bedreigd was geweest, zij gered was 
door een unie van de bourgeoisie en de arbeiders, 
maar aan het eind van de Tweede Wereldoorlog had 
de bourgoisie ook volgens hem haar krediet ver
speeld. Het bondgenootschap dat zij als klasse was 
aangegaan met het nationaal-socialisme onder het 
Vichy-regime maakte haar als drager van republi
keinse waarden en als vormgever van een industrie
beleid definitief ongeschikt. Waar eerder de repu
blikeinse waarden samen met de bourgeoisie verde
digd konden worden, diende dat nu juist zonder hen 
te gebeuren. Daarom werden aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog nationalisaties hiervoor als 
bij uitstek geschikte instrumenten beschouwd. 

Het zou echter tot 19 8 1 duren voor de gelegen
heid zich voordeed om een programma van nationa
lisaties te realiseren . Het anti-kapitalistische vertoog 
had toen inmiddels weer de bovenhand gekregen. 
De rupture avec le capitalisme stond bovenaan op het 
verlanglijstje van de PS. Het 'monopolie' van de fi
nanciele wereld, dat zich verbonden had met de 
rechtse regering, de parlementaire meerderheid en 
de staat, diende - volgens Mitterand op het oprich
tingscongres van de PS in 1971 - aangevallen te wor
den. Om van de 'multinationals' maar niet te spre
ken. Het 'republikeinse' discours, hoewel niet geheel 
verdwenen, leek op een tweede plaats te zijn geko
men. Het ontstaan van de Vijfde Republiek in 1958 

had daar aan bijgedragen. De nieuwe door De 
Gaulle opgezette staatsstructuur werd als een 'per
manente staatsgreep' bekritiseerd; de bijbehorende 
instellingen werden met argwaan bezien. 

Na de overwinning in 1981 zag de PS zich voor ver
schillende problemen gesteld die te maken hadden 
met inmiddels achterhaalde beeldvorming van te
genstanders. De perikelen rondom de nationalisaties 
maken dat duidelijk. De Conseil Constitutionnel, een 
nieuwe instelling van de Vijfde Republiek, keurde 
een aantal van deze nationalisaties af. Hiermee werd 
in de ogen van vele socialisten bevestigd dat die con
stitutionele raad een instrument van rechtse krach
ten was. Wantrouwen in de rechterlijke macht en 
daarmee een ambivalente houding ten opzichte van 
de rechtsstaat is nog steeds een kenmerk van de PS, 

betogen Guy Carcassonne en Olivier Duhamel in 

hun bijdrage aan de table ronde. Oat het recht en de 
rechterlijke macht als tegenstanders van 'links' wor
den gekenschetst, is een oud verschijnsel. Zei Lenin 
al niet dat het heersende recht het recht van de 
heersende klasse is? Bij het parlementaire debat naar 
aanleiding van de nationalisaties bleek die wantrou
wende houding van de socialisten ten aanzien van de 
rechtspraak nog eens uit de inmiddels beruchte uit
spraak van Andre Laignel dat 'zijn tegenstanders 
juridisch ongelijk hadden, omdat zij politiek in de 
minderheid waren'. Naar aanleiding van het oordeel 
van de Conseil Constitutionnel reageerde een ander 
met 'le droit bourgeois, je m'assois dessus'. Sinds
dien heeft de PS een evolutie in haar denken doorge
maakt. Het republikeinse denken is in de jaren tach
tig weer meer op de voorgrond geraakt en het anti
kapitalisme is sterk teruggedrongen . De acceptatie 
van de rechterlijke macht en de rechtsstaat is bier
door toegenomen, maar is nog steeds niet volledig, 
aldus Carcassonne en Duhamel. Het denken in ter
men van een klassenstrijd, dat lange tijd de volledige 
omarming van het idee van de rechtsstaat verhinder
de, laat volgens hen nog steeds zijn sporen na in de 
opvattingen van vele socialisten. 

Rechtsstaat 

De verzwakking van het anti-kapitalisme van de PS 

blijkt onder andere uit het Projet socialiste pour la 

France dat de partij in 199 1 deed verschijnen . Daarin 
wordt duidelijk gezegd dat het er niet meer om gaat 
met het kapitalisme te breken, maar dat het veran
derd moet worden ('il ne s'agit plus de rompre avec 
le capitalisme; il s'agit dele transformer'). Hiermee 
plaatst de Franse PS zich in feite in de rangen van de 
Noordeuropese sociaal-democratische partijen, die 
zij voorheen zo vaak beschimpte als paladijnen van 
het bourgeois-kapitalisme. Op de Parijse table ronde 
had de term 'sociaal-democratie' vrijwel steeds een 
positieve connotatie; dat was tien jaar geleden wei 
anders in Frankrijk, ook op wetenschappelijke bij
eenkomsten! 

Het vervagen van het kapitalisme als 'tegenstan
der' maakt, aldus opnieuw Bergounioux, ook in 
intellectuele zin ruimte voor de acceptatie van de 
instituties van de Vijfde Republiek en van het met de 
rechtsstaat gepaard gaande pluralisme. 'Penser le 
pluralisme' heet het dan ook in het eerder aange
haalde Projet uit 1991. In plaats van het beeld van een 
klassenstrijd die uiteindelijk tot een klassenloze 

1 • Le Long remords du pouvoir. Le Parti 
socialistejranfais ( 1905- 1992 ). Paris, 
Frayard, 1992. 
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maatschappij moest leiden, wordt nu het gelijktijdig 
naast elkaar bestaan van verschillende belangen 
essentieel geacht voor de verwezenlijking van de de
mocratie. Het uitstoten van een kleine minderheid 
uit de samenleving (de bourgeoisie) is geen doel van 
de socialistische beweging meer . Het verdwijnen 
van de klassenstrijd als centraal conflict in een indus
triele samenleving sluit een politieke polarisatie tus
sen enkele 'grandes options' niet uit, maar staat niet 
meer toe te denken in termen van twee oppositione
le kampen . Dit betekent ook dat de verbeelding van 
een nieuwe tegenstander enigszins pluralistisch is. 
Die nieuwe tegenstander is niet Ianger iets dat client 
te verdwijnen, maar heeft een eigen legitimiteit en 
een eigen sociaal en politiek nut. Men zou ook kun
nen zeggen dat de 'vijand' van weleer, die vernietigd 
moest worden, vervangen is door een 'tegenstan
der', die slechts bestreden moet worden. Ook het 
recente partijprogramma, dat de PS in juli 1992 

heeft aangenomen, ademt geheel deze nieuwe ziens
wijze. Volgens dat programma wordt het democra
tisch de bat bepaald door twee naast elkaar bestaande 
visies, een progr:essieve en een conservatieve, die 
elk op deelterreinen tegenstelde concepties presen
teren. In het kort komen deze tegengestelde visies 
volgens het programma neer op enerzijds een plei
dooi voor uitbreiding van economische, sociale, cul
turele en politieke democratie; en anderzijds een 
benadering die op al deze terreinen het winstbejag 
voorop stelt. Ondanks deze propagandistische toon
zetting geeft het programma duidelijk aan wat voor
taan voor de PS op de eerste plaats client te staan: de 
democratie . 

Op een abstracter niveau kwam deze problematiek 
op de table ronde ook aan de orde in een korte bijdra
ge van Pasquale Pasquino over de gedachtenwisse
ling tussen de Duitse geleerden Carl Schmitt en 
Hermann Heller in het Interbellum. Waar de anti
pluralist Schmitt het functioneren van een politieke 
eenheid ( een land) athankelijk stelde van het vermo
gen interne tegenstellingen, die de binnenlandse or
de in gevaar kunnen brengen, uit de eenheid te sto
ten (te 'exporteren', zo men wil), wees de sociaal
democratische hoogleraar Heller er juist op dat een 

democratische politieke eenheid niet mogelijk is 
zonder een systeem dat conflicten - die er nu een
maal altijd zullen zijn - intern reguleert. Het parle
ment en de politieke partijen waren in de optiek van 
Heller hierbij essentieel. Natuurlijk, er moest vol
gens Heller wei een zekere gemeenschappelijke ba
sis zijn om te kunnen discussieren (Homosenitiits
bewusstsein), maar dat wilde volgens hem niet zeggen 
dat de noodzakelijkerwijs conflictueuse structuur 
van een samenleving zou moeten worden geelimi
neerd. Op die manier kon Heller de maatschappe
lijke tegenstellingen verbinden met de acceptatie 
van de juridische gelijkheid van de burgers, aldus 
Pasquino. Het is natuurlijk ondoenlijk een de bat tus
sen zulke grote geleerden als Schmitt en Heller in 
een paar regels te vatten. Ook bij de table ronde in 
Parijs kwam een echte discussie hierover niet echt 
van de grond. Maar de poging om bij het zoeken 
naar een maatschappelijke strategie van de sociaal
democratie die de grondslagen van een liberale de
mocratie accepteert, terug te grijpen op het denk
werk van dergelijke theoretici, verdient mijns in
ziens ook in Nederland navolging. 2 

Daarbij kan men vanzelfsprekend ook het ge
dachtengoed van Bernstein opnieuw bezien, zoals 
ook Mario Telo in een bijdrage aan de table ronde 

deed. Telo wees er op dat dat gedachtengoed nau
welijks van invloed is geweest op de SPD in de 
Weimar-republiek en dat de SPD van Bad Godes
berg ( 19 59) daarom het Scandinavische model tot 
uitgangspunt koos. In dat Scandinavische model, 
waarvoor theoretici als Niels Karleby, Gunnar Myr
dal en Ernst Wigforss bouwstenen aandroegen, 
accepteerde men dat het onmogelijk was de politie
ke tegenstander te vernietigen. Vandaar dat men een 
werkverdeling accepteerde: de economie was het 
terrein van het kapitaal, de sociale- en de werkgele
genheidspolitiek het terrein van de sociaal-democra
tie. Aldus ging ontradicalisering van de ideologie 
gepaard met een radicalisering van de sociaal-demo
cratische praktijk. Het Scandinavische model bleef 
ook tijdens de Thatcheriaanse revolutie van de jaren 
tachtig het voorbeeld voor de Duitse SPD. Het 
Zweedse echec in het begin van de jaren negentig 
stelt evenwel ook de SPD voor de vraag wat te doen . 

2 . In zijn boeiend essay L'!f van de poli
tiek refereert Thijs Woltgens verschil
lende keren (op een afwijzende 
manier) aan het werk van Schmitt 
(Amsterdam, 1992, bijvoorbeeld: p. 
<j.o en p. 62). Het zou aardig zijn 
geweest indien hij ook de reactie van 
sociaal-democraten a Ia Heller in zijn 
beschouwing had betrokken. 
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Telo constateert dat de Duitse sociaal-democraten 
met hun nieuwe programma van I989, waarop de 
'eco-socialistische' stroming een belangrijk stempel 
drukte, een basis heeft om nieuwe post-industriele 
uitdagingen aan te kunnen. Juist deze stroming ( o.a. 
Th. Meyer, E. Eppler en 0. Lafontaine) heeft een 
'anti-econoinische' benadering gemeen met Bern
stein, aldus Telo . Waarmee de actualiteit van deze 
klassieke denker nog eens wordt onderstreept. 

PCF 

Behalve op het politiek-theoretische vlak heeft de PS 

ook op andere terreinen haar beeldvorming van te
genstanders moeten bijstellen. Zo is de houding ten 
opzichte van de communistische fiere ennemi, de 
PCF, interessant. De PS en zijn voorganger(s) heb
ben lange tijd in de schaduw gestaan van de grote 
communistische partij . Die partij bepaalde voor een 
belangrijk deel het de bat in links Frankrijk en plaats
te de socialisten in een moeilijk parket. Het dogma 
dat links niet verdeeld mocht optreden om rechts 
niet in de kaart te spelen ('pas d'ennemis a gauche') 
verhinderde dat de PS openlijk de strijd met de PCF 

kon aanbinden. Anti-communisme werd als een 
doodzonde tegen links beschouwd, aldus Annie 
Kriegel in haar bijdrage aan de table ronde. De be
faamde uitspraak van de socialistische Ieider Guy 
Mollet, 'le P.C. n'est pas a gauche, il est a l'Est', 
was een poging dit dilemma te omzeilen. In de jaren 
zeventig leidde het dogma nog tot een 'union de la 
gauche'. Ditmaal leverde deze samenwerking -
anders dan voorheen - de inmiddels vernieuwde 
socialisten voordeel op en niet zozeer de communis
ten. Diepgaande wijzigingen in maatschappelijke 
structuren (het verrninderde belang van de arbei
dersklasse, de toestroom van immigranten-arbei
ders, het toegenomen gewicht van hoog gekwali
ficeerde werknemers, etc.) lagen hieraan ten grand
slag. Toch zou de ineenstorting van het communis
me in Oost-Europa in het begin van de jaren negen
tig, die het isolement van de reeds Ianger in een cri
sis verkerende PCF nog eens versterkte, niet leiden 
tot de definitieve triomf van de andere tak van de so
cialistische familie . lntegendeel. Het verlies van een 
krachtige communistische 'frere ennemi' vergroot-

te de instabiliteit van de PS, aldus Kriegel. Zonder 
tegendruk van de PCF gleed de PS in de richting van 
een louter republikeinse of zelfs liberale politiek. De 
deelname aan de macht sinds I 98 I bevorderde dit 
nog eens. Het socialisme in zijn democratische va
riant verdween daardoor uit het zicht. Toch ziet 
Kriegel juist voor de socialisten mogelijkheden voor 
een nieuwe start, een 'refondation', die zij bij de 
communisten uitgesloten acht. 

Het moeizame zoeken van de PS naar een nieuwe 
identiteit uit zich bijvoorbeeld ook in de houding ten 
opzichte van de ecologisten en het Front national en 
op beleidsterreinen als de cultuurpolitiek en de bui
tenlandse politiek. Over al deze onderwerpen wer
den op de table ronde bijdragen gepresenteerd . Dient 
het fascisme in de vorm van het Front national nu de 
belangrijkste tegenstander te zijn? Moet - zo vroeg 
Marisol Touraine zich af - het buitenlands beleid na 
het verdwijnen van de Oost/W est tegenstelling en 
daarmee van duidelijke tegenstanders op het inter
nationale vlak voortaan niet geent zijn op een nieu
we Europese rol van Frankrijk: in plaats van een te
genover elf, een van de twaalf? Kan het cultuurbe
leid van de flamboyante minister Jack Lang, dat zo
wel anti-amerikanisme als de koppeling van econo
mie en cultuur ('Ia culture, c'est les poetes plus 
l'electricite') voorstaat, als sociaal-democratisch ge
kenschetst worden? 

Deze en vele andere vragen kwamen op de table 

ronde in Parijs aan de orde . Onvermijdelijk vroegen 
de aanwezigen zich daarbij af of er sprake was van 
een specifiek Franse situatie, ]'exception jram;aise .3 

Iedereen die wei eens op een internationaal congres 
is geweest, kent de neiging van de afgevaardigden uit 
de verschillende Ianden om hun eigen land als een 
uitzondering te beschouwen op een overigens alge
meen verschijnsel. Indien aan die neiging zou wor
den toegegeven, zouden vergelijkende studies on
mogelijk zijn en zou niemand enige lering kunnen 
trekken uit de wederwaardigheden in andere Ian
den. Men moet daarom over de verschillen heen 
zien. Natuurlijk, de situatie van de Franse PS heeft 
een aantal bijzondere kenmerken . Zo maakten, bij 

3. Zie voor een recent literatuurover
zicht van de veronderstelde 'eigenaar
digheden ' van het Franse politieke 
bestel Jill Lovecy, 'Comparative poli
tics and the fifth French Republic: "La 
fin de I' exception franoraise'", in: 
European Journal '![Political Research, 

21 (1992), pp. 385-4o8. 
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voorbeeld, de aanwezigheid van een krachtige com
munistische partij en de afwezigheid van een sterke 
verwante vakbeweging haar positie lange tijd we
zenlijk anders dan die van de sociaal-democratische 
partijen in het noorden van Europa. Maar door het 
verdwijnen van het kapitalisme als tegenstander in 
de binnenlandse verhoudingen en van de communis
tische tegenstander in de binnenlandse en de inter
nationale betrekkingen gaat de positie van de P s 
steeds meer op die van haar sociaal-democratische 
zusterpartijen lijken. 

A.ffaires 

lntussen is de huidige positie van de Franse PS niet 
direct een lichtend voorbeeld voor andere sociaal
democratische partijen. Sinds de table ronde eind sep
tember vorig jaar in Parijs is die positie aileen nog 
maar verder verzwakt. De affaire met steekpennin
gen ten behoeve van de partijkas (cifJaire Urba) werd 
nog eens overschaduwd door de 'affaire van het be
smette bloed', waarbij de voormalige socialistische 
premier en mogelijk opvolger van Mitterand, Fa
bius, ervan beschuldigd werd enkele jaren geleden 
als premier kennis te hebben gehad van het feit dat 
met het AIDs-virus besmet bloed tach bij transfusies 
werd gebruikt, waardoor vele onnodige slachtoffers 
van de ziekte zijn gevallen. Daarnaast kwam aan het 
Iicht dat de voormalige socialistische burgemeester 
van Angouleme ten eigen gerieve steekpenningen 
had aangenomen. Met name de manier waarop de P s 
met de beschuldigingen tegen Fabius omging, was 
niet bevorderlijk voor het imago van de partij. Aan
vankelijk weigerde zij er aan mee te werken dat 
Fabius, die overigens zijn schuld steeds heeft ont
kend, berecht zou worden door de Haute Cour de 

Justice. Daar viel formeel het een en ander voor te 
zeggen. Immers, aileen indien beide kamers van het 
Franse Parlement de betrokkene in staat van be
schuldiging steilen, kan deze berechting van een 
( oud)-minister voor ambtsmisdrijven plaatsvinden. 
De socialistische parlementsleden waren echter van 
de onschuld van Fabius overtuigd en zonder hun 
steun kon de vereiste absolute meerderheid in beide 

kamers niet worden gehaa:ld . In de publieke opinie 
werd deze houding echter uitgelegd als een paging 
onfrisse zaken te verdoezelen. Met de parlements
verkiezingen van maart I 99 3 in het vooruitzicht kon 
een dergelijke houding politieke zelfmoord beteke
nen. Vlak voor kerst vorig jaar besloot Fabius daar
om zelf dat zijn blazoen aileen kon worden gezui
verd, wanneer hij toch voor het Haute Cour terecht 
zou staan. Hij wist de socialistische parlementsleden 
te overtuigen hieraan mee te werken ('je viens vous 
demander de m'accuser de fautes que je n'ai pas 
comrnises'). 

De 'affaires' staan echter niet op zich. Het dag
blad Le Monde stelde dat deze 'mur d'affaires' het 
imago van de partij in de ogen van kiezers wezenlijk 
aantast. De PS, aldus de avondkrant, heeft tien jaar 
lang geprobeerd zich te ontwikkelen tot een sociaal
democratische partij, waarvan de bekwaamheid om 
te regeren duurzaam wordt erkend, net zoals dat al 
lange tijd in Noord-Europa en meer recentelijk in 
Spanje het geval was. 4 

Maar het .imago van de partij lijdt niet aileen 
onder deze recente affaires. In hun geschiedenis van 
de Franse socialistische partij wijzen Bergounioux en 
Grunberg er op dat de crisis van de PS diepere wor
tels heeft.5 Zij wijzen met name op de identiteitscri
sis, veroorzaakt door de regeringsdeelname sinds 
I 9 8 1 . De Franse socialisten mogen zich dan wel met 
de macht verzoend hebben, zij lijken nog lang niet 
met zichzelf verzoend te zijn. Deelname aan de 
macht dwong hen overtuigingen en percepties van 
de werkelijkheid aan te passen, maar dit ging moei
zaam en veroorzaakte een trauma dat aan de basis 
ligt van de huidige malaise. Daarnaast zou men ook 
kunnen wijzen op de betrekkelijk zwakke organisa
tie van de PS. 6 De verdeeldheid tussen de verschil
lende 'courants', aan het hoofd waarvan de kroon
prinsen van Mitterand staan, die vooral ook met el
kaar de strijd aanbinden, is daarvan een element. 
Het geringe ledental (ongeveer I75.ooo in I989), 

dat bovendien zeer ongelijkmatig over het land ver
deeld is, is daarvan een ander. 

De electorale vooruitzichten van de PS zijn bui-

4· Le Monde, 2 2 december I 99 2. 

5. Bergounioux en Grunberg, op. cit., 
p. 9-I7. 
6. Zie o.a.: Henry Rey et Frans:oise 
Subileau, Les militants socialistes cl 
l 'epreuve du pouvoir. Paris, I99 I; idem, 
' ps: structures et organisation ' , in: 
Regards sur l'actualite, mensuel no. 
171, mai-juin 1991, pp. 21 -29. Tevens: 
Colette Y smal, Les portis politiques sou !a 
ve Republique, Paris, I 989 . 
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tengewoon slecht. De affaires hebben daaraan bijge
dragen, maar zijn - zoals gezegd - niet de enige re
den. Pogingen om de kansen in maart I993 te ver
hogen door een stembusakkoord aan te gaan met de 
Groenen, mislukten door weigering van de laatsten 
(a! kan een dergelijk pact tussen de eerste en de 
tweede ronde alsnog gestalte krijgen) . De populari
teit van Mitterand staat eveneens op een dieptepunt 
en kan de PS daarom niet echt helpen. Wellicht 
biedt het naar voren schuiven van de wei populaire 
minister van gezondheid en humanitaire hulp Kou
chner, oprichter van Medecins sans jrontieres en on
langs door Le Nouvel Observateur uitgeroepen tot man 
van het jaar, enig perspectief voor de PS. En natuur
lijk kan een uitgekiende verkiezingscampagne de 
verliezen beperken. Maar voor een werkelijk 're
fondation' van de PSis het noodzakelijk dat zij zich 
diepgaand bezint op haar inhoudelijke identiteit. 
Een voortgezette discussie wie of wat nu en in de 
toekomst als de belangrijkste 'tegenstanders' wor
den beschouwd, zoals die in Parijs gevoerd werd, is 
essentieel. 

PvdA 
De in de Parijse table ronde opgeworpen vragen zijn 
ook interessant voor de Nederlandse PvdA. 

De PvdA heeft weliswaar al bij haar ontstaan in 
I 946 de marktwerking als economisch ordenings
principe in beginsel aanvaard, maar in de jaren zestig 

en zeventig is het denken hierover door vaak sim
plistisch arbeiderisme of eenzijdig internationalisme 
op de achtergrond geraakt. In retorische zin werd de 
klassenstrijd opnieuw van stal gehaald in een periode 
dat het onderscheid tussen die klassen feitelijk steeds 
meer vervaagde. De beeldvorming van 'de tegen
stander' correspondeerde daardoor in de verste ver
te niet meer met de werkelijkheid. De voorsprong 
die de PvdA in dit opzicht had op de Franse PS ver
dween. De PS werd na het eerste jaar van haar deel
name aan de macht in de jaren tachtig bruusk tot de 
orde geroepen. De PvdA wordt sinds I 9 8 9 ten voile 
geconfronteerd met de veranderde werkelijkheid. 
Ook haar identiteit is in het geding. Misschien is het 
daarom een idee om in sociaal-democratisch of poli
ticologisch verband een studiegroep of conferentie 
bijeen te roepen, waarin het denken van de sociaal
democratie in het algemeen en van de PvdA in het 
bijzonder over de beeldvorming van de 'tegenstan
ders' in historisch en theoretisch opzicht wordt ge
analyseerd . Een grondig debat over de combinatie 
van republikeinse en sociale waarden, van democra
tie en rechtvaardigheid, die toch de basis zou moe
ten zijn van elk sociaal-democratisch gedachten
goed, is gewenst. Het lijkt rnij in ieder geval vrucht
baarder dan het vaak modieuze gepraat over de 
vraag of er sprake is van 'het einde van het socialis
me' . Laten wij weer eens ergens mee beainnen. 
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D emocratie 
zonder demos 

De culturele aspiraties van 
de hogere lagen zijn ingrij
pend veranderd: het alou
de beschavingsoffensief is 
opgegeven, de zorg om het 

Rorty's jrivole 
bourgeois-:filosofie 

De bereidheid om sociale 
kwesties esthetisch te be
naderen en om zich over te 
geven aan het spel, acht hij 
een belangrijke motor van 

disciplineren van de 'clas
ses dangereuses' verdwe
nen. Een defensief-liberale 
gezindheid is ervoor in de 
plaats gekomen: de verde
digingswal rond het prive-

BAS VAN STOKKOM 
morele vooruitgang. Ver
antwoord moreel handelen 
zou wei eens precies het 
omgekeerde kunnen bete
kenen van geestelijke ernst: 

Socioloon en publicist 

domein wordt sterker opgetrokken, vooral tegen de 
opdringerige staat. Niettemin hebben de elites nog 
altijd de behoefte hun superioriteit te etaleren en de 
aandacht van het stijgingsgevoelige publiek te trek
ken. Zij doen dat evenwel zonder de schroom van 
de vo~rmalige zindelijke burgerheren. De 'nieuwe 
bourgeoisie' bestaat eerder uit flexibele genotsmen
sen die zich gemakkelijk bewegen in de postmoder
ne turbulentie en zich Iaven aan het kosmopolitische 
vermaak. 

Morele kemvraaen 

Tot de denkers die dit lichtzinnige bestaan in 'rijke 
democratieen' apprecieren behoort de inmiddels 
beroemde Amerikaanse filosoof Richard Rorty. 
Rorty is een onorthodox verdediger van de liberale 
cultuur, want hij schrijft - niet geremd door het 
angstvallige jargon van de doorsnee academicus -
uitzonderlijk goed, hij koketteert met omstreden 
romantische filosofen als Hegel, Nietzsche en Hei
degger, hij wijst het bestaan van een 'autonoom mo
reel zelf af, maar blijft desondanks reflecteren over 
de voorwaarden van morele vooruitgang en hij geeft 
ten slotte blijk van een zorgeloos estheticisme. 

Deze zorgeloosheid wordt hem door vakgenoten 
niet in dank afgenomen. Zij beschuldigen hem regel
matig van gebrek aan verantwoordelijkheid. In zijn 
essay 'De voorrang van democratie op filosofie' 
poogt Rorty zijn vrolijke wetenschap te legitimeren. 
"Achter rnijn luchthartigheid schuilt een moreel 
doel", verzekert hij. Het luchtige denken draagt bij 
tot de onttovering van de wereld. We raken erdoor 
verlost van metafysische en religieuze aanspraken op 
het eigen gelijk zodat de wereld toleranter wordt. 

"Misschien vereist verant
woordelijkheid wel dat we de serieuzen een beetje 
voor de gek proberen te houden."' 

Rorty beseft goed dat dergelijke provocaties ver
ontrusting oproepen. Om zich niet geheel onrnoge
lijk te maken in het filosofische wereldje toont hij 
zich de laatste jaren berouwvol en poogt in Contin

nentie, ironie en solidariteit sociale hoop en solidariteit 
nadrukkelijker in zijn denken te verweven. 

Mede omdat Rorty zichzelf af en toe als sociaal
democraat presenteert, hield Hans Boutellier in dit 
tijdschrift een pleidooi voor Rorty's filosofie en stel
de dat de sociaal-democratie er goed aan zou doen 
nader in te gaan op zijn denken. 2 Boutellier acht het 
verwijt dat hij een filosofie van bourneois-liberalism 
zou uitdragen niet terecht. Dat is merkwaardig want 
Rorty neemt deze omschrijving zelf menigmaal in de 
mond. 3 Hij ziet zich nadrukkelijk als representant 
van de bourgeoisie. V erder moe ten we ons afvragen 
of Rorty's denkwijze wei zo aansluit bij de sociaal
democratie als Boutellier veronderstelt. De vraag 
hoe de zelfstandigheid van kansarmen te stimuleren, 
treffen we in zijn werk niet aan. Dat werk is door en 
door liberaal. Nu heeft de term liberal een progres
sieve betekenis, en tonen liberals doorgaans veel her
vormingsgezinde ijver. Maar dat doet er niets aan af 
dat een aantal kerngedachten van liberals, met name 
het vrijheidsbeeld, moeilijk te verenigen zijn met 
sociaal-democratische beginselen. Ik kom daarop te
rug. 

Rorty's filosofie, zo poog ik aan te tonen, biedt 
de sociaal-democratie weinig perspectief. Zijn argu
menten overtuigen niet. Ze dwingen wei tot een 
heroverweging van de politieke en morele kernvra
gen van onze tijd. Wie geinteresseerd is in de poli-

I 
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tieke mogelijkheden en beperkingen van het post
ideologische tijdperk, vindt in het boek vee! vrucht
baar materiaal. 

Er is moeilijk greep te krijgen op Rorty's werk. 
Zijn filosofie herbergt tal van onopgeloste spannin
gen . Zoals hij zelf spottend toegeeft, belandt de 
lezer van de ene paradox in de andere. Bovendien 
heeft hij een voorkeur voor wat hij noemt de oxy
moron, de verbinding van tegengestelde begrippen, 
zoals 'postmodernist bourgeois liberalism' of 'liber
al ironist'. Voor we ingaan op de politieke denkbeel
den, gaan we daarom eerst na wat er in zijn filo
sofische winkel te koop is. 

De melodie 
Sinds Rorty de analytische filosofie vaarwel heeft ge
zegd, keert een thema steeds terug in zijn werk: aile 
pogingen om 'waarheid' te funderen moeten we 
opgeven. Het filosofische betoog verlangde altijd dat 
wat zij niet kon geven: objectiviteit. De ideeen van 
de filosoof zouden een spiegel vormen van de 
natuur; de woorden en de dingen vallen samen, zou
den identiek zijn. VanafPiato eigende het filosofisch 
denken zich de status van een bijzonder soort weten
schap toe, een wetenschap die vooraf gaat aan con
crete ervaringen, die de essentie van dingen op
spoort en het wezen van de mens doorgrondt. Ken
merkend voor deze metafysische denkwijze is dat de 
wereld wordt opgevat als een goddelijke creatie, als 
het werk van iemand die iets in zijn hoofd had. Van 
deze quasi-goddelijke ondememing moeten we val
gens Rorty radicaal afscheid nemen; we moeten de 
relativiteit van kennis onder ogen durven zien. Alle 

. kennis is historisch bepaald en waardegebonden. 
Het komt er niet op aan ideeen te vereren, maar 
alles, onze taal, de wereld, ons bewustzijn, te be
handelen als een produkt van toeval en tijd. 

AI onze theorieen en ideeen zijn in termen van 
Rorty contingent, dat wil zeggen, het resultaat van 
toevallige historische omstandigheden. Voor filo
sofen rest de taak nieuwe metaforen te ontwerpen, 
nieuwe interpretaties van de wereld te maken, wat 
hij herbeschrijvingen noemt. De geschiedenis van 
het menselijk denken komt overeen met Nietzsche's 

1 . 'De voorrang van democratie op 
filosofie' in Solidariteit '?[ objectiviteit, 
Meppel199o, p. 98. 
2. Hans Boutellier, 'Richard Rorty en 
de sociaal-democratie', in Socialisme en 
democratie, 1992 nr. 4, p. 169 e.v. 
3. Reeds in Consequences '?[Praamatism, 
Minnesota 1982, p. 207. 
4 · Milan Kundera, The art'?[ the novel 
1988 p. 160. Rorty haalt dit citaat aan 

definitie van 'waarheid' als een 'beweeglijk leger 
metaforen' die in den blinde voorwaarts gaan. 
Ondanks deze contingente ontwikkeling bespeurt 
Rorty een intellectuele en morele vooruitgang: er is 
geen sprake van een toenemend inzicht in hoe de 
dingen werkelijk zijn maar van een opeenvolging 
van metaforen die in toenemende mate bruikbaar 
blijken. Hieruit spreekt Rorty's pragmatistische 
manier van filosoferen: we leggen de waarheid niet 
bloot maar we doen uitspraken die binnen een be
paalde historische en maatschappelijke context 'de 
moeite waard zijn'. 

Volgens Rorty zouden we elk kennis-privilege 
radicaal moeten opgeven. Hij acht de romanschrij
ver daartoe het beste in staat. De roman is het genre 
waarin het westen uitblinkt, de drager van een 
opstand tegen de metafysici en aile anderen die zich 
buiten en tegenover de wereld ophouden. De ro
man is het beste antwoord op wat Nietzsche de asce
tische priester noemt, de waarheidsvorser die hei
melijk macht wil uitoefenen en anderen het zwijgen 
wil opleggen. 

We moe ten dus geen voorbeeld nemen aan de 
emstige en trieste asceet Descartes, maar aan de on
eerbiedige en camavaleske verteller Rabelais. Rorty 
laat zich hierbij lei den door Kundera' s visie in The art 
ljthe novel: "Rabelais' eruditie, groot als die is, heeft 
een andere betekenis dan die van Descartes . De 
wijsheid van de roman verschilt van die van de filo
sofie . De roman komt niet voort uit een theoretische 
geest, maar uit een humoristische geest. Een van de 
grootste gebreken van Europa is dat het de meest 
Europese onder de kunsten, de roman, nooit heeft 
begrepen; noch z'n gemoedsgesteldheid, noch z'n 
grote kennis en ontdekkingen, noch de zelfstandig
heid van z'n geschiedenis. De door Gods lachen ge
inspireerde kunst ondersteunt niet vanzelf ideologi
sche zekerheden, maar spreekt ze tegen. Net als Pe
nelope haalt ze iedere nacht het kleed weer uit dat 
de theologen, filosofen en geleerde mannen de dag 
ervoor hebben geweven."4 

Volgens Kundera is de essentialistische benade
ring van de wereld een achterbakse manier om te 
zeggen: wat voor mij belangrijk is, gaat hoven wat 

in zijn 'Heidegger, Kundera en 
Dickens; de rol van filosofie en litera
tuur bij het vergelijken van culturen ', 
in De asceet, de tolk en de verteller, 
Amsterdam 1992, p. 26-7 . Dit essay 
biedt een goed inzicht in Rorty's stel
lingen. Zie ook 'Truth and Freedom: 
A Reply to Thomas McCarthy ' in 
Critical Enquiry, Spring 
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voor jou belangrijk is. De repliek van de roman
schrijver hierop is: het is komisch om voorrang te 
geven aan een van aile mogelijke beschrijvingen, en 
die als excuus te gebruiken om alle andere te nege
ren. Rorty, concludeert: "Niemand staat voor de 
waarheid, voor het Zijn of voor het Denken. Nie
mand staat voor wat voor Anders if Hoaers dan ook. We 
staan allemaal alleen maar voor onszelf, gelijke be
woners van een paradijs van individuen waarin 
iedereen het recht heeft begrepen te worden, maar 
waarin niemand het recht heeft de baas te spelen."5 
Rorty's morele programma laat zich uit deze woor
den reeds afleiden: doorbreken van ernst en waar
heidsdrang enerzijds, voorkomen van onbegrip en 
vemedering anderzijds. 

Het private en het publieke 
Rorty's melodie klinkt fraai. Wat de open samenle
ving nodig heeft, zegt hij, is niet een reeks grondsla
gen, maar een verbeterde beschrijving van zichzelf. 
We hebben geen Waarheid, Objectiviteit en Zeker
heid nodig om een humanere maatschappij tot stand 
te brengen. 

Maar wanneer Rorty concreter ingaat op zijn 
politieke principes komen de valse noten spoedig 
ten gehore. De tegenspraken stapelen zich op. 
lllustratief daarvoor is het onderscheid tussen pri
vaat en publiek dat Rorty in Continaentie, ironie en 
solidariteit introduceert. De eerste categorie vat hij 
op als het streven naar zelfperfectie, de tweede als 
gemeenschapsgevoel (solidariteit). Ondemamen fi
losofen in het verleden talrijke pogingen om beide te 
verbinden, in de modeme wereld kunnen we beide 
beter van elkaar scheiden. In de inleiding van zijn 
studie zegt hij: "Dit hoek laat zien hoe de dingen 
eruit zien als we afzien van de eis van een theorie die 
het publieke en het private verenigt en ons er mee 
tevreden stellen de eisen van zelfcreatie en van men
selijke solidariteit te beschouwen als even geldig, 
maar altijd onverenigbaar. Het schetst een figuur die 
ik de 'liberale ironicus' noem. Ik ontleen rnijn de
finitie van 'liberaal' aan Judith Shklar, die zegt dat li
beralen de mensen zijn voor wie wreedheid het erg
ste is wat we doen. Ik gebruik 'ironicus' om de soort 
persoon te benoemen die de contingentie van zijn of 

haar meest centrale overtuigingen en verlangens 
onder ogen ziet ( ... ). Liberale ironici zijn mensen 
die als een van die niet te funderen verlangens de 
hoop koesteren dat het lijden verrninderd zal wor
den en dat de vemedering van menselijke wezens 
door andere menselijke wezens zal ophouden."6 
Voor liberale ironici bestaat er geen antwoord op de 
vraag 'Waarom niet wreed zijn?'. Iedereen die 
denkt dat er goed gefundeerde antwoorden bestaan 
op dergelijke vragen is in zijn hart nog altijd een 
theoloog of een metafysicus. Hij gelooft dater orde, 
zin en een waardehierarchie bestaat voorbij de tijd 
en het toeval. 

Rorty probeert nu dit streven naar theoretische 
zuiverheid, de poging tot ordening en bijgevolg de 
poging 'waarheid' op te leggen, onschadelijk te rna
ken door het naar het privedomein te verbannen. 
Immers, door theoretische ambities te privatiseren 
worden intellectuelen ervoor behoed weg te glijden 
in een autoritaire politieke attitude , Het vocabulaire 
van het rationalisme, zo vaart hij uit, is een hinder
paal geworden voor de instandhouding en voortgang 
van democratische samenlevingen. V ooral socialisti
sche theoretici verdienen ons wantrouwen omdat ze 
uitgekeken zijn op het gangbare democratische vo
cabulaire en naar een nieuw en interessanter politiek 
ontwerp smachten. Voor anti-democratische filo
sofen als Nietzsche en Heidegger geldt hetzelfde . 
Deze denkers zijn volgens Rorty van onschatbare 
waarde bij ons streven naar individuele perfectie, 
maa~ als publieke filosofen deugen ze niet. Over 
Heidegger merkt hij op: "A Is filosoof van ons publie
ke Ieven, als een commentator van de twintigste 
eeuwse technologie en politiek, is hij haatdragend, 
onbetekenend, boosaardig, obsessief ( ... ). "7 En 
elders merkt hij op: "Ofschoon Nietzsche inciden
teel nog we! een acute politieke opmerking maakte, 
lijkt Heidegger me aile politieke vemuft te hebben 
gehad van de gerniddelde boerenpummel uit het 
Schwarzwald."S 

Rorty's onderscheid roept vele vragen op, maar 
vooral deze: zijn theoretische inzichten per definitie 
irrelevant voor de politiek? Zijn bijvoorbeeld 
Heideggers opvattingen over techniek werkelijk zo 
onbetekenend voor publieke discussie? Rorty's 

5. 'Heidegger, Kundera, . .. ', ibid, 
p.29. 
6. Continaentie, ironie en solidariteit, 
Kampen 1992, p. 19/ 2o. 
7· Continaentie, ibid, p. 165. Zie ook 
p. 122. 
8. 'Thugs and Theorists. A Reply to 
Bernstein' in Political Theory november 
1987, p. 579· 
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dichotomie voert tot een merkwaardige kloof tussen 
apolitieke theorie enerzijds en atheoretische politiek 
anderzijds. Oat is onhoudbaar. We kunnen gevaar
lijke politieke theorieen, revolutionaire of nostalgi
sche, eenvoudigweg niet naar het privedomein ver
bannen. Wat we wel kunnen doen, is in het publieke 
debat proberen aan te tonen dat deze theorieen 
ongerechtvaardigd zijn . In de openbaarheid discus
sieren we over strijdige betekenissystemen. 

We kunnen bijvoorbeeld discussieren over het 
beschavingsgehalte van het Nieuwe Testament en de 
Koran. Stel dat de uitkomst van dat debat negatief 
uitvalt voor de Koran, dan geeft dat christenen geen 
recht om islamieten het uitoefenen van dat geloof in 
hun priveleven te verbieden. Het privedomein biedt 
een beschermingszone, daarin schuilt de essentie 
van het onderscheid tussen prive en publiek. Men 
kan niet van zijn eigen overtuigingen (en andere ei
gendommen) worden beroofd. Een publieke meer
derheid van christenen moet dus voor dit prive
domein halt houden. Het belang van deze bescher
mingsdimensie ontgaat Rorty. 

En dat leidt tot paradoxale gevolgen. Zoals de 
suggestie ironie te privatiseren. Maar hoe zou de iro
nicus zijn ironie kunnen beperken tot de privesfeer? 
Ironie is een retorisch wapen en behoort daarom tot 
de publieke arena. Als ironici zich strikt tot hun 
privesfeer zouden beperken, zou dat intellectuele 
zelfmoord betekenen.9 Oat geldt voor aile schrijvers 
die gehoord willen worden. We kunnen ideeen en 
opvattingen niet privatiseren alsof ze irrelevant zijn 
voor de publieke wereld en slechts relevant voor 
'individuele perfectie' . Rorty's dichotomie tast in 

. het luchtledige. 

Bourseois-liberalisme 

Op Heidegger en enkele andere geniale dwazen na, 
stelt Rorty, voelen aile westerlingen zich liberaal. 
'Wij zijn allen liberalen'. Daarmee loopt hij langs 
een belangrijk onderscheid tussen liberaal en demo
craat, tussen bourgeois en citoyen, heen. Het ontbre
ken van deze citoyen-dimensie weerhoudt hem ervan 
een geschikt sociaal-democratisch verhaal te bieden. 

Voor zijn liberale principes leunt Rorty voorna
melijk op John Stuart Mill. "Het voorstel van 
J .S.Mill dat regeringen zich moeten wijden aan het 
optimaliseren van het evenwicht tussen het met rust 
Iaten van mensen in hun priveleven en het voorko-

9· Zie Thomas McCarthy, ' Ironist 
Theory as a Vocation: A Response to 
Rorty 's Reply', in Critical Inquiry, nr. 
16. spring 1990, p. 652. 
1 o. Continaentie, ibid, p. 1 oo. 
1 1. Zie ' De voorrang .. . ', ibid, p. 94· 

men van lijden, lijkt me min of meer het laatste 
woord." 1 0 Rorty volgt ook Mills opvatting om bur
gers zoveel mogelijk vrijheid te Iaten in hun !evens
gang. Een vrije samenleving, merkt hij op, is een 
samenleving waarin burgers zo 'privatistisch, irra
tioneel en estheticistisch' kunnen Ieven als ze willen. 
Mills stelregel komt overeen met het voorschrift van 
het rabelaisiaanse carnaval: laat aile mensen doen 
waar ze zin in hebben, zolang anderen geen pijn ge
daan wordt. Kortom, laat mensen zoveel mogelijk 
met rust. Wat zein hun priveleven uitspoken, hoe 
dwaas ook, moeten ze zelf weten. "Zelfs al zou de 
liberale democratie mensen voortbrengen die karak
terloos, berekenend, kleinzielig en onheldhaftig 
zijn, dan nog zou de overheersende aanwezigheid 
van dit soort mensen een redelijke prijs voor politie
ke vrijheid kunnen zijn." 1 1 

Nu is dit type liberalisme geenszins verstoken 
van morele inperkingen. Het toebrengen van pijn of 
schade is ongeoorloofd . Politiek fanatisme en into
lerantie verdienen bestrijding. Waarom keren libe
ralen zich tegen onverdraagzamen en niet tegen ka
rakterlozen of onverschilligen? Omdat de eerste 
groep bedreigend is voor (menings)vrijheid, de 
tweede niet. Liberal en vrezen hun macht. Oat geeft 
aan dat publieke deugden als loyaliteit en weerbaar
heid er niet toe doen zolang de privesfeer niet wordt 
bedreigd. Met andere woorden, voor liberalen als 
Rorty vergt democratie slechts een beperkte morele 
betrokkenheid . Zij omarmen een minimale concep
tie van democratie: minimale publieke deugden en 
maximale persoonlijke vrijheid. Privewaarden heb
ben de prioriteit . 

Liberalen als Rorty nemen, in termen van de 
politieke filosoof Wolin, genoegen me~ een 'demo
cratie zonder demos'. 1 2 Het besef ontbreekt dat de
mocratie op actief burgerschap drijft, op sociaal
morele vaardigheden als verantwoordelijkheid en 
loyaliteit. Democratie teert op deze morele voe
dingsbodem . De les van een geheel andere liberaal, 
De Tocqueville, is vergeten, namelijk dat het genie
ten van vrijheid afhangt van participatie, niet van een 
teruggetrokken Ieven . Vrijheid doet zich niet sim
pelweg voor omdat de wet haar voorschrijft, maar 
omdat machtigen weerstand ontmoeten als zij aan 
vrijheid tornen . Ook het maatschappelijk pluralisme 
wordt niet afdoende beschermd door vrijheid in een 
privedomein te situeren. Het bewerkstelligen van 

Zie ook 'Heidegger, Kundera, . . . ', 
ibid, p. 29. 
12. Sheldon Wolin, 'Democracy in 
the Discourse of Posmodernism', in 
Social Research, Spring 1990 , p. 26 
e.v . 
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vrede, het afdwingen van compromissen, is een pu
bliek fenomeen waarvoor inzicht en competentie, 
kortom burgerschap is vereist. I 3 

Rorty is er zich wel van bewust dater verschil
lende typen liberalisme bestaan en dat het debat 
over vrijheid eindeloos voortgaat, maar hij kiest on
vervaard voor negatieve vrijheid: mensen genieten 
vrijheid als zij niet door anderen gehinderd worden. 
Over positieve vrijheid zwijgt hij. Met andere woor
den, hij beperkt het politieke discours tot hen die de 
taal van negatieve vrijheid spreken. Zij hebben dus 
een monopolie over het debat over sociale noden en 
problemen. Paradoxalerwijs leidt Rorty's onder
scheid tot uitsluiting. Hij vertolkt een exclusieve op
vatting van 'waarheid'. I4 

Deze eenzijdigheid is grotendeels te wijten aan 
het feit dat Rorty's wereldbeeld verstoken is van 
maatschappelijke tegenstellingen. Hij schetst een 
comfortabele en gebruiksvrien<:lelijke politiek van 
'wij liberalen' . Hij neemt aan dater geen diepe so
dale kloven bestaan die conflicterende solidariteiten 
en tegengestelde 'wij's' kunnen genereren. Waar
om gaat hij bijvoorbeeld niet in op de moeizame 
relatie tussen kapitalisme en democratie? Men zou 
haast wensen dat Rorty gedronken had uit de mar
xistische beker. 

Kenmerkend voor de bourgeois is dat hij gemak tot 
politiek doel verheft. Dat geldt niet minder voor 
Rorty: mensen moeten het elkaar niet moeilijk 
maken, elkaar met rust Iaten, met elkaar overweg 
kunnen, vriendelijk zijn. De pretentie, van marxis
ten en andere radicalen, om meer dan aileen gemak 
voor mensen na te streven, acht hij verwerpelijk. 
Marxisten pogen ons immers op te zadelen met een 
'nieuwe socialistische mens'. Ziehier Rorty's koude 
oorlog-polerniek: of men kiest voor gemak, of men 
is een pretentieuze verkondiger van een heilstaat. 
Radicalen willen, net als de ascetische priester, de 
bourgeoisie het ideaal van gemak ontnemen. I 5 

Natuurlijk ziet Rorty dat onrecht tot veront-

waardiging leidt en dat we elkaar niet altijd met rust 
kunnen Iaten. In zijn ogen gaan romanschrijvers als 
Dickens het beste om met verontwaardiging. Dic
kens beschikte over wat Orwell een 'grootmoedige 
boosheid' noemde. Vervolgens 'herschrijft' Rorty 
deze term tot zoiets als rnilde verontwaardiging, een 
besef dat "de misstap eerder voortkomt uit onwe
tendheid dan kwaadwilligheid, en dat het kwaad ai
leen opgemerkt hoeft te worden om verholpen te 
worden." Een waarschuwende glimlach of enige 
zachte aandrang is voldoende! Gezien de hardleers
heid en volharding van veel brutale en machtige 
groeperingen is het onnozel dat te geloven. Niette
min poogt Rorty zijn verhaaltje op te tuigen door 
Martin Luther King tot prototype van de luchtharti
ge activist te bestempelen! I 6 

De bourgeois wil gemakkelijke menselijke om
gang. De citoyen wil daarentegen onrecht keren. 
Daarvoor is Zivilcourane nodig. Durven zeggen ·wat 
je meent. Geen angst hebben morele oordelen te 
vellen, en anderen opmerkzaam te maken op be
denkelijke activiteiten of nalatig handelen. Rorty 
voelt zich onbehaaglijk bij dergelijke confrontaties. 
Hij schuwt de afwijzing. Dat is ongemakkelijk. '7 

Bovendien twijfelt hij aan de mogelijkheid goede 
oordelen te vellen. Daarmee stoten we op het vraag
stuk van relativisme. 

Etnocentrisme 

Rorty zegt: "Activiteiten als het onderzoeken van 
strijdige waarden kunnen niet uitmaken welke rna
reel bevoorrecht zijn . Want het is onmogelijk om je 
te verheffen hoven de taal, de cultuur, de instituties 
en de praktijken die de jouwe zijn; om ze als verge
lijkbaar met aile andere te zien."' 8 Met andere 
woorden, mensen kunnen niet aan hun historiciteit 
ontsnappen. De Ioden last van het etnocentrisme 
verhindert te oordelen los van de maatschappelijke 
en historische context. 

Moraal is in de ogen van Rorty een kwestie van 
'wij-intenties'. Een immorele handeling betekent 

r 3. zie hiervoor Bas van Stokkom, 
De repub!iek der weerbaren, WBS Houten 
I992, Hoofdstuk 3· 
I4. Zie Nancy Fraser, 'Solidarity or 
Singularity? Richard Rorty between 
Romanticism and Technocracy', in 
Praxis International, oktober 1988, p. 

Democratic Theory; Essays in Retrieval, 
Oxford 1973,p. 103/4. Rortyheeft 
zich dus niet geheellos kunnen maken 
van het mechanistische 
Verlichtingsdenken. 

moralist een persoon die zich tijdens 
het oordelen verlaat op conventies of 
vooroordelen. Hij geeft geen argu
menten, doet geen paging te overtui
gen . 

2 6 7. Overigens heeeft het be grip nega
tieve vrijheid van oorsprong een 
mechanistische, scientistische lading. 

' Analoog aan de wet van zwaartekracht 
wordt beweging van een' lichaam' 
(menselijker vrijheid) slecht gehinderd 
door de banen van andere 'lichamen'. 
Zie daarvoor o.a. C.B. MCPherson, 

I5. 'Heidegger, Kundera .... ',ibid, 

P· 33· 
I6.lbid, P· 35· 
I 7. Mede daarom pogen veelliberalen 
moreel oordelen te diskwalificeren tot 
moralisme. Als je iemand voor dam 
uitmaakt die zijn fiets niet op slot zet, 
ben je een moralist, iemand die van 
een ontoelaatbare bemoeizuchtigheid 
blijk geeft. In werkelijkheid is een 

1 8. Continaentie, ibid, p. 8 3. In een wat 
helderder moment zegt Rorty gelukkig 
dat de overtuiging dat ieder mens de 
kans behoort te krijgen tot zelfontwik
keling 'op niets diepers' is gebaseerd 
dan op de 'historische feiten' die erop 
wijzen dat zonder rechtsbescherming 
mensen hiertoe niet in staat zijn. ibid, 
P· 123. 
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'zoiets doen wij niet' . Als een immorele handeling 
door een van ons verricht wordt, houdt zo'n per
soon op een van ons te zijn. Hij wordt een outcast. 
Dit etnocentrisme redt Rorty weliswaar van een ex
treem relativisme, van het geloof dat iedere uit
spraak even waardeloos is als een andere, maar er 
doemen andere problemen op. Zo wordt het men
selijk vermogen miskend zich los te maken van de 
sociale context. De mens zou !outer het produkt zijn 
van de contingente verlangens en overtuigingen die 
in zijn sociale omgeving in omloop zijn . Maar waar
om zou de mens dan nog plannen maken of initiatief 
nemen, als de afloop van het voorgenomen handelen 
toch !outer toeval is? De mens zou tot machteloos
heid zijn veroordeeld. 

In feite wreekt zich hier Rorty's zwart-wit den
ken dat zo kenmerkend is voor zijn tegenstanders, 
de analytische filosofen. Hij deelt blijkbaar nog altijd 
hun overspannen verwachtingen. Als moreel oorde
len niet perfect mogelijk is, als er geen neutraal ter
rein gevonden kan worden, dan rest slechts contin
gentie : toevallig intervenieren en doelloos manipu
leren. Door herbeschrijvingen en nieuwe woord
verbindingen kunnen we teksten er 'goed Iaten uit
zien'. Cynici zullen deze opvatting van harte ver
welkomen, vooral wanneer zij over de middelen be
schikken hun vocabulaire op te poetsen en geloof
waardig te Iaten klinken. 1 9 

Rorty denkt ten onrechte dat zij die criteria ont
werpen direct het verkeerde pad bewandelen dat 
naar het denken in 'grondslagen'leidt. Criteria hoe
ven geenszins in een vaste waardenhierarchie opge
sloten te liggen. Bovendien zijn criteria onontbeer
lijk om te kunnen kiezen. Hoe te onderscheiden tus
sen kwaadaardige en goedaardige vormen van etno
centrisme? Hoe kunnen we zonder standaarden 
wreedheid en vemedering bespreekbaar maken, en 
hoe kunnen we keuzen maken om nijpende proble
men aan te pakken? 

Rorty volgt een riskant spoor door het etnocentris
me zoveel invloed toe te schrijven. Niet aileen mis
kent hij het autonome oordeelsvermogen, maar te
vens verbindt hij solidariteit aan het wij-gevoel van 
de gemeenschap. Gelukkig is hij zich bewust van de 

donkere zijden van dit type solidariteit. 
Feitelijk gezien, zegt hij, hebben we geen andere 

morele verplichtingen dan de wij-intenties van de 
gemeenschappen waarmee we ons identificeren. Dit 
feit treft ons onaangenaam. Immers, het is dubieus 
bezorgd te zijn om een hopeloos levende landgenoot 
en tegelijk onverschillig te zijn over iemand in de 
sloppenwijken van Calcutta. De vloek van dit etno
centrisme kan volgens Rorty worden weggenomen, 
niet door zich te vereenzelvigen met de 'mensheid' 
of met aile menselijke wezens, zoals christenen te
vergeefs doen, maar door het etnocentrisme te ver
breden, door het creeren van een steeds groter en 
gevarieerder ethnos, een 'wij' van mensen die ge
leerd hebben etnocentrisme te wantrouwen. Met 
andere woorden, Rorty wil het begrip van 'wij' uit
breiden naar mensen over wie we eerder dachten als 
'zij'. We zouden een expansief gevoel van solidari
teit kunnen creeren, het besef van 'wij' zover moge
lijk uitbreiden. Rorty bespeurt reeds een morele 
vooruitgang die in die richting wijst: het vermogen 
om steeds meer traditionele verschillen (van stam, 
religie, ras, gewoonte en dergelijke) als onbelangrijk 
te beschouwen, vergeleken met de overeenkomsten 
die betrekking hebben op pijn en vemedering. 

Dit altematief klinkt wederom elegant maar 
heeft vee! weg van een filosofische kunstgreep. Met 
de inzet van bescheiden morele deugden probeert 
hij hetzelfde te bereiken als de veeleisende christelij
ke ethiek, namelijk het creeren van een zo groot 
mogelijk 'wij '-gevoel. 

Belangrijker is evenwel dat het solidariteitscon
cept mager uitvalt. De door Rorty omhelsde morele 
deugden als opmerken, waarschuwen, begrijpen en 
erkennen verplichten tot niets. 20 Het zijn passieve 
vaardigheden. AI doen we aile mogelijke moeite ons 
etnocentrisme te verbreden, we kunnen desondanks 
sceptisch blijven. Rorty's solidariteit versterkt sym
pathie, maar laat de mogelijkheid open zich te be
perken tot 'gemakkelijk' afwachten. Begrijpen is 
nog geen verhelpen. Voor actieve hulp zijn sterke 
identificaties nodig die gevoed worden door concre
te gevoelens van betrokkenheid. 

Een andere vraag is of de ironicus offerzin kan 
verinnerlijken. Waarmee moet een ironicus, ie-

19 . Zie Richard Bernstein, 'Rorty's 
Liberal Utopia' in Social Research, 
spring 1990, p. 62. 
2 o. Opvallend is dat Rorty vee! waarde 
toeschrijft aan de deugd van nieuws
gierigheid. Anderen zien in nieuws
gierigheid juist een ondeugd. Zie 
Gilbert Meilaender, The Theory and 
Practice'![ Virtue, University of Notre 
Dame Press 1984, hoofdstuk 6. 
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mand die zichzelf niet serieus neemt, zich betrokken 
voelen, zich identificeren? Rorty verwacht dat een 
gedachte als 'Er moet altijd lijden zijn, dus waarom 
zouden we dan hen niet Iaten lijden' moeilijker zal 
opkomen. 2 

I Maar welke garantie is daarvoor? Ik 
vermoed dat in de lichtzinnige kringen waarmee 
Rorty zich verwant voelt, deze gedachte veel zal 
voorkomen, meer dan in bijvoorbeeld theologische 
kringen. De morele kosten van het scepticisme zijn 
groter dan hij denkt. 

Hoop tif wanhoop? 
Niettemin is Rorty optirnistisch over de morele 
vooruitgang van 'zijn' liberale samenleving. Hij 
meent dat de verankering van ironische noties in de 
bevolking, de algemene adoptie van anti-metafysi
sche opvattingen over moraal, de liberale samenle
vingen niet verzwakt maar juist versterkt. Ze heb
ben een positief effect op humanisering. 

Maar tegelijk tempert Rorty dit optimisme. Hij 
wijst erop dat modeme wereldlijke samenlevingen 
afhankelijk zijn van redelijk concrete, optimistische 
en plausibele politieke scenario's, niet van scena
rio's over verlossing voorbij het graf. "Om de maat
schappelijke hoop in stand te houden moeten leden 
van een dergelijke samenleving in staat zijn zichzelf 
een verhaal te vertellen over hoe de dingen beter 
zullen gaan, en geen onoverkomelijke obstakels zien 
voor het waar worden van dit verhaal. "2 2 Rorty zegt 
nu dat het sinds de Tweede Wereldoorlog steeds 
moeilijker is geworden om een dergelijk verhaal te 
vertellen dat overtuigt. Voor narratief optirnisme is 
geen plaats meer. Of zoals Orwell het formuleerde: 
'De democratische vooruitzichten lijken te eindigen 
in prikkeldraad.' Rorty laat zich meeslepen door dit 
zwartgallige beeld. "Orwell hielp ons een pessimis
tische beschrijving van de politieke situatie te for
muleren die door een ervaring van nog eens veertig 
jaren is bevestigd. Dit slechte nieuws blijft het grote, 
onontkoombare feit van het hedendaagse politieke 
denken, het feit dat alle liberale scenario's blok
keert."23 

We zitten opgescheept met een uitzichtloos per
spectief. Waarom houdt Rorty dan vast aan hoop? 
Als gefundeerde hoop is uitgesloten, is er immers 
evenveel reden voor hoop als voor wanhoop. 

Liberale scenario's kunnen niet vee! voor vrijheid en 
gelijkheid doen, beaamt Rorty . Maar onze speelse fi-

2 I. Contingentie, ibid, p . 2 I . 

22. Ibid, P· I 25/6 . 
2J . Ibid, P· 2JO. 
24. 'Truth and Freedom', ibid, p. 639. 

losoof denkt daarvoor een remedie te hebben: docu
drama's, etnografie, het joumalistieke verslag en 
vooral de roman kunnen heel veel doen: aandacht 
schenken aan de bronnen van wreedbeid in onszelf 
en aan de pijn van degenen die niet onze taal spre
ken. Romanschrijvers geven ons details over soorten 
van lijden die onbekenden moeten verduren en 
dwingen ons er aandacht aan te schenken. Voorts Ia
ten zij zien tot wat voor wreedheden wij zelf in staat 
zijn, waardoor we ged~ongen worden ons opnieuw 
te beschrijven. Om deze redenen heeft de roman, 
maar ook de film en het televisieprogramma, lang
zaam maar zeker de preek en de theoretische ver
handeling vervangen als de voomaamste dragers van 
morele vooruitgang. 

Wat vermogen fictieve beschrijvingen van leed? 
Kunnen ze ons alledaagse handelen in morele zin 
verbeteren? Rorty maakt niet duidelijk waarom het 
zo belangrijk is kennis te maken met Humbert, 
O'Brien en andere immorele romanhelden. Zeker, 
het onthullen van weerzinwekkende praktijken kan 
gevoelens losmaken bij de lezers, maar hoeft niet 
noodzakelijk bezinning of goede voomemens te be
werkstelligen. We kunnen ons er ook in verlusti
gen . Bovendien kan de sterke preoccupatie met de 
eigen belevingswereld of de fantasiewereld van de 
roman juist tot verminderde opmerkzaamheid voor 
daadwerkelijk onrecht leiden. Zolang Rorty niet 
aannemelijk maakt wat de morele winst is van het 
lezen van folterverhalen, ga ik er van uit dat hij - zo
als zoveel andere geblaseerde intellectuelen - alleen 
de prikkeling zoekt. 

Kenmerkend voor de roman, verzekert Rorty, is 
dat ieder mogelijk gezichtspunt kan worden aange
nomen. Het potentieel aan herbeschrijvingen is 
oneindig groot. Rorty drijft dit gegeven weer eens 
op de spits: "Betekent dit dat de wijsheid van de 
roman een besef om vat hoe Hitler als juist kan wor
den gezien en de Joden verkeerd? Ja, ik ben bang dat 
zij dat kan . Ooit zal iemand een roman schrijven · 
over Hitler die hem zal portretteren zoals hij zichzelf 
zag, een waardoor de lezers voor een ogenblik zul
len voelen dat de arme man onjuist begrepen is . ( .. . ) 
Ooit zal iemand een roman schrijven over Stalin als 
'Good Old Uncle Joe"'24 

De roman kan dus misantropische gevoelens 
opwekken: bepaalde lezers zullen begrip tonen voor 
de beulen. De roman schept blijkbaar een eigen 
werkelijkheid voorbij de gewone orde van goed en 

N a deze provocatie spreekt Rorty de 
hoop uit dat deze romans nog even op 
zich zullen Iaten wachten. 
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kwaad. Wat de morele kracht van fictie verzekert, is 
daarom een raadsel. Het lijkt me daarom veiliger 
ons te verlaten op vorming, educatie en, zij het met 
reserve, theoretische verhandelingen. 

DemocratiserinB van ironie 

Tenslotte wil ik ingaan op enige vruchtbare aspecten 
van Rorty's werk. Daartoe behoort de kritiek op 
wat hij Liftspeak noemt, het jargon dat vee! linkse 
theoretici zo onuitstaanbaar maakt, 'een vreselijke, 
pompeuze en nutteloze mengelmoes van Marx, 
Adorno, Derrida, Foucault en Lacan.' 2 5 Evenals de 
oude marxisten scheppen deze theoretici er behagen 
in de 'onderliggende betekenis' van de bedenksels 
van hun collega-intellectuelen bloot te leggen. Dat 
resulteert in "artikelen die ontmaskeringen bieden 
van de veronderstellingen van eerdere ontmaskerin
gen van nog eerdere ontmaskeringen". Deze einde
loze, steeds meer gekunstelde ideologiekritiek is 
volgens Rorty het bewijs van een overtheoretisch en 
machteloos links. We kunnen wat dit betreft met 
hem instemmen: ideologische onthullingsijver leidt 
tot niets. Een fris en onbevangen reformisme is 
wenselijker. 

Daarnaast kritiseert Rorty een ander kenmerk 
van deze Lifttalk: de zwartgallige opinies en de onge
remde drang tot hekelen. Deze neiging komt vaak 
voort uit het vasthouden aan een zonnig toekomst
project waarvan nog geen enkele voorafschaduwing 
is gesignaleerd. De erkenning dat toekomstige ont
wikkelingen volstrekt open zijn, prikkelt daarente
gen tot een meer constructieve houding. Dat bekort 
de waslijst van klachten en doet links de ogen ope
nen voor de geboekte vooruitgang. 

Een tweede aanknopingspunt is het publieke wa
pen van ironie. Zoals opgemerkt is de ironicus 
geenszins de private persoon waarvoor Rorty hem 
houdt. Laten we zijn opvatting als volgt herformule
ren: zowel in het private Ieven als in het publieke 
Ieven speelt ironie een grotere rol. Moderne wes
terse mensen beschikken in toenemende mate over 
de intellectuele distantie en speelsheid die deel uit
maken van de ironische attitude. Zij hebben minder 
behoefte hun identiteit aan een vaste reeks morele 
waarden te ontlenen. Voor de ware christen of 
metafysicus moest alle menselijke activiteit, prive of 
publiek, stichtelijk of zedelijk zijn. Uitzinnig of 
onzinnig Ieven was onduldbaar. Moderne personen 
daarentegen staan meer open voor het experiment, 
het avontuur en de vrije expressie. Zij schuiven de 
last van een vreugdeloos en plichtmatig Ieven van 
zich af. 

Kunnen moderne reformisten deze ironische 
sensibiliteit benutten en omsmeden tot een potent 

politiek wapen? Ofblijft ironie een bourgeois-privi
lege? Volgens Albert Hirschman heeft de 'retoriek 
van de reactie' dankzij het veelvuldige gebruik van 
ironie een grote voorsprong op de progressieve 
overtuigingskunst genomen. 26 Zo bleek een term 
als 'wereldverbeteraar' een bijzonder krachtig mid
del om progressieve initiatieven te ridiculiseren. Er 
is dus op het eerste gezicht alle reden om de dodelij
ke ernst van progressieve betogen af te zwakken en 
waar mogelijk te vervangen door ironie . 

Steeds meer tekenen wijzen erop dat de ironi
sche strategie onder bereik komt van politiek links. 
Op de eerste plaats Iaten progressieven zich niet 
meer leiden door metafysische verhalen over bevrij
ding en verlossing. Zij ergeren zich aan overladen 
scenario's en beloften die nooit kunnen worden 
ingelost. Ook heersen in linkse kringen inmiddels 
diepe twijfels over wat wetenschappelijke en tech
nologische vooruitgang vermag. Planning en maak
baarheid, de slagwoorden van de architecten der 
verzorgingsstaat, hebben hun glans verloren. Ten
slotte neemt de neiging toe om de bezweringen van 
tal van machthebbers, ook in eigen geledingen, te 
wantrouwen. 

Maar moeten progressieven zich niet toeleggen 
op opbouwende activiteiten? Ironiseren is immers 
een stijl van delegitimering. Ironici als Rorty disso
cieren, snijden gemeenschappelijke banden door. 
Hun morele imperatief luidt: gij zult u niet iden
tificeren! Consequente ironici schaden daarom ver
trouwensbanden en verspelen soodwill . Bovendien 
doorkruisen zij gemeenschappelijke initiatieven. 
Dat geeft aan dat ironie eerder tot het ijle domein 
van Rorty's boekenwereld behoort, en dat ze in de 
praktijk, als we resultaten willen bereiken en ver
antwoordelijkheid dragen, slechts in beperkte mate 
gebruikt kan worden . 

V erder moe ten we ons afvragen in hoeverre een
ieder zich kan bedienen van de ironische methode. 
Mensen die in beslag worden genom en door zorgen 
zullen zelden een vrolijk spottende toon aanslaan. 
Zij kunnen niet voldoende afstand van zichzelf en 
hun omgeving nemen. Met andere woorden, ironie 
is een luxe, platvoers gezegd, je moet er geld en een 
goede gezondheid voor hebben. Zodra rust, zeker
heid of vertrouwen op het spel staan, verstomt iro
nie. Neem bijvoorbeeld Arthur Schopenhauer. 
Toen zijn kapitaaltje door de revolutie van 1848 in 
Frankfurt werd bedreigd, maakte hij zich plots niet 
Ianger vrolijk over de stommiteiten van het volk. 
Zijn ironie sloeg om in reactionaire razernij. 

T enslotte kunnen ironici een cynisme ten toon 
spreiden waarvan de kwetsbaren de dupe kunnen 
wo~den . Rorty onderkent dat ironie soms wrede 
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vormen aanneemt en hierdoor. een verdenking op 
zich laadt. Mensen willen serieus worden genomen 
terwijl de ironicus hen vertelt dat de taal die zij spre
ken dwaas is. Die aanspraak, zegt Rorty, heeft iets 
zeer wreeds. "Want de beste manier om mensen 
langdurig pijn te doen is ze te vemederen door din
gen die voor hen heel erg belangrijk waren te be
stempelen als futiel, achterhaald en krachteloos." 
Anders gezegd, zij die de ironische lach moeten on
dergaan, verliezen hun respect. De ironicus die daar 
voortdurend op uit is, lapt dus Rorty's morele im
peratief, vermindering van onbegrip, aan zijn laars. 

Om al deze redenen zouden we er verkeerd aan 
doen uitsluitend op het ironische kompas te varen. 
Dat geldt zeker voor hervormers. Als hun voorstel
len te vee! ironie bevatten, kunnen we ons er niet 
meer in herkennen. 

Het ironiseren van de aanspraken der machtigen 
vormt weilicht een uitweg. Machtigen behoeven 
minder mededogen. Reputatie en prestige bescher
men hen reeds voldoende. Rorty richt zijn ironische 
pijlen op een gehamaste groep die heel wat pole
rnisch leed kan verdragen: de waarheidsverkondi
gers. Zouden we de toepassing van ironie niet kun
nen uitbreiden tot aile machtige groeperingen, tot 
de brutalen, de sterken en de slimmen, tot de pro
jectontwikkelaars, de technocraten en media
tycoons? De wanstaltig rijken zouden we, zoals 
Veblen deed, te kijk kunnen zetten; het tijdverdrijf 
van de nietsdoende klasse - vrouwen, honden, 
mode, visites, rijtoeren - is nog altijd even grotesk. 

Nu wordt deze vorm van kritiek in veel redactie
lokalen en vanaf menige universitaire leerstoel met 
overgave uitgeoefend. Dat kan tot dezelfde arrogan
tie leiden die de linkse beweging van de jaren zestig 
en zeventig zo heeft ontsierd . Niet kwetsen, kleine
ren of leedvermaak vormen het doeleinde, maar 
mensen aan het denken zetten. Ironie, polemiek, 
komedie en satire zijn daartoe uitermate nuttig: het 
zijn werktuigen om iets los te maken, te prikkelen of 
uit te dagen. Op dit punt is de filosofie van Kier
kegaard hoogst actueel: de ironicus is in zijn ogen 
iemand die mensen dwingt notie te nemen van 
onaangename feiten en hen in een zodanige positie 
manoevreert dat zij moeten kiezen. De ironicus han
delt net als Socrates als een morele vroedvrouw, 

iemand die oordelen, bekentenissen ofbeloften ont
lokt. lronie hoeft dus geenszins het immorele taal
spel of het estheticistische vermaak te zijn waarvoor 
Rorty en postmodeme intellectuelen haar hou
den . 28 

Besluit 
Rorty biedt progressieven weinig bruikbare ideeen. 
Niettemin schetst hij een raak beeld van het dubbel
bewustzijn van post-metafysische mensen: Ieven in 
hoop en twijfel tegelijk. De voor- en nadelen van het 
post-ideologisch tijdperk haalt hij helder voor de 
geest: ironie is in vee! opzichten winst vergeleken 
met de oude metafysische zekerheden. De publieke 
verantwoordelijkheid verkeert daarentegen in een 
armoedige staat. 

Rorty's politieke leidmotief is dat morele voor
uitgang te danken is aan de toegenomen gevoelig
heid voor pijn, niet aan rationed denken. We zou
den daarom de verleiding om te theoretiseren moe
ten weerstaan. Rorty suggereert dat de rede zich 
eerder dan het gevoel tot misbruik leent. Dat is zeer 
onbevredigend. De rede is dan wel geen bron van 
solidariteit, maar wei van rechtvaardigheid, in het 
bijzonder van gelijke levenskansen. De erkenning 
van gelijke kansen rust op een 'context-trancenden
te' denkactiviteit, dat wil zeggen, op het vermogen 
ons te verplaatsen in situaties waarin kansarme groe
pen zich bevinden. In een woord, democratie be
hoeft vertrouwen in rationaliteit. 

Op zijn best is Rorty als uitvinder van uitdagende 
hypothesen, op zijn slechtst als opgeruimde praat
jesmaker die de belangrijke sociale en politieke pro
blemen van onze tijd terzijde laat liggen . Zijn werk 
is een vreemd samenstel van defensief-liberale hals
starrigheid en van postmodeme speelsheid. 2 9 

Rorty speelt graag de clown en de entertainer. 
Zijn kwinkslagen doen het goed in de wereld van 
arrive's. Misschien is hij nog het best te typeren als. 
een vrijmoedige philosophe die de hogere kringen van 
opzienbarende gespreksstof voorziet. In de salon van 
d'Holbach zou hij beschaafde bijval hebben gekre
gen. En in de boudoir van Madame de Pompadour 
zou hij de aanwezigen ervan hebben overtuigd dat 
'we' in de best mogelijke van aile werelden leven. 

25. Thugs and Theorists', ibid, 
P· SJO. 
26. Albert Hirschman, The Rhetoric 
'![Reaction; Perversity, Futility and 
Jeopardy, Cambridge Mass. 199 I, p . 
I64e.v. 
27. Continaentie,p. I 30. 

2 8. Zie daarvoor Political Returns; 
Irony in Politics and Theory from Plato to 
the Antinuclear Movement van John 
Seery (San Francisco 1990) Seery 
tracht ironie voor politiek links 
dienstbaar te maken en beoogt dat 
ironie en betrokkenheid samenval
len. lronie overwint het sceptisme. 

Trekt de scepticus zich terug, de iro
nicus poogt door subtiele ongerijmd
heden medestanders te vinden. 
29. Zie Richard Bernstein, 'One 
Step Forward, Two Steps Backward . 
Richard Rorty on Liberal Democracy 
and Philosophy', in Political Theory, 
vol. 15, november 1987, p. 556. 
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Willem Witteveen bespreekt: 
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'Samen onderweg' is de titel van 
deze verzameling geschriften en 
redevoeringen van Lubbers. Het 
is een toepasselijke titel, want met 
deze slogan richt een christen
democratische politicus zich met 
vee! succes tot de eigen achterban 
en over hun hoofden heen pro
beert hij velen in de maatschappij 
aan te spreken. Men leze de ge
lijknamige redevoering, gehou
den bij de viering van het tienjarig 
bestaan van het c D A maar een po
litiek programma van brede strek
king biedend. Het is ook een ken
merkende titel, omdat de combi
natie van de woorden 'samen' en 
'onderweg', die elk op zich een 
neutrale klank hebben, feilloos 
het unieke taaleigen oproept van 
de christen-democratische ge
dachtenwereld, waarvan Lubbers 
blijkens deze gebundelde teksten 
een belangrijke vertegenwoor
diger is. De leuze 'Voorwaarts 
kameraden!' betekent ongeveer 
hetzelfde maar heeft een heel an
dere klankkleur. Lubbers is zich 
het retorische be lang van het spre
ken van de juiste taal maar al te 
goed bewust, zoals blijkt in zijn 
advies aan katholieke program
mamakers van de K R o waar hij in 
I 97 3 in de Programma Advies
raad zit. 'Men spreekt (in katho
lieke organisaties) een eigen taal. 
Het wonderlijke is dat de )eden, 
wanneer ze die "taal" horen, wan
neer "die argumenten" gehan
teerd worden, vee! meer bereid 

zijn met bepaalde opvattingen 
mee te gaan, zelfs als die tegen het 
eigenbelang indruisen .' (p. I 4 2) 

In weerwil van dit gratis retori
sche ad vies aan mensen die van het 
overtuigen van anderen hun be
roep maken, staat Lubbers toch 
niet in de eerste plaats te hoek als 
een politicus die een grote achter
ban in duidelijke taal aanspreekt. 
Integendeel, over Lubbers is stee
vast de klacht te horen dat hij zo'n 
onduidelijk en onnavolgbaar pro
za spreekt, waarvoor zelfs een 
apart woord bestaat, het 'Lubber
iaans'. Dit hoek maakt in de eerste 
plaats duidelijk dat er naast de 
Lubberiaanse Lubbers nog een an
dere Lubbers bestaat die wei de
gelijk uitgesproken opvattingen 
verwoordt over economische en 
politieke vraagstukken en daarbij 
steeds een herkenbare christelijke 
gedachtenwereld bewoont. Veel 
van de opgenomen teksten waren 
invloedrijke bijdragen aan de poli
tieke discussie en soms ook aan 
het breder gevoerde publieke de
bat. Oat geldt bijvoorbeeld voor 
zijn gedachten over de overbelas
te democratie, sociale vernieu
wing, rechtsstaat en samenleving 
('Nederland is ziek') en het huis 
van Europa. In vergelijking tot de 
wekelijks in krant en televisie po
litiek manoeuvrerende Lubbers is 
deze hardop denkende, soms fi
losoferende Lubbers wat onder
belicht gebleven, ook in de vele 
stukken die bij zijn tienjarig 
ambtsjubileum verschenen. De 
taal van Lubbers is in de eerste 
plaats het gesproken woord, in 
vraaggesprekken, onderhandelin
gen, persconferenties en parle
mentaire debatten. Zijn geschrif
ten moeten we haast wei in die 
context benaderen: Lubbers als 
denker houdt zich schuil achter 
Lubbers als Lubberiaan. 
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Mistspuit 

De Lubberiaanse politicus han
teert trefzeker de mistspuit (het 
woord is van Marc Chavannes in 
NRC Handelsblad). Voor verhul
lend en vervagend taalgebruik be
staan uiteenlopende redenen. In 
het negatieve is verbale mist nut
tig om kritiek op het eigen optre
den te pareren. Achter een wolk 
van onbegrijpelijke woorden he eft 
men ook het excuus om stil te zit
ten; door de verbale energie lijkt 
het intussen of er nog wonderwat 
gebeurt. Positiever is het gebruik 
van de mistspuit a! wanneer door 
vee! open formuleringen politie
ke compromissen mogelijk zijn. 
Je kunt je als politicus niet de hele 
tijd op concrete uitspraken vast
leggen; om flexibel op toekomsti
ge ontwikkelingen in te kunnen 
spelen, is ook speelruimte nodig. 
Oat wat betreft de door de politi
cus bewust gekozen verhullende 
taal. Er is ook taal die voor politici 
en andere insiders wei duidelijk 
is, maar voor de meeste mensen 
niet. Oat is het jargon, van 'taak
stellend pad' tot 'hobbelpro
bleem'. Politiek en bestuur ge
bruiken een vaak nodeloos ge
compliceerd technisch taalge
bruik als het over beleidskwesties 
gaat. Wil je, die vaktaal sprekend, 
ook nog een groter publiek duide
lijk maken waar het over gaat dan 
moet je niet aileen als politicus 
weten wat men buiten de Haagse 
kaasstolp voor taal spreekt, je 
moet ook hoven de materie staan . 
Oat is niet iedere politicus gege
ven. Vee! politici en bestuurders 
praten in termen die aileen hun 
gesprekspartners in de ambtelijke 
en andere organisaties echt begrij
pen. 

Je kunt je deze varianten van 
het Lubberiaans aileen veroorlo
ven als het grote publiek er niet 
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toe doet, als je aileen de taal hoeft 
te spreken van een of meer kleine 
groepen. Alles bij elkaar genomen 
schuilt er zo een Lubbers in elke 
politicus en is Lubbers niet de 
meest Lubberiaanse spreker. Als 
het erom gaat kritiek te pareren is 
hij in zijn machtspositie als minis
ter-president heel goed in staat 
duidelijk te zijn; vroeger, als frac
tievoorzitter van het c D A was dat 
anders. De kunst van de open for
mulering die compromissen mo
gelijk maakt en flexibiliteit uit
drukt is bij hem een principiele 
keuze, een levenshouding die uit 
zijn verwerping van gesloten ide
ologieen voortkomt en uit zijn be
wondering voor het op de toe
komst gerichte, evolutionaire · 
denken van T eilhard de Chardin 
( een van de meest aangehaalde 
personen in deze teksten) . Maar 
gaat het om jargon dan is er bij 
Lubbers geen sprake van dat hij 
niet weet waar het begint en op
houdt. Zijn keuze voor gespeciali
seerde taal berust op superieure 
kennis van de meest uiteenlopen
de onderwerpen; van intellectu
ele luiheid geen spoor. Lubbers 
praat niemand na maar past soepel 
nieuwe begrippen in zijn denk
raam in. Als je de teksten uit de 
bun del op vocabulaire bekijkt is er 
een grote continui:teit te zien. De 
term en die methet 'samen onder
weg' verband houden (zoals ver
antwoordelijkheid, dialoog, rent
meesterschap) zitten er a! vroeg 
in; daar komen wei eigentijdse 
woorden bij als 'burgeres', maar 
dat zijn toch geen wezenlijke toe
voegingen aan de terminologie. 

Hoe makkelijk Lubbers van het 
ene naar het andere register kan 
overgaan blijkt wei uit een toe
spraak ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van het Hu
manistisch Verbond. De bijdrage 

die hij daar heeft voorbereid, is 
duidelijk gericht op communica
tie met niet-christenen aan wie hij 
overigens de boodschap heeft dat 
zij zich, als ze waarlijk humanisten 
zijn, samen met christenen inzet
ten tegen het nihilisme. Naast 
T eilhard de Chardin komt nu ook 
een boeddhistische auteur aan de 
orde. Van de humanisten ver
wacht Lubbers een louterend te
genwicht tegen het te grote indi
vidualisme bij de liberalen en de te 
materialistische instelling bij de 
sociaal-democraten. Is er ook een 
humanistische boodschap voor de 
christen-democraten? Nu wordt 
het even mistig: zolang de anti the
se voortduurt, zwijgt Lubbers 
daar liever over maar wil wei 
kwijt dat 'we beter aan elkaar pro
blemen (kunnen) hebben dan dat 
we langs elkaar heen zouden 
gaan'. Het blijkt de opmaat tot 
een afwijking van zijn tekst. Vlak 
voor hij zijn rede uitspreekt, is 
de euthanasiekwestie ter sprake 
gekomen en daar moet hij eigen
lijk wei op ingaan. Het is een nete
lig moment om dat te doen want 
het CDA wijst euthanasie af en 
voert in het kabinet met de PvdA 
en onder druk van het intitiatief
wetsvoorstel van o 66 allerlei ver
tragende tactieken uit. Lubbers 
spreekt plotseling vloeiend Lub- .. 
beriaans. Na een ten eerste en ten 
tweede, vol met verantwoorde
lijkheid zus en zo, geefthij de poli
tieke boodschap dat de regering 
de behandeling van het initiatief
wetsontwerp niet zal afwachten 
maar met een eigen wetsvoorstel 
zal komen . Of misschien moet er 
nog eens goed worden nagedacht 
en is het beter als er helemaal geen 
wetgeving komt. Moet een meer
derheid in de T weede Kamer (de 
niet-christelijke partijen die zich 
lijken te kunnen vinden in het 



voorstel van o66) zo het onder
spit delven?, vraagt Lubbers zich 
af. 

'Nee, natuurlijk niet . Het bete
kent wei dat er dan een afweging 
moet plaatsvinden in de regering, 
of ze zich schikt in dat oordeel 
gegeven de stand van zaken, of dat 
zij meent dat het niet met haar 
verantwoordelijkheid correspon
deert. Ik houd staande dat het dan 
een zaak van zuiverheid is om die 
opvatting tijdig weer te geven. 
W el in zuiverheid natuurlijk. Dat 
betekent dat men nooit uit moet 
sluiten dat er- en dat kan ook bij 
ministers - een proces van ont
wikkeling in het denken gaat 
plaatsvinden, nadere revisie, na
dere adviezen ... misschien zit er 
toch iets in, misschien is dit toch 
te do en. Maar, indien men gesteld 
voor de vraag, bij een behandeling 
in de Kamer zou zeggen: wij we
ten het nog niet, dan geloof ik niet 
dat men de goede wetgeving 
dient. Men kan natuurlijk zeggen 
bij een bepaald technisch onder
werp: we zien het eens even aan, 
maar dat kan men in rede de eu
thanasie niet noemen. Ik vind dus 
dat de regering open kaart moet 
spelen en niet aileen in de advise
rende zin, maar ook in de politie
ke zin moet steilen waar ze staat. 
Dit kan leiden tot een vertrou
wenscrisis tussen regering en par
lement. Dat kan op verschillende 
manieren gebeuren. Uiteindelijk 
maakt het parlement dat uit, door 
dat zo vast te steilen.' 

Zo duikt er tussen het zorgvul
dig geformuleerde proza van de 
redevoeringen opeens een au
thentiek fragment gesproken 
Lubberiaans op . Lubbers slaagt 
erin met zijn buigzame formule
ringen alles open te houden, toch 
het initiatief wetsvoorstel te be-
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strijden, met een kabinetscrisis te 
dreigen en tot prudentie te ma
nen. Maar als je deze zinnen gaat 
samenvatten, blijft er niet veel 
van over. 

Machtspositie 

Sinds Lubbers de overstap maakte 
van fractievoorzitter van het CDA 

naar premier is zijn taalgebruik 
minder verhuilend geworden . 
Vanuit de nieuwe machtspositie 
was het ook minder van belang 
om strijdende fractieleden of riva
liserende woordvoerders op een 
lijn te houden. Het constructieve, 
boodschapperige van Lubbers 
taal, dat er blijkens de teksten in 
dit hoek altijd a! inzat, komt nu 
vaker in grote redevoeringen 
maar ook in parlementaire debat
ten naar voren. Als je een aantal 
van deze teksten achter elkaar 
leest, valt pas goed op hoe knap 
Lubbers economische en politie
ke onderwerpen in zijn levensbe
schouwing weet te integreren. 
Wat kenmerkend is voor zijn 
praktische stijl van politiek bedrij
ven - zo goed op de hoogte zijn 
dat het mogelijk is tussen verschil
lende standpunten te bemiddelen 
en een resultaat te bereiken dat 
gestuurd wordt door een zelfge
maakte analyse van het probleem 
- komt ook duidelijk in de ge
schreven teksten naar voren: 
nieuwe uitdagingen voegen zich 
door grondige analyse in de vaste 
patronen van het christen-demo
cratische denken. 

Dat blijkt niet aileen uit de toe
spraken die in het publieke debat 
indruk gemaakt hebben over de 
rechtsstaat en over de Europese 
eenwording. Duidelijker nog 
blijkt het uit het op een forse af
stand van het huidige semi-com
merciele omroepbestel geschre
ven en aan het begin van deze 

bespreking a! aangehaalde stuk 
over de koers van de KRO als ka
tholieke organisatie. Het is de tijd 
waarin het woord maatschappij, 
zoals Lubbers trelfend opmerkt, 
geen goede klank heeft. 'Wij den
ken daarbij vaak onmiddeillijk aan 
de mens die bekneld is geraakt in 
ailerlei ondoorzichtige maat
schappelijke structuren en daar
door vervreemd van zichzelf. ' 
Een echt thema van de jaren 70. 
Het vanzelfsprekende uitgangs
punt is dat de K R o een functie 
heeft bij het veranderen van maat
schappelijke structuren en zich 
daarbij onder meer kan Iaten in
spireren door de christelijke (be
vrijdings)theologie. Voordat Lub
bers de katholieke radio- en tele
visiemakers zijn interpretatie van 
Teilhard de Chardin zal voorhou
den, vindt hij het eerst nodig een 
gedegen sociologische analyse te 
maken van het 'functioneren van 
de maatschappij'. Hierbij sluit hij 
zich met kennelijke instemming 
aan bij de opvatting van Marcuse 
over repressieve tolerantie. 'De 
verdienste van Marcuse is ge
weest dat hij liet zien hoe moeilijk 
het is van binnen uit een maat
schappij steeds weer fundamen
teel te hervormen.' Niet minder 
dan dat is de opdracht: ervoor 
zorgen dat mensen zich in de 'ma
crostructuren' van de maatschap
pij vrij kunnen ontwikkelen, ter
wijl die structuren noodzakelij
kerwijs conformisme en dwang 
met zich meebrengen en zelf on
der invloed van ailerlei factoren 
veranderen. Moet men het heb
ben van mentaliteitswijziging of is 
dit een illusie omdat de 'marge die 
de mens en de mensheid hebben 
om zelf vrij maatschappij en maat
schappelijke structuren te bepa
len, vrijwel nihil is'? 
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Revolutionair 

Karakteristiek is de volgende 
stapo 'Het gaat niet aan een keuze 
te maken tussen deze twee visieso 
Seide hebben hun betekeniso' Het 
zou als motto hoven veel van Lub
bers redevoeringen kunnen staano 
Het weigeren te kiezen treft de 
gesloten systemen van de ideolo
gie, waar Lubbers zich van af
wendto Hij prefereert een ideele 
visie, 'waarbij het accent bij dit 
laatste begrip ligt op het pogen 
een coherente visie van maat
schappelijke verantwoordelijk
heid te geven zonder de dialoog 
met andersdenkenden uit te slui
ten en met een oproep tot kriti
sche inzet van iedere persoono' 
Lubbers eist dus nogal wat van de 
makers van radio- en televisiepro
gramma'so Omdat informatie uit 
zichzelf polariserend en tegenstel
lingen versterkend werkt, is het 
juist nodig informatie zo te geven 
dat 'structuren niet zozeer ver
oordeeld worden' als wel indivi
duen worden opgeroepen de 
structuren zo kritisch te benade
ren 'dat zij blijvend opengebro
ken worden' 0 Het klinkt allemaal 
bijzonder revolutionair en zelfs 
dat beladen woord gaat Lubbers 
niet uit de wego De 'blijde bood
schap' (van het Evangelie) is een 
'bevrijdende boodschap' 0 'Mens 
en mensheid blijven op weg; wij 
moeten bezig blijven met de ker-
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stening van de mens en de maat
schappij; dit is ten opzichte van 
iedere concrete mens en concrete 
maatschappelijke structuur een 
revolutionaire opstellingo' 

Van deze radicale preek lijkt 
het een enorme stap naar het be
hoedzame pragmatisme van het 
nieuwe Europa, de soberheid bij 
het door wetgeving inrichten van 
de maatschappij, de strengheid 
van het handhaven van het recht of 
de rekenkunst van de sociale ver
nieuwingo Maar de continui:teit is 
treffendo Nog steeds klinkt het 
'samen onderweg' en, al is het 
doel niet meer zo duidelijk het 
kerstenen van de mens ofhet per
manent openbreken van institu
ties maar het opwekken tot bur
gerzin en het voorzichtig sleute
len aan Europese structuren, Lub
bers houdt een evolutionaire visie 
op mens en maatschappij 0 Omdat 
hij altijd bereid is onderweg zijn 
analyses te maken en bij te stellen, 
maakt zijn denken een rninder 
ideologische indruk dan dat van 
de makers van het CDA-werkstuk 
Publieke serechtisheid, maar een 
zwaktebod lijkt rnij zo'n analyti
sche inslag allerminsto Lubbers 
heeft meer oog voor de snelle ver
anderingen die zich in een inter
dependente wereld voordoeno 
Het bereiken van een einddoel is 
bij hem minder belangrijk, het 
midden veld is niet heilig, hij heeft 

niet de overmoed om te zeggen 
dat een christelijke politieke visie 
altijd het laatste woord moet heb
ben 0 Hij zoekt dan ook onverrnin
derddedialoogo In 'Samenonder
weg' uit 1990 is dat een 'dialoog 
geworden met de geschiedenis en 
een dialoog met de werkelijk
heid' 0 De slotwoorden luiden, 
met Schillebeeckx: 'Mensen vor
men de woorden in Gods verhaal o 
Daar ligt onze opdrachto' 

In de regeringsverklaring van het 
kabinet Lubbers 1 11 is daar een 
dialoogvariant van te vinden: 
'Mensen vormen de woorden in 
het verhaal van de geschiedenis; 
anderen zullen zeggen in Gods 
verhaal' 0 Aan die fraaie tekst is 
een klein politiek conflict vooraf
gegaan met de PvdA-bewindslie
den die dit te christelijk vonden 
klinkeno Lubbers heeft er, heel 
soepel, een quasi-marxistische 
verwijzing naar de geschiedenis in 
verwerkto Immer compromisbe
reido Maar nu we zijn redevoerin
gen er op na lezen past die verwij
zing naar het dialectische proces 
van de geschiedenis uitstekend in 
zijn eigen christelijke filosofieo Bij 
Lubbers heeft het compromis een 
richting: samen onderwego 

WILLEM WITTEVEEN 



Een sombere voor
spelling 

H. Verwey-Jonker bespreekt: 

J.M. Timmennans, Rapportaae Ouderen 

Sociaal en Cultureel Plan bureau, 

Rijswijk, september 1992 

Het Sociaal en Cultureel Plan
bureau is - bij wijze van proef 
begonnen met een nieuwe serie 
publikaties, die het 'Doelgroe
penrapportage' noemt. Het rap
port Rapportage Ouderen is daar
van het eerste . Dergelijke rappor
ten over jeugdigen, gehandicap
ten en etnische rninderheden zul
len volgen. Het is de bedoeling 
dat deze rapportages regelmatig 
zullen blijven verschijnen, zodat 
trends op den duur zichtbaar zul
lenzijn. 

Met het oog daarop is ook ge
kozen voor een tweedelige op
zet: eerst is een aantal relevante 
gegevens die op de groep betrek
king hebben bijeen gebracht en 
vervolgens worden een aantal be
leidsvoomemens besproken, die 
invloed zullen hebben op de situ
atie en die invloed wordt zo goed 
mogelijk berekend. In dit rapport 
komen aan de orde de plannen 
voor substitutie en de zorg voor 
ouderen (zeg maar vervanging 
van institutionele zorg door thuis
zorg), het plan- Simons, de nieu
we voorstellen voor de aaw en de 
vuT-regeling. 

De gegevens uit het eerste -
statistische - dee! waren groten
deels a! bekend. (Er is slechts een 
nieuw onderzoek op verzoek van 
het s c P voor dit rapport verricht), 
maar het is natuurlijk prettig om 
ze allemaal bij elkaar te hebben . 
Het is dan ook moeilijk om leem
ten te onderkennen. Zo zou ik het 
prettig vinden als niet aileen de 
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opleidingen bekend zouden zijn, 
maar ook de vroegere en huidige 
beroepen. Ook een uitsplitsing 
van de gegevens over de gezond
heidstoestand naar huishoudelijke 
en financiele situatie, zou - dunkt 
mij - nuttig kunnen zijn. 

Desondanks heb ik heel vee! 
waardering voor publikatie met 
name ook voor het tweede dee!, 
waarin de auteur geprobeerd 
heeft op zorgvuldige wijze de 
consequenties te berekenen, die 
de verschillende beleidsvoome
mens, die nu in discussie zijn, zul
len hebben voor de groep oude
ren in de samenleving. Hij spaart 
daarbij de kritiek niet en wijst op 
nadelen en voordelen voor onder
scheiden groepen. Het plan Si
mons - is zijn voorlopige conclu
sie - zal financieel voor ouderen 
iets gunstiger uitvallen dan de hui
dige situatie, maar de wijzigingen 
in de AA w zullen voor de groep 
beneden de 65 nadelig zijn. 

Een conclusie die ik zelf uit 
de hier gepubliceerde gegevens 
meen te kunnen trekken, komt in 
de publikatie niet aan bod. Toch 
wil ik ze hier trekken omdat ik ge
loof, dat er een duidelijke trend 
aan het opkomen is, die wei eens 
verstrekkende en schadelijke as
pecten zou kunnen gaan verto
nen. Ik bedoel de trend naar parti
cularisering van de verzorging van 
ouderen. 

Symptomen daarvan vind ik op 
pag. 19 van dit rapport, waar te 
zien is, dat op het platteland een 
vee! groter aantal ouderen bij de 
kinderen inwoont dan in de ste
den, op pag. 2 2, waar blijkt dat 
het besteedbaar inkomen van col
lectief gehuisvesten vee! lager is 
dan van de zelfstandig wonenden 
en op pag. 34, waar is berekend 
dat de huishoudelijke verzorging 
van de oudste leeftijdgroep (bo-

ven 7 5 jaar) in 34 procent van de 
gevallen verricht wordt door par
ticuliere of informele hulpverle
ners en slechts in 2 o procent door 
de ( officieel) professionele thuis
hulp. Het is jammer dat de cate
gorie informeel of particulier niet 
kon worden uitgesplitst naar be
taald of onbetaald, maar in ieder 
geval bestaat die groep van hulp
verleners uit mensen(meestal zijn 
het hulpverleensters) die zich niet 
bevinden in het normale arbeids
proces en die niet verzekerd zijn, 
geen pensioenprernie betalen en 
meestal ook geen belasting. Ik heb 
a! eens eerder (in een artikel in 
Vrij Nederland van '3 juni 1992) 
gewaarschuwd voor de groei van 
dit 'grijze circuit', dat onder an
dere door beleid van overheid en 
ondernemers in stand gehouden 
wordt (met name door de ar
beidsbureaus, die vrouwen ho
ven de 40 'niet meer bemiddel
baar' achten en door de gewoonte 
om gediplomeerde verpleegkun
digen te ontslaan voor (goedkope
re) leerlingen. De hier gepresen
teerde cijfers tonen aan, dat ook 
de vraag naar dit soort arbeids
krachten toeneemt door ingrijpen 
van de beleidsmakers . lemand, 
die hoort dat hij in een verzor
gingshuis voor een enkele kamer 
per maand j 4ooo,- zal moeten 
betalen gaat nl. rekenen en ziet 
dan, dat hij met het aanhouden 
van zijn ruime flat, maaltijden van 
een cateringbedrijf en particuliere 
huishoudelijke hulp een stuk be
ter af is en meestal zijn vermogen 
niet zal hoeven aan te spreken. 
Oat laatste is in het bijzonder van 
belang op het platteland. Boeren 
hebben namelijk dikwijls een 
groot vermogen, belegd in lande
rijen en een boerenbedrijf. Zij 
willen dat graag aan een van hun 
kinderen nalaten en hebben dan 
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meestal a! lang van tevoren uitke
ringen gedaan (bijvoorbeeld voor 
opleidingen) aan hun andere kin
deren. De 'vermogenstoets' bij 
een eventuele opname in een ver
zorgingstehuis verstoort die eer
der gemaakte plannen en men 
zoekt dus naar andere oplossingen 
- die soms voor de ouderen niet 
zo prettig uitvallen. 

lnvoering van die vermogens
toets voor verpleeghuizen en voor 
de thuiszorg zal die tendens 
natuurlijk nog versterken en het 
gemiddelde besteedbare inkomen 

Oost-Europa en de 
sociaal-democratie 

R.H. Serry bespreekt: 
Oost-Europa en de sociaal-democratie. Het 

dertiende jaarboek voor het democratisch 

socialisme. Onder redactie van: M. Krop 

e.a., De Arbeiderspers/Wiardi 

Beckman Stichting: Amsterdam, 1992. 

W aarom het dertiende jaarboek 
voor het democratisch socialisme 
uitgerekend aan 'Oost-Europa en 
de sociaal-democratie' is gewijd, 
zal wei toeval geweest zijn. In elk 
geval blijkt dat de sociaal-demo
cratische ervaring met het 'socia
lisme' dat tot voor kort 'reeel' in 
dit dee! van de wereld bestond, 
weinig gelukkig is geweest. So
ciaal-democratische bewegingen 
werden in Oost-Europa zelf ofwel 
geliquideerd, ofwel tot een 'on
heilige alliantie' g.edwongen met 
de aanhangers van Lenin, die 
meenden de geschiedenis aan hun 
kant te hebben en de twijfelende 
sociaal-democraten vaak nog 
meer verachtten dan de gehate 
'klassevijand'. In West-Europa 
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van tehuisbewoners nog doen 
dalen. Er zullen minder professio
nele krachten worden aangesteld 
en meer vrouwen in particuliere 
functies gaan werken. Dat is nade
lig voor de schatkist, omdat die 
geen premies en belasting van hen 
ontvangt, maar vooral ook op den 
duur voor die vrouwen zelf. Zij 
zullen in de toekomst de groep 
van arme oude vrouwen vormen 
zonder eigen pensioenen, die nu 
al aanwezig is maar stellig door de 
vergrijzing nog sterk zal toene
men. Als wij er niet in slagen deze 

hadden de sociaal-democratische 
partijen, waaronder de PvdA, het 
soms te kwaad met zichzelf om tot 
een consistente politick jegens de 
ideologische rivalen in Oost-Eu
ropa te komen . Zoals in de inlei
ding van het Jaarboek wordt op
gemerkt, stond de eigen sociaal
democratische identiteit ter dis
cussie: 'Ging het in de Sovjetunie 
(en later in Oost-Europa) om een 
geestverwant sociaal experiment, 
a! vie! het nodige op de democra
tische vormgeving af te dingen? 
Of is het communisme- door zijn 
totale greep op mens, staat en 
samenleving - juist een omkering 
van alles waar het socialistische 
vrijheidsideaal voor stond?' 

De verdienste van dit Jaarboek 
is dat de 'onvermijdelijke schom
melingen' in deze kwestie van 
identiteit binnen de PvdA duide
lijk aan de oppervlakte zijn ge
bracht. Jacques Neeven en Wou
ter Gortzak werpen een boeiende 
terugblik op respectievelijk de 
periode na de Tweede Wereld
oorlog, toen de zogenaamde Kou
de Oorlog begon, en de hoogtij
dagen van de zogenaamde De-

trend eenhalt toe te roepen, zit de 
maatschappij over dertig jaar met 
dit probleem. 

Volgende rapporten in deze se
rie zullen aantonen of ik gelijk heb 
met deze nogal sombere voor
spelling. In elk geval moeten we 
er het s c P dankbaar voor zijn, dat 
ze ons confronteert met deze en 
dergelijke feiten. 

H. VERWEY- JONKER 
Sociolone, oud-voorzitter van het 

Curatorium van de WBS 

tente tussen Oost en West aan het 
eind van de zestiger- en in de 
zeventiger jaren. Gortzaks bijdra
ge is extra pikant omdat hij de 
feile discussies binnen de PvdA 
over erkenning van de D DR mede 
bekijkt door de bril van de Oost
duitse communistische macht
hebbers, waartoe onderzoek in de 
SED-archieven hem in staat stel
de. Voorts beschrijft Ger Verrips 
mede aan de hand van CPN-ar
chieven de moeizame verhoudin
gen tussen de Nederlandse so
ciaal-democraten en communis
ten, die reeds in het 'waterschei
dingsjaar' 1948 tot diepe weder
zijdse vervreemding leidden. Men 
treft in deze terugblikken uiter
sten aan van 'begrip en schuim
bekkende haat' als enerzijds de 
uitspraak van Jan Nagel uit 1975 
over de historische gerechtvaar
digdheid van de Berlijnse muur, 
en anderzijds het felle verzet van 
Jacques de Kadt tegen welke toe
nadering dan ook tot het Sovjet
systeem dat even vee! met socialis
me gemeen had als 'een stelsel dat 
grond en produktiemiddelen aan 
de hoogst aangeslagenen in de be-



lasting, aan de roodharigen of aan 
allen wier naam met een T begint 
zou willen geven'. 

N eeven brengt in herinnering dat 
er in 19 57 een fundamentele dis
cussie werd gevoerd rond een ar
tikel in Sodalisme en Democratie van 
de hand van de econoom en alom 
gerespecteerde partijgenoot Jan 
Tinbergen. Hij verkondigde wat 
later de theorie van 'convergen
tie' van beide systemen zou gaan 
heten: een toenadering tussen 
kapitalisme en communisme was 
wenselijk en zelfs noodzaak ge
worden, omdat een kernoorlog 
de vernietiging van beide zou be
tekenen. Tinbergen vroeg ook 
om meer aandacht voor het ar
moedeprobleem in de Derde We
reld dat een belangrijke voedings
bodem was van het communisme. 
Het bracht hem er toe een veran
dering in houding jegens de com
munisten te bepleiten, zonder 
daarbij de opvattingen over wat 
menselijk is en wat niet op te ge
ven. 'Metnamezullen wij eenon
geemotioneerde discussie moeten 
bevorderen over de resultaten van 
de communistische en niet-com
munistische regimes, en pogingen 
moeten steunen om minder in 
zwart en wit te redeneren dan . . . 
zij .' 

Dit artikel bracht de PvdA in
tern danig in beroering en zelfs in 
verlegenheid, toen in Komoenist, 

het theoretisch orgaan van de 
cPs u, een positieve reactie op het 
betoog van Tinbergen verscheen. 
Het Partijbestuur ontving zelfs 
een door Chroesjtsjov onderte
kende brief van het Centraal Co
mite, waarin werd voorgesteld 
dat beide partijen over de Ameri
kaanse politiek in het Midden
Oosten (sic!) van gedachten zou
den wisselen. Op voor de PvdA 
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typische wijze werden de geble
ken interne verschillen van inzicht 
vervolgens toegedekt door een 
aantal discussiebijeenkomsten en 
een CO!flpromis in het nieuwe be
ginselprogramma van 19 59, waar
in volgens De Kadt een poging 
was gedaan tot 'het verzoenen van 
hetonverzoenlijke'. OokNeeven 
komt tot de conclusie dat de PvdA 
niet in staat bleek te zijn een ant
woord te geven op de problemen 
waarvoor zij zich zag gesteld. De 
in we~en gespleten identiteit 
heeft de partij ook later weer par
ten gespeeld in bijvoorbeeld de 
discussie rond plaatsing van de 
kruisraketten in Nederland. 

Hierbij client wei de kantte
kening te worden geplaatst dat 
het andere sociaal-democratische 
partijen in West-Europa niet veel 
beter is vergaan. Men had nu een
maal veelliever een 'brug' tussen 
kapitalisme en socialisrne willen 
zijn dan 'bruggehoofd' in het 
Oost-West conflict, zoals de in
leiders van het Jaarboek opmer
ken . Het is uiteraard van kardinaal 
belang geweest dat de sociaal
democratie massaal gekozen heeft 
voor verdediging van vrijheid en 
democratie in het Westen en voor 
een bondgenootschap met de 
Verenigde Staten, toen Stalins be
doelingen (bijvoorbeeld commu
nistische machtsgreep in Praag in 
1948) maar a! te duidelijk wer
den. Maar mede door haar interne 
gespletenheid waar het de beoor
deling van de communistische 
systemen betrof is de sociaal
democratische houding in het 
Oost-West conflict verder nogal 
dubbelzinnig gebleven en lijkt 
haar invloed op de uitkomst ervan 
ook beperkt te zijrt geweest met 
wellicht een belangrijke uitzon
dering. In de inleiding van het 
Jaarboek wordt m.i . terecht op-

gemerkt dat de 'Ostpolitik' van 
de SPD/FDP regering van Willy 
Brandt een belangrijke wegberei
der is geweest van het Slotak
koord van Helsinki in 1975. Het 
Helsinki-proces heeft vervolgens 
stellig bijgedragen tot de uitein
delijke deconfiture van het com
munisme, waarvan de vele gebre
ken en het onvermogen om eco
nomisch met de westerse kapita
listische systemen te kunnen wed
ijveren, steeds pijnlijker werden 
aangetoond. Zo leidde de door 
de SPD voorgestane aanpak van 
'Wandel durch Annaherung' 
(Egon Bahr) uiteindelijk niet tot 
convergentie, maar tot de ont
manteling van het communisme. 
Niemand en zeker niet de sociaal
democraten hadden deze totaal 
onverwachte ontknoping van het 
Oost-West conflict voorzien. 
Ongetwijfeld had Gorbatsjov met 
zijn 'glasnost' en perestrojka' niet 
de val van het communisme, maar 
een vorm van convergentie voor 
ogen. Het is volgens de inleiders 
'de rnisrekening van de eeuw' ge
weest. 

Sodaal-democratie 

ln het Jaarboek wordt ook voor
uitgeblikt op de 'geheel nieuwe 
uitdaging' waarvoor de sociaal
democratie zich thans in Oost
Europa gesteld ziet. Oat haar aan
wezigheid niet vanzelf spreekt, 
zoals de inleiders opmerken, is 
reeds gebleken tijdens de eerste 
vrije verkiezingen, die voor de 
meeste heropgerichte sociaal-de
mocratische partijen nogal ramp
zalig zijn verlopen. Uit het nuttige 
overzicht van Alan J. Day en 
Berend Jan van den Boomen, die 
een poging hebben gedaan de 
sociaal-democratie in Oost-Eu
ropa in kaart te brengen, blijkt dat 
vele heropgerichte en zichzelf als 



sociaal-democratisch afficherende 
partijen vaak niet eens de kies
drempel hebben gehaald. Day en 
Van den Boom en waarschuwen 
terecht dat de nieuwe politieke 
verhoudingen in Oost-Europa en 
vooral in de nieuwe GOS-repu
blieken nog nauwelijks zijn uitge
kristalliseerd. Zij gaan daarom uit 
van een losse driedeling, waarin 
naast de hierboven reeds genoem
de categorie (merendeeis reeds 
lid of kandidaat-lid van de Socia
listische lntemationale) ook par
tijen in bet overzicht zijn opgeno
men, waarin een sociaal-demo
cratische tendens duidelijk her
kenbaar is, alsmede enkeie voor
malige communistische partijen, 
'waarvan kan worden aangeno
men dat zij zich op geloofwaar
dige wijze aan hun verleden heb
ben ontworsteld en zich het 
democratisch -socialisme hebben 
eigen gemaakt'. In de tweede 
categorie gaat het vaak om anti
communistische platformbewe
gingen, waarin ook als sociaal
democratisch aan te merken groe
peringen actief zijn en waarvan de 
politieke richting in de huidige 
overgangsfase nog ter discussie 
staat. Bij de derde categorie is 
grote voorzichtigheid geboden, 
zo waarschuwen Day en Van den 
Boomen: weliswaar hebben vrij
wel aile voormalige communisti
sche partijen zich inmiddels tot 
'socialistische' partijen omge
doopt, maar 'vastgesteid moet 
worden dat nog geen van hen zich 
op ondubbelzinnge wijze en on
omkeerbare wijze in deze zin 
heeft hervormd' . Ze zijn dan ook 
nog niet erkend door de Socialis
tische lntemationale en er wordt 
'terughoudend' omgesprongen 
met informele contacten, zo ze 
niet volledig worden vermeden. 
In het overzicht zijn alleen enkele 
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partijen in Centraal-Europese 
Ianden, zoals de Hongaarse So
cialistische Partij onder Ieiding 
van Gyula Hom ( eerste regerende 
CP die het communisme afzwoer) 
opgenomen. 

De macht van oude communis
tische gewoonten is ongetwijfeid 
nog groot en daarom lijkt terug
houdendheid inderdaad geboden. 
Toch vraag ik me af ofhet wei juist 
is deze uit de oude communisti
sche structuren voortgekomen 
partijen, die vaak nog over aan
zienlijke electorale aanhang blij
ken te beschikken, links te Iaten 
liggen. In de huidige kritieke situ
atie in de meeste Oosteuropese 
Ianden spelen zij doorgaans een 
belangrijkere rol dan de · her
opgerichte sociaal-democratische 
splinterpartijen. In Litouwen is de 
socialistische partij zeifs alweer 
langs democratische weg aan de 
macht gekomen. Gezien de dra
matische economische situatie in 
veie andere Oosteuropese en 
G o s-republieken is een herhaling 
van dit verschijnsel verre van 
denkbeeldig. Is hier voor de Wes
terse sociaal-democratie . geen 
taak weggelegd om voormalige 
communistische partijen die in 
vrije verkiezingen democratische 
legitimiteit herwonnen hebben, 
juist wei een kritische hand te rei
ken bij hun zoektocht naar een 
nieuwe democratisch-socialisti
sche weg in Oost-Europa? Het 
democratische hervormingspro
ces in Oost-Europa lijkt daarmee 
meer gediend dan dat de oude 
scheidslijnen binnen de socialisti
sche familie gecontinueerd wor
den. 

Ze!Jbeschikkina? 
Vee! stof tot nadenken gaf mij het 
artikei van de Leidse politicoloog 
Hans Daalder, dat in dit Jaarboek 

een wat aparte plaats inneemt. 
Niet de rol van de sociaal-demo
cratie staat hier ter discussie, maar 
de mogelijkheden en moeilijkhe
den voor duurzame democrati
sche ontwikkelingen in Centraal
en Oost-Europa, waarbij de 
schrijver op voorhand te kennen 
geeft niet optimistisch te zijn. En 
inderdaad leidt zijn voortreffelij
ke analyse tot de conclusie dat de 
nieuwe hervormingsgezinde re
geringen in deze regio voor een 
Herculestaak staan. In dit bestek 
kan ik slechts enkeie van de door 
hem besproken problemen aan
stippen. Allereerst geldt dat de 
territoriale integriteit van veie 
voormalige communistische Ian
den ter discussie staat met uiter
aard Joegoslavie als meest af
schrikwekkend voorbeeid. Het 
tot voor kort zo sacrosancte zelf
beschikkingsrecht van volkeren 
blijkt in Centraal- en Oost
Europa tot resultaat te hebben dat 
'de machtigste etnische groep in 
naam van de veronderstelde eigen 
'natie' aile rechten aan in hetzelf
de gebied wonende minderheden 
ontzegt, hen tot minderwaardi
gen bestempelt, en als logisch ex
treem tot genocide kan over
gaan'. Daalder wijst erop dat waar 
geen sprake is van een door allen 
aanvaarde politieke eenheid, de 
meest elementaire basis voor een 
duurzame democratische ontwik
keling ontbreekt. Het wordt m .i. 
hoog tijd dat de intemationale 
gemeenschap (in VN- of cvsE
verband?) zich herbezint op de 
geldigheid van zelfbeschikking in 
situaties waarin verschillende vol
keren binnen een bepaald terri
toir Ieven. Het kan nooit de be
doeiing geweest zijn dat eenzijdi
ge toepassing van dit beginsei tot 
ontzegging van gelijke, democra
tische rechten voor aile groepen 



en burgers binnen een bepaalde 
staatkundige eenheid leidto 

Daalder waarschuwt boven
dien dat de roep om 'liberalisa
tie', om een 'terugdringen van de 
staat' in een situatie waarin tallo
zen nog van de staat afhankelijk 
zijn, in feite neerkomt op 'het aan 
het lot overlaten van velen, zon
der enige garanties voor het be
houd van rechtsposities of zeker
heden in een buiten de staat om 
behoorlijk functionerende 'civil 
society' 0 V ergeten wordt de les 
van het Westen dat 'zelfs een stel
sel van vergaand laissez faire bij 
uitstek een effectieve rechtsorde 
vereist en, ongeacht ideologische 
beweringen in tegengestelde zin , 
de rol van de overheid wetmatig 
in omvang toeneemt naarmate de 
econornische ontwikkeling vor
dert' o 

Natuurlijk zijn pijnlijke, struc
turele ingrepen noodzakelijk om 
de failliete socialistische planeco
nomieen om te vormen tot vrije 
marktsystemeno Maar toch raakt 
Daalder hier moi. de kern van de 
sociaal-economische kwestie in 
de voormalige communistische 
Ianden en zouden ook W esterse 
raadgevers, zoals het IMF, zich 
zijn waarschuwingen moeten aan
trekkeno Hoe reeel het probleem 
van de verpaupering is, daarvoor 
hoeft men slechts in Moskou of 
Kiev de lange rijen gepensioneer
den en andere burgers op straat te 
zien die niet meer van hun inko
men of uitkering kunnen rondko
men en hun laatste bezittingen 
proberen te verkopen o Deze men-
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sen hadden het onder het commu
nisme evenrnin breed, maar hun 
positie is in de tijd van de hervor
mingen wei degelijk verslechterdo 
Indien zij ook de hoop op betere 
tijden verliezen, dan breken er 
moeilijke tijden aan voor de 
hevorrningsgezinde regeringen 0 

Reeds nu is in Oost-Europa een 
tendens waameembaar dat de 
'shock therapy' benadering veda
ten wordt voor een proces van 
meer geleidelijke economische 
hervormingen, waarin ook plaats 
moet zijn voor een sociaal vangnet 
om de gevolgen voor de econo
misch zwakkeren op te vangeno 

Het bovenstaande geldt met 
name voor de nieuwe Go s-staten, 
die meer dan 70 jaar lang onder 
communisme geleefd hebbeno 
Het is een illusie te denken dat de
ze Ianden volgens W esterse eco
nomische inzichten en recepten 
snel om te vormen zouden zijn tot 
democratieen en marktecono
mieeno Wellicht met uitzonde
ring van de Russische Federatie 
blijft de omvang van de W esterse 
economische en financiele hulp 
ook ver achter bij de verwachtin
geno Indien het Westen de GOS

republieken de eigen econorni
sche maat blijft opnemen zonder 
zelf over de brug te komen met 
vee! grotere hulpinspanningen, 
dan lijkt het gevaar allerminst 
denkbeeldig dat de hervormers 
zullen stuklopen op de hardnekki
ge economische realiteiten en 
communistische ressentimenten 
in deze Ianden 0 Aangezien een 
vee! grotere W esterse hulpin-

spanning gezien de eigen proble
men nauwelijks reeel lijkt, valt 
m.i o dan ook vee! te zeggen voor 
een geleidelijker proces van her
vorrningen met meer aandacht 
voor de sociale gevolgen, waarbij 
overigens het einddoel wei de 
vrije markt client te blijveno Een 
opdracht waarin de sociaal-demo
cratie zich zeer wei zou kunnen 
terugvinden, dunkt mij; ik be
schouw het daarom als een gemis 
dat in het J aarboek niet nader is 
ingegaan op de sociaal-economi
sche problematiek in Oost-Eu
ropao 

Tenslotte mag de bijdrage van de 
historicus Jos Perry niet onver
meld blijven, die een goede tradi
tie van het Jaarboek voortzet door 
een prominente Nederlandse so
ciaal-democraat, Willem Hubert 
Vliegen (1862-1947), te portret
tereno Afgezet tegen meer charis
matische figuren als Domela 
Nieuwenhuis, Troelstra, Stenhuis 
en Vorrink, komt Vliegen meer 
over als de typische 'apparatsjik' 
(hier bedoeld in de goede zin van 
het woord), die de moeizaam op
gebouwde en kwetsbare organisa
ties van de sociaal-democratie in 
het oog hieldo Perry 's bijdrage is 
nog maar het veelbelovende begin 
van een biografie over Vliegen, 
die hij later hoopt uit te geveno 

RoHo SERRY 

Nederlands Ambassadeur te Kiev, 
Oekrai'neo 
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Een rood woord 2 

EUROPA 

hoven de heuvels die Europa's vlakten kronen 
zijn eens de valken van een handschoen opgevlogen 
terwijl de voiles voor het kijkgat bij de tinnen 
als fuiken stonden in het blikveld van beminden 

nooit zag een jaar de eeuw die langs haar dagen daalde 
zoals de vogels velden zagen rondom transen 
toen de wreedheid tederheid liet grenzen aan de daden 
waarachter zij. uit machteloosheid zich verschanste 

vemielde hoop reist in 't geheim naar oude dromen 
maar in de kerkers van elk tijdperk kwijnen goden 
wie is nog slaaf als iedereen een slaaf moet zijn 

van wat de hoogste berg tot heuvel zal verkleinen 
achter de voiles hebben ogen zich bedrogen 
om de lege hand die valken terugdroeg naar hun kooien 

Doodeheefver 

Wie slaat de schrik niet om het hart als het begrip Europa in jargon ont
aardt. Ik moet dan altijd denken aan een smartelijke en desondanks 
hoopvolle zin van Paul van Ostaijen (in : Kluwen van Adriadne): Nie
mand speelt Pegasus . Zijn er dan geen dichters meer? Dichters, laat ons 

Peaasus teaen de bank spelen. 

Pegasus, het gevleugelde paard van de verbeelding, zeg maar poezie, 
tegen de bank, cultuur tegen commercie. 

De cultuurparagraaf in Europese statuten ontbreekt, dat maakt een 
hartekreet nog noodzakelijker. 

Het bovenstaande gedicht - uit een bundel die zozeer uit de mode is 
dat hij geen uitgever kan vinden - roept op plastische wijze een bijna 
verloren, versmade cultuur uit het verleden op: de valkerij. Maar daar 
gaat het in dit sonnet niet in de eerste plaats om: wei om Europa en de 
benarde kans van overleven. 

In een ander gedicht van Doodeheefver, het gedicht Paul van Ostayen, 

lijkt er een hoopvol perpectief verwoord: 

Rein Bloem 

als Pegasus met hem langs oevers snelt 
ligt Troye in haar hoefslag aan de Schelde 
nabij een zee altijd belust op nieuwe kimmen 
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Sterke mannen 

De Tweede Kamer vroeg in de
cember om meer politieagenten 
en minder andere ambtenaren. 
Uitspraak van het CDA-Kamerlid 
Paulis, geciteerd in De Tijd op Zon

daavan Io/12/92: 'Hetgaatmij 
om de beleidsambtenaren, de no
taschrijvers, die moeten eruit. ' 

Sinds Lubbers een paar jaar 
geleden de Nederlandse samenle
ving ziek verklaarde, is iedereen 
druk doende de zwarte piet daar
voor bij anderen te leggen. Zijn 
het de burgers die zich onverant
woordelijk gedragen? Oerlemans 
('De eenpartijstaat Nederland') 
wees met een beschuldigende vin
ger naar de politieke partijen, die 
niemand meer zouden vertegen
woordigen. Vanaf dat moment 
werd het in de schrijvende media 
bon ton om met een mengeling 
van kwaadaardigheid en medelij
den te schrijven over 'de grijze 
muizen' in de Tweede Kamer. 
lmmers, die waren daar aileen 
maar gekomen omdat zij jaren
lang als baantjesjagend kaderlid 
binnen een niemand vertegen
woordigende partij hun ellebogen 
hadden gebruikt. Een ernstig ver
zwarende omstandigheid was het 
als je in je vorige Ieven ook nog 
ambtenaar was geweest; dan kon
den je werkwijze en je motieven 
al helemaal niet deugen . 

Zoiets vreet aan het zelfbeeld. 
Was volksvertegenwoordiger nog 
niet zolang geleden een eerbare, 
zelfs enigszins eervolle functie, de 
laatste tijd kan men daarvan nog 
slechts met enige gene gewag rna
ken . Vanuit psychologisch oog
punt is dan ook de reactie wei 
verklaarbaar die door bovenge
noemd kamerlid zo welsprekend 
werd vertolkt: de aangevallenen 

gaan schoppen naar degenen met 
wie zij het minst willen worden 
geassocieerd, terwijl zij er vaak zo 
veel op lijken. Rationeel is het wat 
minder begrijpelijk: heel wat van 
de op Haagse departementen 
geschreven nota's zijn het recht
streekse gevolg van de vele mon
delinge en schriftelijke vragen die 
vele kamerleden stellen in hun 
vele commissievergaderingen. 
Met die vragen komen zij, als het 
een beetje meezit, in de krant; als 
dank voor de antwoorden verwij
ten zij de schrijvende ambtenaren 
dat zij (ik citeer opnieuw Paulis) 
'een categorie [vormen] die zeer 
wei gekwalificeerd is om werk 
voor zichzelf te creeren'. 

Sommige processen lijken hun 
eigen, onstuitbare dynamiek te 
krijgen . In dit geval is het belang
rijk die te doorbreken. Want er 
kan in dit proces uiteindelijk 
maar een verliezer zijn: de parle
mentaire democratie . Ter illus
tratie een citaat uit het A o van 
24/1 2/92, dat naar aanleiding 
van het conflict tussen o oR en de 
provincie Zuid-Holland schreef: 
'De doorsnee burger, die zich toch 

al vaak vol wale ina afwendt van alles 
wat zweemt naar politiek (cursive
ring van mij, GB), zou het zeker 
niet begrijpen als ( ... )'. Oat kan 
vandaag de dag de vrije pers inN e
derland kennelijk zonder schaam
te, bijna achteloos schrijven. 

De noodzakelijke ontvlechting 
van overheid en parlement wordt 
niet bevorderd door ongenuan
ceerde kreten die uitnodigen tot 
'kijk-naar-je-eigen! '-reacties. De 
noodzakelijke kwaliteitsverbete
ring van de overheid wordt niet 
bewerkstelligd door de gemak
zuchtige opvatting dat het alle
maal vanzelf wei beter zal gaan als 
er maar minder ambtenaren zul-
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len zijn. Het moet anders; dat is 
niet per definitie minder. En min
der is zeker niet per definitie an
ders en beter. Wat er moet ge
beuren is dat er een cultuurom
slag plaatsvindt waarbij visie, durf 
en sturing de plaats innemen van 
regelzucht en foutvermijdend ge
drag. Oat geldt voor parlement en 
overheid, elk op hun eigen terrein 
en met hun eigen verantwoorde
lijkheden. Bij het parlement is 
dat: visie op wat de overheid wei 
en niet hoort te behartigen (inte
ressant is in dit verband dat de 
directeur van de Franse Spoor
wegen onlangs in het openbaar is 
getreden met de opvatting dat de 
diverse nationale overheden mo
menteel te vee! zaken naar de 
markt afschuiven, wat in Euro
pees verband tot inefficientie 

Verkeerde 
prioriteiten 

Bijna twee jaar na de Difensienota 

I 99 I presenteert de minister van 
defensie alweer een program op 
lange termijn voor de krijgs
macht. De voomaamste prioriteit 
in zijn Prioriteitennota is niet van 
veiligheidspolitieke aard, maar fi
nancieel. V oorop staat dat er 
moet worden bezuinigd. 

Oat gebeurt dan ook in onge
kende mate, maar niet evenwich
tig gespreid over de krijgsmacht
delen - die allemaal blijven be
staan. 

V ooral de Koninklijke Marine 
is ontzien. De Marine Lucht
vaartdienst blijft met dertien toe
stellen een zelfstandig onderdeel, 
evenals de onderzeebootdienst, 
die vier van zijn zes onderzeebo-

leidt). Bij de overheid is dat: visie 
op hoe zij die politiek vastgestelde 
taken hoort te behartigen. Oat 
proef ik allemaal- niet in de op
merking: 'Die notaschrijvers, die 
moeten eruit.' Wie eruit moeten, 
dat kun je pas weten als je op goe
de gronden hebt vastgesteld wie 
er moeten blijven. Politici zouden 
zich niet tot dergelijke gemak
zuchtige cliche's moeten Iaten 
verleiden. 

Maar de opmerking van Paulis 
is niet aileen gemakzuchtig. Hij is 
ook griezelig, omdat hij is ge
maakt in het kader van een recht
streekse uitruil: politieagenten 
voor beleidsambtenaren. Tegen 
de achtergrond van de gebeurte
nissen in het afgelopen jaar, waar
bij bewindslieden door de Twee
de Kamer op het matje werden 

ten overhoudt. De bovenwater
vloot, die op I januari 199 I veer
tien fregatten telde, zal bij de 
eindsituatie van de nota ( 2 oo 6) uit 
zestien bestaan. De marine wordt 
ingedeeld in twee 'taakgroepen', 
waarvan een zo goed als paraat, 
terwijl de paraatheid van de ander 
'varieert van onmiddellijk inzet
baar tot inzetbaar binnen enkele 
maanden.' Dit is klinkklare onzin, 
omdat het miskent dat altijd een 
dee! van de schepen in onderhoud 
ligt, en voor opleidingsdoelen be
schikbaar moet zijn. Bij zo'n enor
me marine had het meer voor de 
hand gelegen tenminste zes on
derzeeers te behouden, en dan 
maar een paar fregatten minder. 
De Marine dreigt op deze manier 
groter te worden dan de Neder
landse koopvaardijvloot, voor de 
bescherming waarvan zij oor
spronkelijk was bedoeld. Oat is 

geroepen om zich te verantwoor
den als politiecomrnissarissen hun 
boekje (ver) te buiten waren ge
gaan, is de roep om 'doeners' in 
plaats van 'denkers' , om mensen 
die de rotzooi komen opruimen 
die de politiek ervan heeft ge
maakt, bedenkelijk. Het doet vre
zen dat de hoven geciteerde uit
spraak in het AD door somrnige 
volksvertegenwoordigers inmid
dels al zodanig verinnerlijkt is, dat 
de roep om sterke mannen ook in 
het parlement gaat opklinken. Er 
is iets gaande dat riekt naar de 
jaren dertig. En de treinen rijden 
ook al steeds minder op tijd. 
Democratie, let op Uw saeck. 

GREETJE VAN DEN BERGH 

lang geleden. Het bestaansrecht 
van de Marine in deze vorm is nu 
aileen nog maar dat zij in inter
nationale samenwerkingsverban
den kan worden ingezet. Nog 
minder dan bij Lucht- en Land
macht wordt een verband gelegd 
met de grondwettelijke taak van 
de krijgsmacht: de verdediging 
van Nederland. 

De Landmacht wordt sterk 
verkleind . Van de twaalfbrigades 
die deze na mobilisatie vroeger 
op de been kon brengen, gaat zij 
nu terug naar een luchtmobiele 
brigade, die in zijn geheel paraat 
zal zijn; en een divisie, bestaande 
uit drie brigades (die in vredestijd 
niet op volle sterkte zijn) . Tot 
I 998 zal er - onder aandrang van 
de N Avo - ook nog een geheel 
mobilisabele gemechaniseerde 
brigade zijn . De luchtmobiele bri
gade zal (misschien) dee! uitma-
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ken van de 'Multinational Di
vision' die deN Avo in de centrale 
sector van het verdragsgebied wil 
hebben met het oog op crisisbe
heersing. De divisie zal met twee 
Duitse een Duits-Nederlands le
gerkorps vormen. 

Dit alles wordt gemotiveerd 
vanuit de doelstelling dat de Ne
derlandse krijgsmacht zo flexibel 
moet worden, dat zij 'in staat 
moet zijn in intemationaal ver
band een bijdrage te leveren aan 
een breed spectrum van vredebe
warende en vrede-afdwingende 
activiteiten'. Vreemd genoeg be
vat de Prioriteitennota geen enkele 
argumentatie waarbij deze taak 
gerelateerd wordt aan de enige 
grondwettelijke taak van de Ne
derlandse krijgsmacht: de be
scherming van het koninkrijk. Als 
men het over prioriteiten heeft, 
dan zou dat eigenlijk de enige 
moeten zijn. Aileen op bladzijde 
1 9 wordt zo 'n verband enigszins 
gelegd. Daar wordt gesteld dat 
Nederland in de eerste plaats bin
nen het CVSE-gebied (zeg maar: 
Europa) mee zal doen aan het 
bewaren of afdwingen van vrede, 
omdat daar 'de (veiligheids)be
langen van ons land of van onze 
bondgenoten meer in het geding 
komen.' 

Nu de minister dat in zijn nota 
niet doet, moet het parlement 
toch een duidelijke keus maken 
tussen twee opvattingen: 

- De inzet van de Nederlandse 
krijgsmacht in intemationaal 
verband voor het handhaven of 
afdwingen van vrede heeft 
niets te maken met de nationa
le veiligheid . Of: 
- Die inzet wordt gezien als in 
het belang van die veiligheid, 
zoals de legering van Neder
landse troepen in de Bonds
republiek rechtstreeks was (en 

blijft) gerelateerd aan de terri
toriale integriteit van Neder
land. 

Zo'n keus heeft consequenties . In 
het eerste geval wordt de Neder
landse krijgsmacht een soort rnili
taire uitzendkracht, waarbij men 
zich af kan vragen of Nederland 
voor al dat geld niet beter en 
goedkoper in de Derde W ereld 
(als je die zo nog mag noemen) 
troepen kan huren om die ter be
schikkingvan VN, N Avo, WEU of 
welk intemationaal samenwer
kingsverband dan ook te stellen. 
Waarom in plaats van die dure 
luchtmobiele brigade, waarvoor 
rnisschien niet eens voldoende 
personeel in Nederland te recru
teren is, dan niet voor hetzelfde 
geld tien bataljons Gurkha's als 
'standing force' (let op, vertalers 
bij sz!) ter beschikking van de 
VN gesteld? Oat zou ook nog een 
effectieve vorm van anti-racisme 
en ontwikkelingshulp zijn -
Nepal, het thuisland van de Gur
kha's, is een van de armste Ianden 
terwereld. 

In het tweede geval wordt de 
Nederlandse politiek gedwongen 
vee! precieser af te wegen waar
om onderdelen van de krijgs
macht naar verre Ianden zouden 
moeten worden uitgezonden . 
Het maakt nogal wat uit of deelna
me van Nederlandse troepen aan 
VN-acties in voormalig Joegosla
vie wordt gedefinieerd als iets wat 
Nederland ook wei eens zou kun
nen doen, of als een instrument 
ten dienste van het landsbelang -
dat niet gediend is met een onbe
heerste brandhaard in Europa. 

Op die manier kan men ook 
afraken van het onsmakelijke on
derscheid dat nu wordt gemaakt 
tussen dienstplichtigen - die ken
nelijk aileen maar risico mogen 

!open als het om niet nader om
schreven Nederlandseveiligheids
belangen gaat, en beroepssolda
ten, die altijd de kans mogen !o
pen te worden doodgeschoten. 

Is de veiligheidspolitieke di
mensie van de nota zo gezien ui
terst dun, op de rnilitair-organisa
torische vertaling van die weinig 
geargumenteerde doelstellingen 
('vrede handhaven en -afdwingen 
in intemationaal samenwerkings
verband ') is ook heel wat af te din
gen. De nadruk op de nieuwe 
luchtmobiele brigade is nog net zo 
onzinnig als in de Difensienota van 
twee jaar geleden. Voorzover Ne
derland snel inzetbare eenheden 
ook inderdaad snel zou willen 
inzetten, ligt het meer voor de 
hand het Korps Mariniers met een 
of twee bataljons uit te breiden. 
Maar onder welke omstandighe
den is het waarschijnlijk dat de 
Nederlandse politiek binnen en
kele dagen of weken troepen ter 
beschikking van intemationale 
vredesacties stelt, troepen die dan 
ook nog het spit zouden moeten 
afbijten? Als wij afgaan op het 
recente verleden - de Golfoorlog 
- is dat toch wei uiterst onwaar
schijnlijk. Vee] waarschijnlijker is 
het dat Nederland meedoet als 
Amerikaanse mariniers of lucht
landingstroepen een bruggehoofd 
hebben gevormd. Bij het soort 
vredesoperaties dat in het huidige 
Europa steeds waarschijnlijker 
wordt, is er dan meer behoefte 
aan pantserinfantertie dan aan 
Iicht bewapende eenheden, en 
zijn grote aantallen soldaten van 
meer belang dan bemande wa
pens . Voor zulke operaties zijn de 
bestaande brigades van de land
macht in beginsel vee! beter ge
schikt dan een luchtmobiele bri
gade. Zij zijn per trein door Eu
ropa gemakkelijker te vervoeren 
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dan de luchtmobiele brigade per 
vliegtuig en helicopter, mede 
dankzij de daarvoor allang aange
schafte treinstellen. Wat dit aan
gaat is het voomaamste bezwaar 
van de Prioriteitennota dat dure 
wapensystemen als F- I 6 's, Leo-

Met opgeheven hoofd 

Het is eind januari I 99 3 eo de 
politieke vervolgserie 'Het w A a
conflict' komt met een nieuwe af
levering die weer zindert van de 
spanning. De goede tijden van de 
coalitie liggen inmiddels in een 
ver verleden, het is al slechte tij
den voor de betrokken politici. 
De comprornissen over de behan
deling van de arbeidsongeschikten 
volgen elkaar in snel tempo op, de 
complexiteit neemt toe. Ook de 
pers probeert niet meer de zaken 
uit te leggen, of doet dat slechts 
voor de vorm: de aandacht richt 
zich op de persoonlijke verhou
dingen. Men heeft het over het 
mislukte huwelijk van CDA en 
PvdA, beschrijft de onderhande
lingen van Brinkman en Bolke
stein en hun paladijnen in termen 
van partnerruil. Om de spanning 

·te verhogen viert de vvo juist 
haar vijfenveertigjarig bestaan. 
De nieuwe verloving wordt al be
kend gemaakt terwijl de oude 
partners elkaar juist in het geheim 
beterschap beloven. Bolkestein 
slikt het nieuws in een telefoonge
sprek met Brinkman als een heer, 
om over trouwbreuk te brommen 
als een beer. 

T och heeft het maar weinig 
gescheeld of dit was het plotselin
ge einde geweest van een coalitie 
en men had de verkiezingsstrijd 

pards I I, geschut en pantservoer
tuigen voor een habbekrats zullen 
worden verkocht, ook al zijn zij 
nog vele jaren uitmuntend ge
schikt zijn voor vredesoperaties, 
terwijl voor veel geld nog duurde
re wapensystemen als pantserwa-

kunnen ingaan zonder verkie
zingsprogramma (de commissie 
werd juist die dagen aan het werk 
gezet), maar met de altijd netelige 
vraag wie er schuld heeft aan de 
val van een kabinet. Stellig zou 
Kok in die strijd zijn voorgegaan 
met de mededeling dat de PvdA 
alles aan de kiezers uit kan leggen 
en dat men het kabinet heeft ge
offerd aan de grote belangen van 
een rechtvaardige oplossing. De 
bekende retoriek van het opgeven 
hoofd waarmee je de kijkers te
gemoet treedt. Maar hoe geloof
waardig is zo' n standpunt? Dat 
vraag ik me af tijdens een uitzen
ding in de zendtijd voor politieke 
partijen die toevallig net tijdens 
de crisis is geprogrammeerd. Het 
ziet er allemaal goed uit. Een 
vrouwelijke buschauffeur vertelt 
hoe de werkdruk door bezuinigin
gen bij het openbaar vervoer toe
neemt. Een vrouw achter een 
tekstverwerker moet zo hard 
doortikken dat ze eigenlijk nau
welijks aan de onhoorbare inter
viewer kan vertellen dat ze pro
blemen heeft om werk en zorg 
voor de kinderen te combineren. 
En heel mooi is de portier van een 
Amsterdams hotel die, als hij ver
telt dat hij niet meer weet of de 
PvdA er is voor de mensen die niet 
werken of voor de mensen die 
werken, zo uit een verhaal van 
Carrniggelt weggelopen kan zijn. 
Dat is allemaal mooi, maar wat 

gens en helicopters worden aan
geschaft, waarvan het buitenge
woon dubieus is of zij ooit nuttig 
kunnen worden gebruikt. 

BART TROMP 

voor politieke boodschap zit daar 
nu in? lets in de trant van: de PvdA 
is er voor werkenden en niet-wer
kenden; we moeten zorgen voor 
betere arbeidsomstandigheden en 
dan komen deze mensen n.iet in de 
w A o, zodat die ook weer betaal
baar zal blijven. Geen slechte 
boodschap. Tussen de gesprekken 
met de 'gewone mensen' door 
komt vice-voorzitter Vreeman in 
beeld, ook zo gewoon mogelijk. 
Hij zegt wat ik denk dat hij zal 
gaan zeggen, maar ingewikkel
der. Heel bezorgd. En op een heel 
klein detail gaat het dan rnis. In 
hun propagandistische ijver heb
ben de programmamakers be
dacht dat het te plat is om Vree
man doordringend in de camera 
te Iaten kijken, dan ziet hij er 
teveel uit als een politicus die op 
stemmenwinst uit is. Ruud moet 
gewoon doen. Het gevolg is dat 
Vreeman krampachtig naast de 
camera zit te kijken en helemaal 
n.iet meer gewoon overkomt. En 
of de duvel ermee speelt: hij 
houdt het merendeel van de tijd 
het hoofd schuin en naar beneden 
gericht, alsof de PvdA zelf ook een 
beetje arbeidsongeschikt is ge
worden. Wie de kiezer met opge
heven hoofd tegemoet wil treden 
moet niet aileen een goed verhaal 
hebben. Je moet de mensen ook 
recht in de ogen durven kijken. 

WILLEM WITTEVEEN 
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Leve de waterlinie! 

In het nummer 1 1/9 2 van Socia
lisme en Democratie juichen Paul 
Bordewijk en Ronald Plasterk het 
'Deense Nee' tegen het verdrag 
van Maastricht toe. Zij stellen 
voor ratificatie ervan door Neder
land uit te stellen omdat het ver
drag geen rechtsgrond meer zou 
hebben. Nederland zou de opstel
ling ten aanzien van Maastricht 
grondig moeten heroverwegen. 
Ook in ons land is het verdrag 
omstreden; het enthousiasme zou 
onder de politieke elite heel wat 
groter zijn dan onder de bevol
king. Zo'n forse aanval op een 
grondstuk van de N ederlandse (en 
PvdA) buitenlandse politiek vraagt 
om een reactie. 

Met het Deense nee is de rechts
grond aan Maastricht niet ontval
len. Daarvan is pas sprake wan
neer Denemarken na een tweede 
referendum definitief te kennen 
zou geven het verdrag niet te kun
nen ratificeren. Zover is het nog 
niet. In Edinburgh is Denemarken 
een oplossing aangeboden waar
van de Deense regering zegt dat 
zij aanvaardbaar is. De mogelijk
heid van een tweede Deense refe
rendum is steeds het uitgangspunt 
geweest bij het voortzetten van de 
ratificatieprocedures in de andere 
lidstaten. Daardoor kan zo snel 
mogelijk na de uitslag van het 
tweede referendum Maastricht 
van kracht worden dan wei op een 
andere manier gerealiseerd. Met 
een eventueel definitief Deens 
nee blijven immers de motieven 
van kracht op basis waarvan 1 o of 
1 1 andere lidstaten met Maas
tricht hebben ingestemd. Men zal 
zich dan moeten bezinnen op 
voortzetting van Maastricht in 
andere vorm. 

Plasterk en Bordewijk zien in het 
Deense nee een aanleiding tot het 
ter discussie stellen van de Eu
ropese integratie in het algemeen. 
Zij richten hun pijlen op de be
moeizucht van de Europese Ge
meenschap en halen daarbij aller
lei voorbeelden uit de praktijk aan 
zoals de Europese gehaktbepalin
gen. Deze voorbeelden zijn soms 
inderdaad lachwekkend en treu
rig tegelijk. Waar bemoeit Eu
ropa zich mee? Maar de voorbeel
den hebben betrekking op de in
terne markt; op de uitvoering van 
het project 199 2. In het kader 
daarvan moet de Europese Com
missie toezien op eerlijke concur
rentie binnen en tussen de lidsta
ten. Daarbij gaat de Brusselse 
bureaucratie soms ver. Oat bur
gers zich hiertegen verzetten en 
dat zij zich afvragen of dit nu de 
grote winst van de Europese inte
gratie is, komt me terecht voor. 
De toepassing van het subsidiari
teitsbeginsel moet ervoor zorgen 
dat voortaan beter wordt nage
dacht over de grenzen van de 
Brusselse 'bemoeizucht'. Geluk
kig heeft dit beginsel door de 
enorme ophef rond Maastricht 
vee! aandacht gekregen. De toe
passing ervan is vooral een zaak 
van de praktijk en zal het resultaat 
moeten zijn van een fors debat 
tussen de Europese instellingen, 
nationale regeringen en nationale 
parlementen. Tot zover geen pro
bleem. De interne markt kent 
gebreken die aan de orde moeten 
worden gesteld. Terecht wordt 
verwezen naar het gebrek aan dis
cussie over de Unieke Akte, waar
in de afspraken over de gemeen
schappelijke binnenmarkt zijn 
vastgelegd. 

Maar het gaat te ver daarom Maas
tricht ook maar te verwerpen. 
Oat verdrag moet op zijn eigen 
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voor- en nadelen beoordeeld 
worden. En in tegenstelling tot de 
Unieke Akte is over Maastricht 
wel veel en intens gediscussieerd. 

Het verdrag kent zeker bezwaren. 
Het is een moeizaam compromis 
tussen twaalf lidstaten die allen 
iets mee naar huis wilden nemen. 
Neem de ongeremde concurren
tie tussen de lidstaten die sociale 
voorzieningen onder druk zet en 
een goed milieubeleid bemoei
lijkt. Maastricht biedt de moge
lijkheid die concurrentie te be
perken. Het is in potentie het re
guleringsmechanisme voor de 
vrije markt. Daarom is John Smith 
voor en Margareth Thatcher te
gen. Wie Maastricht wil bestrij
den moet zijn argumenten hierop 
toespitsen. De problemen, die 
Bordewjjk en Plasterk schetsen, 
hebben vooral te maken met de 
uitvoering van Europese afspra
ken en minder met de uitgangs
punten zoals die bijvoorbeeld aan 
het verdrag van Maastricht ten 
grondslag liggen. 

Met een goede en zichtbare 
toepassing van het subsidiariteits
beginsel moet daaraan tegemoet 
gekomen kunnen worden. 

Belangrijk zijn ook de bepalin
gen ten aanzien van een gemeen
schappelijke buitenlandse poli
tiek. Bordewijk en Plasterk be
twjjfelen of daarvan ooit iets te
recht zal komen. Zullen Neder
landers dienst wjllen nemen in 
een Europees Ieger? Die vraag 
stelt zich op dit moment niet en 
wellicht nooit. Maastricht schept 
de mogelijkheid voor meer coi:ir
dinatie van het buitenlands- en 
veiligheidsbeleid . Of deze ook in
derdaad effectief gebruikt wordt 
hangt van de politieke wil van de 
lidstaten, die op dit terrein hun 
soevereiniteit volledig behouden, 

af. Wie het optreden van de E G 

in het voormalige Joegoslavie in 
ogenschouw neemt, kan slechts 
betreuren dat de gemeenschap
pelijke buitenlandse politiek nog 
slechts in de kinderschoenen 
staat. Maar een begin is er en als 
ergens het subsidiariteitsbeginsel 
leidt tot gemeenschappelijkheid is 
het hier wei. 

Er is nog een redenering ter 
ondersteuning van Maastricht. 
Deze heeft niet direct met de 
inhoud van het verdrag als zoda
nig te maken maar is misschien 
wel belangrijker. Maastricht heeft 
grate politieke betekenis gekre
gen na het uiteenvallen van het 
communistisch blok. Door de 
ontwikkelingen in Midden- en 
Oost-Europa zijn middelpunt
vliedende krachten losgemaakt 
die ook de stabiliteit in West
Europa bedreigen. Een daarvan is 
het nationalisme, dat zich ook in 
West-Europa in toenemende ma
te manifesteert. Het wegvallen 
van de militaire dreiging tast ook 
de cohesie aan. Men kan menen 
dat dit niet zo erg is en ons land 
aldus de ruimte krijgt om meer 
zijn eigen weg te gaan. Nederland 
terug achter de waterlinie. 

Ik acht dat een illusie. Kleine 
Ianden hebben aile belang bij 
Europese samenwerking en die
nen daarom ook de symbolen of 
de mijlpalen van dat integratie
proces te steunen. Wanneer de 
Europese Ianden hun problemen 
ten koste van elkaar gaan oplos
sen, zijn Ianden als Nederland 
daarvan het eerst het slachtoffer. 
Die worden dan overgeleverd aan 
anonieme en informele politieke 
en economische structuren. Wan
neer de Europese samenwerking 
dus wordt bedreigd is er aile aan
leiding om een tegenbeweging zo-

als Maastricht te Iaten slagen. 
Ik kan Bordewjjk en Plasterk 

ook aanraden het Duitse debat 
over Maastricht eens te volgen. 
Wie de problemen van dat land in 
ogenschouw neemt en de nood
zaak van een Europese 'inbinding' 
erkent, zal beseffen dat het Deen
se nee en het Britse getreuzel, hoe 
belangrijk ook als signalen dat er 
zaken moeten veranderen, ver
bleken bij het historische belang 
van Maastricht voor de veranke
ring van Duitsland in Europa. Ge
lukkig heeft de top van Edinburgh 
uitzicht gegeven op afronding van 
het Maastrichtproces en zijn te
gelijk enkele andere hangende 
kwesties zoals de financiering 
voor de komende jaren en de uit
breiding opgelost. 

Over die uitbreiding wjJ ik 
graag nog een opmerking maken . 
Bordewjjk en Plasterk bepleiten 
in feite een terugdraaien van, de 
Europese integratie (minder in
terne markt, geen Maastricht) ge
paard gaande met een uitbreiding 
van de Gemeenschap en meer 
aandacht voor Oost-Europa. Ik 
beschouw Maastricht als een be
langrijke voorwaarde voor een 
snelle uitbreiding van de E G met 
een aantal EV A-landen. Met het 
verdrag is het mogelijk ook met 
een grater aantal !eden enigzins 
besluitvaardig te blijven. Voor de 
kandidaat-leden in kwestie vor
men bijvoorbeeld de afspraken 
over sociaal en milieubeleid een 
deel van de aantrekkingskracht 
van de EG. 

Ik behoor niet tot diegenen die 
uitbreiding vooraf wjllen doen 
gaan door een tweede Maastricht 
met nog verdergaande afspraken. 
Wat nu is vastgelegd moet eerst 
verwerkt worden. Het opnemen 
van nieuwe lidstaten leidt vanzelf 
tot een discussie over en een aan-
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passing van besluitvormingspro
cedures. Zo is dat in het verleden 
ook gegaan. En ten aanzien van 
Oost-Europa, waaraan inderdaad 
te weinig wordt gedaan, nog het 
volgende: Ik k<lll me niet voorstel
len hoe een zwakkere E G daar een 
krachtiger inbreng kan hebben. 

In het voorgaande zijn niet aile 
vragen van Bordewijk en Plasterk 
beantwoord. Zij leggen een Yin
ger op een zere plek door te ver
wijzen naar de kloof tussen de 
burgers en de politiek als het om 
de Europese integratie gaat. Het is 
inderdaad waar dat het algemene 
pro-Europese gevoel aan erosie 
onderhevig is. Ik meen dater nog 
steeds grote steun is voor de E G in 
ons land maar deze is meer prag
matisch dan vroeger. Blauw
drukken van een federaal Europa 
spreken minder aan. Zij lijken hun 
tijd gehad te hebben al was het 
maar vanwege de gebleken onuit
voerbaarheid. Men is meer gei'n
teresseerd in de praktische resul
taten die de EG kan opleveren. 
V eel meer dan tot nu toe het geval 
was, zal daarom aan de burgers 
met concrete voorbeelden duide
lijk gemaakt moeten worden wat 
de EG wei en wat de EG niet kan. 
Het wordt niet meer zoals vroe
ger, toen een beroep op de Eu
ropese idealen volstond om ver
gaande stappen te kunnen zetten. 

De term 'nationaal belang' 
klinkt bij dit soort discussie vaker. 
Burgers voelen zich bedreigd 
door het onbekende Europa en 
willen dat de Nederlandse positie 

daarin meer aandacht krijgt . Ik 
meen dat een scherpere discussie 
over de Nederlandse invalshoe
ken binnen de E G inderdaad geen 
kwaad kan. Nederland heeft be
paalde belangen, bepaalde tradi
ties en een bepaalde cultuur te 
verdedigen. Nederland moet haar 
verworvenheden in het Europa 
van na Maastricht overeind kun
nen houden. In andere EG-landen 
is dit vaak de normaalste zaak van 
de wereld. Het moet echter wei 
om een heldere en eerlijke discus
sie gaan. Nederlandse belangen 
zijn niet altijd te onderscheiden 
van Europese belangen. Manoeu
vreren binnen de E G kan een klein 
land vaak meer opleveren dan de 
nationale weg gaan. W anneer er 
iets gedaan moet worden is niet 
zozeer de vraag relevant of het 
door Nederland dan wei door Eu
ropa gebeurt maar ofhet gebeurt. 
Deze meer instrumentele bena
dering zou de kloof tussen voor
en tegenstanders van Maastricht 
kunnen verkleinen. 

We worden nietternin geconfron
teerd met angsten onder de bur
gers die worden versterkt door de 
verdere uitbreiding van de in
vloed van het onbekende Euro
pa. Die angsten worden door veel 
factoren bepaald; de kloof tussen 
burger en politiek manifesteert 
zich bovendien niet aileen op het 
Europese niveau. Opvallend is dat 
het gevoel van bedreiging zich 
vooral voordoet bij burgers die 
hun kansen in hun nationale sa
menleving laag inschatten. Voor 

sociaal-democraten is dit een be
langrijke aanwijzing. Maar zolang 
Europa bij kan dragen aan het 
oplossen van problemen waar
voor nationale instrumenten te
kort schieten, helpt men deze 
groep niet door Europese samen
werking af te wijzen. Door de 
kansen van deze burgers binnen 
hun eigen maatschappij te vergro
ten bereikt men meer. 

Bordewijk en Plasterk gaan uitge
breid in op het aspect van nationa
le verbondenheid en de identi
ficatie van burgers met nationale 
democratische instellingen. Deze 
geven de burgers inderdaad hou
vast. En zolang Europa deze ge
bondenheid en deze identificatie 
niet kan bieden, zal met zorg om
gesprongen moeten worden met 
ons nationale goed. Dat is geen 
nationalisme maar een noodzaak 
bij het instandhouden van een 
draagvlak voor nationale en Eu
ropese politiek. 

In december 199 2 is ook de Eerste 
Kamer akkoord gegaan met Maas
tricht. Er is in Nederland veel 
over het verdrag gediscussieerd, 
mede door toedoen van de PvdA, 
maar de conclusie daaruit kan niet 
zijn dat wij een bondgenoot van 
Denemarken zijn. Hoe het met 
Maastricht afloopt, wordt nu el
ders bepaald. 

JAN MARINUS WIERSMA 

Tweede vice-voorzitter van de Partij 
van de Arbeid (!ntemationale zaken) 

93 



94 
s&_o2 '993 

b PEN 0 p PAPIERb 

Naschrift 

Jan Marinus Wiersma onder
schrijft onze stelling, dat de Eu
ropese Akte te snel is aangeno
men, en dat daardoor een Brus
selse regelgeving mogelijk is ge
worden waarvan de voorbeelden 
soms lachwekkend en treurig te
gelijk zijn. Wij bepleiten om die 
reden dat, voordat een nieuwe 
stap gezet wordt op de weg van de 
Europese integratie, eerst wordt 
nagegaan wat er fout gegaan is bij 
de vorige. Wiersma vindt dat niet 
nodig; hij hecht sterk aan de mo
gelijkheid die 'Maastricht' biedt 
om te verhinderen dat vrije con
currentie sociale voorzieningen 
onder druk zet en een goed mi
lieubeleid bemoeilijkt. De vraag is 
hoe reeel dat is. De sociale voor
zieningen staan in Nederland op 
dit moment vooral onder druk 
door het uitgangspunt dat de col
lectieve uitgaven moeten worden 
teruggedrongen, om bij een con
stante collectieve lastendruk een 
vermindering van het financie
ringstekort mogelijk te maken. 
Op het laatste hebben we ons in 
Maastricht vastgelegd, verhoging 
van de collectieve lastendruk 
wordt door de PvdA niet Ianger 
voorgestaan, omdat dat- volgens 
Willem Vermeend - de belasting
vlucht naar Belgie zou doen toe
nemen. In theorie is het wellicht 
mogelijk dat Belgie door Europa 
tot maatregelen wordt gedwon
gen die het voor N ederlanders 
niet Ianger fiscaal aantrekkelijk 
maakt zich daar te vestigen, de 
praktijk is dat de Europese inte-

gratie het aileen maar makkelijker 
maakt. Bij milieumaatregelen zou 
volgens ons gekeken moeten wor
den naar de schaal van de vervui
ling, en zouden de lidstaten au
tonoom moeten zijn wat betreft 
lokale vervuiling; de praktijk is 
dat vooral als het om afval gaat de 
Europese Commissie terwille van 
de interne markt een verstandig 
beleid belemmert. 

Wij zijn het eens met Wiers
ma, dat Maastricht in ieder geval 
geleid heeft tot een discussie over 
de taakverdeling tussen de Eu
ropese Gemeenschap en de lidsta
ten, en zelfs dat het verdrag op 
een punt tot een verbetering ge
leid heeft, omdat culturele subsi
dies enigszins aan de terreur van 
de vrije markt worden onttrok
ken. Dat daarmee de lidstaten hun 
culturele autonornie nog niet te
rug hebben, wordt bewezen door 
het feit dat de Europese Commis
sie na het Nederlandse nu ook het 
Vlaamse omroepbestel wil opbla
zen door de doorgifte van R TL-4 

opdekabel. 
Wiersma hecht grote beteke

nis aan de bepalingen over een 
gemeenschappelijke buitenlandse 
politiek, en aan de 'inbinding' van 
Duitsland. De vraag of dat ooit zal 
leiden tot een Europese dienst
plicht, is volgens Wiersma echter 
niet aan de orde. Het lijkt ons ech
ter het logische gevolg van 'een 
gemeenschappelijk defensiebe
leid dat mettertijd tot een ge
meenschappelijke defensie zou 
kunnen leiden', waarvoor de lid
staten zich in Maastricht hebben 
uitgesproken. Daar niet over wil
len praten lijkt ons typerend voor 

de manier waarop het Europese 
beleid van de PvdA tot nu toe tot 
stand is gekomen. En wat de in
binding van Duitsland betreft: 
heeft bij de erkenning van Kroatie 
niet eerder Duitsland Europa in
gebonden dan andersom? 

Wiersma heeft het niet over 
onze kritiek op de rol die de PvdA 
claimt voor het Europese parle
ment en de Europese Commissie. 
Hoe zou dat ook kunnen, nu de 
PvdA de benoeming van de recht
se coA'er Van den Broek in de 
Europese Commissie toejuicht, 
omdat hij volgens Van Traa de 
enige is die 'voor Nederland een 
zware portefeulle kan binnen sle
pen' (NRC Handelsblad 15-12-

92). Kennelijk is het in Europa 
belangrijker uit welk land je 
komt, dan uit welke partij . Dan 
hoeven we ook niet meer onze 
stem uit te brengen voor het Eu
ropese parlement, want het aantal 
N ederlandse vertegenwoordigers 
daarin is bij verdrag geregeld. 

Ten slotte Edinburgh. Ken
nelijk is er tussen de regeringen 
iets afgesproken waarvan men 
zegt dat het niet door de parle
menten van de lidstaten hoeft te 
worden geratificeerd, maar dat 
het V erdrag van Maastricht in de 
ogen van de Deense kiezers wei 
tot een ander verdrag moet rna
ken. Dat is boerenbedrog. We 
kunnen aileen maar hopen, dat de 
Denen zich hierdoor niet zullen 
Iaten inbinden. 

PAUL BORDEWIJK 

RONALD PLASTERK 
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Conferentie Naar een 

Europese eco-tax 

Op zaterdag 6 maart 199 3 organi
seren de Wiardi Beckman Stich
tingen de PdvA-Euro delegatie de 
conferentie 'Naar een Europese 
eco-tax'. 

De globale inhoud van het pro
gramma is als volgt: 

Tijdens de ochtend worden vanuit 
Europese invalshoek verschillen
de fiscale instrurnenten van mi
lieubeleid behandeld die kunnen 
bijdragen aan een ecologisering 
van het belastingstelsel. 

In de middag komt aan de orde 
op welke manier de invoering van 
een mondiale ecotax past binnen 
de economische ontwikkelingen 
op lange termijn. Bovendien 
wordt aandacht geschonken aan 
de intemationale coordinatie van 
milieubeleid. 

Beide dagdelen worden afge
sloten met een ondervraging van 
de inleiders. 

Aan de inleidingen en de debatten 
zal deelgenomen worden door 
o.a.: F. Rottenberg (PvdA), H. 
Bressers (Universiteit Twente), 
D. Wolfson (Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid), 
W. Vermeend (lid Tweede 
Kamer), G. Zalm (CPB), J. Del
beke (oG XI EG-Commissie) en 
!eden van het Europees Parle
ment. Voorzitter van de confe
rentie is F. de Kam (Universiteit 
van Groningen) . 

De conferentie vindt plaats in het 
Aristo-gebouw te Amsterdam en 
zal om 9.30 uur aanvangen. De 
kosten bedragen ]25,- per per
soon, waarbij de lunch en een ver-

slag van de conferentie zijn inbe
grepen. U kunt zich telefonisch 
aanmelden bij de was, telefoon 
(o2o)5 51 23 29. De bijdrage in de 
kosten client te worden overge
maakt op Postbank nr. 3o6o3 ten 
name van Wiardi Beckman Stich
ting, Amsterdam, o.v.v . : confe
rentie eco-tax. 

Conferentie 
Een school om te kiezen 

Naar aanleiding van het verschij
nen van Hans W ansink' s Een school 
om te kiezen organiseert de Wiardi 
Beckman Stichting op woensdag
middag 3 1 maart 199 3 een studie
bijeenkomst over onderwijspoli
tiek. Sprekers zijn onder anderen 
J. Ritzen, (minister van Onder
wijs), J. Dronkers (hoogleraar 
onderwijssociologie aan de Uni
versiteit van Amsterdam) en 
E. Vogelaar (voorzitter van de 
ABOP). 

De bijeenkomst vindt van 
14.00- 17 .oo uur plaats in Hoog
Brabant te Utrecht. De deelname
kosten bedragen j 1 S,oo . De 
plaatsruirnte is beperkt. U kunt 
zich tot 2 2 maart a.s. aanmelden 
bij de Wiardi Beckman Stichting, 
t .a.v. Vera van Lingen, Postbus 
131o, Iooo BH Amsterdam, on
der gelijktijdige starting van 
genoemd bedrag op Postbank 
nr. 3o6o3 van de Wiardi Beckman 
Stichting, Amsterdam, o.v.v.: 
conferentie 3 1 maart. 

Een school om te kiezen ( een geza
menlijke uitgave van de Wiardi 
Beckman Stichting en Uitgeverij 
Bert Bakker) is te bestellen door 
overmaking van ]24,90 op Post
bank nr. 3479700 ten name van 
PvdA-Brochures, Amsterdam, 
onder vermelding van bestelnum
mer 725. 
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NieuwewBs
publikatie: 
'Het ideologisch 
tekort' 

In een tijd waarin 'het einde der 
geschiedenis' werd aangekon
digd, verrast het uiteindelijke 
resultaat van de Zomerschool 
PvdA 1992, gewijd aan het thema 
'Levensstijl en publiek domein'. 
Niet de constatering van een 
'postmodern vacuiim', maar een 
vingerwijzing richting 'herideolo
gisering' van de PvdA is de uit
komst van deze Zomerschool ge
worden. 

Het ideoloaisch tekort. Culturele 
politiek van het publiek domein bevat 
bijdragen van inleiders op de 
Zomerschool, te weten: Maarten 
Hajer, Coos Huijsen, Oorien 
Pessers, Ruud Vreeman, Pieter 
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van Oriel, Gerard Anderiesen, 
GeertMak, Hans vander Loo, Jan 
Bugter, Marc Chavannes, Bas van 
Stokkom, Bert Barends en Paul 
Kalma. 

'Publiek domein', zo kan uit de 
bundel worden afgeleid, zou een 
centraal begrip kunnen zijn voor 
de programmatische vernieuwing 
van de PvdA. Oaarmee kan de 
PvdA weer het initiatief nemen bij 
het definieren van politieke pro
blemen - in haar eigen termen en 
op haar eigen voorwaarden. 

Maarten Hajer stelt in dit ver
band: 'Politiek is de kunst van het 
leggen van overtuigende verban
den tussen schijnbaar onafhanke
lijke elementen. Wat de PvdA 
hierbij node ontbeert, is een eigen 
taal met eigen begrippen en on
derscheidingen, waarmee pro
gressieve politiek kan worden 
geformuleerd. Oit eigen 'dis-

cours' hoeft niet vanaf de eerste 
letter te worden uitgevonden. In
tegendeel, het is in vee! gevallen 
veeleer het verenigen van ideeen 
die in diverse - vaak wat minder 
voor de hand liggende - kringen a! 
uitgebreid zijn besproken en 
doordacht.' 

Oat is niets meer en niets min
der dan deze bundel poogt te 
doen. 

Jan N ekkers en Alexander van den 
Oungen (red.), Het ideoloaisch te
kort. Culturele politiek van het pu
bliek domein, Amsterdam, Wiardi 
Beckman Stichting/ Opleidings
instituut PvdA/ A.G. derWood
brookers, 1993. 168 biz. Prijs: 
]19,95. Te bestellen door over
making van het betrelfende be
drag op Postbank nr. 3479700 
t.n.v. PvdA-brochures, Amster
dam, onder vermelding van be
stelnummer 90 3. 
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De solidariteit, zo horen we steeds vaker, is niet meer wat ze geweest 
is. Men spreekt van een afnemende bereidheid om voor anderen belan
geloos op te komen en zonodig financiele offers te brengen . Het 'calcu
lerende denken' zou sterk in opmars zijn . 

Of dit alles waar is, is nog maar de vraag. Onderzoeksresultaten 
schetsen doorgaans een genuanceerder beeld van de moderne , ontzuil
de burger. Maar als het waar is, client er onverwijld te worden ingegre
pen. Ik zie daarvoor twee mogelijkheden. 

In de eerste plaats zouden politieke partijen, kerken en maatschap
pelijke organisaties een 'moreel offensief' kunnen starten, om van elke 
Nederlander een beter mens te maken. De vraag is echter of dat vee! 
zoden aan de dijk zet. Bovendien zullen de eventuele resultaten van 
zo'n re-solidariseringscampagne pas op lange termijn zichtbaar wor
den. Oat brengt me op de tweede mogelijkheid. Om het gemiddelde 
solidariteitspeil in ons land te Iaten stijgen, zou het al heel wat zijn als 
we degenen die op de betreffende schaal zeer laag scoren, niet meer 
mee zouden hoeven tellen. Oat wil zeggen, als de ergste ego'isten, de 
calculerende-in-het-kwadraat, ons land zouden verlaten. 

Hier nu stuiten we op een netelig uitvoeringsprobleem. De weten
schappelijke enquetemethoden zijn niet zodanig ontwikkeld dat we de 
echte a-socialen er meteen uit kunnen pikken. Bovendien legt de Ne
derlandse rechtsstaat uiteraard beperkingen op aan de mogelijkheid om 
hen in de kraag te vatten en over de grens te zetten. 

W ellicht biedt het fiscaal instrumentarium in deze omstandigheden 
uitkomst. Partijgenoot Vermeend, of een andere fiscale specialist, zou 
zich het hoofd eens moeten breken over een be lasting, die laag genoeg is 
om niet de goedwiilenden te treffen, en hoog genoeg om de meest cal
culerenden, voor wie een procentje belasting al voldoende is om van 
land te wisselen, tot die stap te bewegen. 

Mogelijkheden daartoe biedt bijvoorbeeld een zogenaamde 'vermo
gensbelasting'. W einig Ianden kennen zo'n belasting, wat voor Neder
land, volgens traditioneel-economische maatstaven, een nadeel is. 
Maar welke voordelen staan daar niet tegenover? Het gemiddelde soli 
dariteitspeil in ons land zou er drastisch mee kunnen worden opge
krikt. Voorlopig schat ik dat op deze wijze zo'n 85.ooo mensen die we 
hier kunnen missen als kiespijn, de grens met Belgie voorgoed zouden 
passeren. 

Wat zegt u? Bestaat zo'n vermogensbelasting al? En komt mijn schat
ting precies overeen met het feitelijk aantal 'getroffenen'? Mage deze 
belasting dan tot in lengte van dagen haar zegenbrengende werk doen . 
Nederland is niet aileen een immiaratie-land, maar moet ook, mondj es
maat, een fiscaal emiaratie-land durven zijn. 

Fiscale 

emigranten 

PAUL KALMA 

Directeur van de Wiardi Beckman 

Stichtina; redacteur vans & o 

97 



s&_DJ • 993 

Over publieke 
armoede 

In I 9 sB publiceerde de Ame
rikaanse econoom Galbraith 
een hoek dat niet aileen 
door vakgenoten onmiddel
lijk als bijzonder werd her
kend. The A.Jftuent Society 

prijkte dertig weken lang 

C.A. DE KAM 
vaart en publieke armoede 
hier duidelijk aanzienlijk 
smaller was dan in de Ver 
enigde Staten, sprak Gal 
braiths analyse velen achter 
de dijken begrijpelijkerwij -

Hooaleraar economie van de publieke sector, 

Rijksuni versiteit Groninaen, redacteur van S&D 

op de Amerikaanse bestsel-
lerslijsten.' In zijn spraakmakende hoek schetste 
Galbraith de paradox van 'publieke armoede' te 
midden van private rijkdom. In de Verenigde Staten 
was het inkom en per hoofd van de bevolking destijds 
hoger dan waar ook. Grote groepen uit de bevolking 
konden zich een automobiel permitteren, plus tal 
van andere duurzame consumptiegoederen.Terwijl 
aan de overkant van de oceaan het bezit van een 
koelkast en een wasautomaat in vee! huishoudens 
reeds doodnormaal was, bromde of fietste de Ne
derlandse arbeider nog naar zijn werkplek, terwijl 
moeder de vrouw de was op de hand deed. 

In dat rijke Amerika waren de collectieve voor
zieningen volgens Galbraith echter onder de maat. 
Het openbaar vervoer werd schromelijk verwaar
loosd . Particuliere scholen en universiteiten bloei
den, terwijl het openbaar onderwijs door gebrek aan 
middelen te kort schoot. Aileen de overheidsuitga
ven voor defensie lagen door de Koude Oorlog op 
een hoog niveau. De overdadige particuliere con
sumptie leidde tot afvalbergen, die her en der het 
landschap ontsierden. De werkenden weken uit naar 
gloednieuwe buitenwijken, de suburbs, waar elk 
huis een eigen tuin en een garage had . De kanslozen 
bleven achter in verpauperende binnensteden. So
ciale zekerheid was er nauwelijks, behalve voor bij 
zondere groepen zoals de oorlogsveteranen. 

Die 'publieke armoede' naast immense private 
rijkdom werd door Galbraith in schrille kleuren 
geschilderd. Hij pleitte voor meer en betere collec
tieve voorzieningen. Om die te financieren moesten 
de belastingen omhoog, waardoor de private, vrij 
door burgers te besteden inkomens wat minder snel 
zouden groeien. 2 

Opkomst van de verzorainssstaat 

The A.Jftuent Society werd ook in Nederland met rode 
oortjes gelezen . Hoewel de klooftussen private wei -

ze aan. Zojuist was een be
gin gemaakt met de op

bouw van een alomvattend stelsel van sociale zeker
heid, door de invoering van de Algemene ouder
domswet in 1 9 57. Op dat terrein leefden nog tal van 
wensen. De analyse van Galbraith rechtvaardigde 
uitbreiding van het stelsel van sociale verzekeringen. 
De sterke stijging van de particuliere consumptie, 
die mogelijk was door een ongekend hoge economi 
sche groei van meer dan vijf procent per jaar, dwong 
de overheid daarnaast tot het doen van tal van nieu
we uitgaven. Er moesten bij voorbeeld vele miljar
den worden ge"investeerd in een modern wegennet 
met de bijbehorende kunstwerken . De woningnood 
was nog lang niet overwonnen. Stijgende koop
kracht leidt bovendien tot hogere wooneisen. Ge
zinnen beschikten over de finan ciele armslag om 
meer kinderen Ianger te Iaten doorleren . Zou de 
overheid niet tijdig, door middel van belastingver 
hoging, de benodigde collectieve voorzieningen -
meer scholen , meer en kwalitatiefbetere woningen, 
meer gezondheidszorg - tot stand brengen, dan kon 
de analyse van Galbraith ook in Nederland actueel 
worden. 

Toonaangevende politici waren aan het begin van 
de jaren zestig van opvatting dat de economisch niet
actieven, zoals bejaarden, invaliden en werklozen, 
mee mochten delen in de vruchten van het naoor
logse welvaartswonder. Daarom stegen, behalve de 
belastingen, bovenal de premies voor de sociale ver
zekeringen om zo de hogere uitkeringen te kunnen 
betalen . Door de krachtige economische groei ver
beterde de koopkracht van de werkenden met pro
centen per jaar, ondanks het feit dat de druk van 
belastingen en premies op het bruto loon jaarlijks 
toenam. Oplopende collectieve lasten waren de 
prijs voor de verbetering en uitbreiding van de so
ciale zekerheid en andere voorzieningen, waarmee 
publieke armoede werd gekeerd. 
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f en nieuwe tegenstelling 
De opbouw van de verzorgingsstaat was in Neder 
land grotendeels voltooid, toen eind I 97 3 de eerste 
oliecrisis uitbrak . Het tempo van de economische 
groei vie! blij vend terug . Jaar op jaar vie! opeens een 
stuk minder inkomensgroei te verdelen . Politici 
stonden voor een fundamentele keuze. Moest de 
particuliere koopkracht pas op de plaats maken om 
publieke voorzieningen en sociale uitkeringen te 
sauveren? Of moest juist op de collectieve uitgaven 
worden bezuinigd teneinde een verdere stijging van 
de collectieve lasten te voorkomen en zodoende de 
particuliere welvaart te ontzien? 

Die keuze leek simpel, maar in de vijftien jaar die 
waren verstreken sinds Galbraith zijn hoek publi
ceerde, was er blijkens het huishoudboekj e van de 
publieke sector nogal wat veranderd. In het midden 
van de jaren vijftig bedroegen de uitgaven van de 
overheid en de sociale fondsen 3 7 procent van het in 
Nederland verdiende nationaal inkomen. lets meer 
dan de helft van de collectieve uitgaven (negentien 
procent van het nationaal inkomen) werd gebruikt 
voor de financiering van voorzieningen, zoals open
baar bestuur, onderwijs, de aanleg van dijken , de 
aanschaf van tanks en schoolgebouwen. De uitgaven 
voor deze voorzieningen omvatten de salarissom van 
het overheidspersoneel, plus de kostprijs van aan
schaffingen in de marktsector. Ongeveer twaalf pro
cent van het nationaal inkomen was in I 955 ge
moeid met overdrachten. Hierbij wordt inkomen 
verplaatst, door tussenkomst van de overheid en de 
sociale fondsen. Voorbeelden zijn sociale uitkerin
gen, maar ook subsidies aan gezinnen (huursubsi
die), bedrijven (innovatiesubsidie) en het buitenland 
( ontwikkelingshulp). 

Tussen I 955 en I 97 3 veranderde het patroon 
van de collectieve uitgaven grondig. De totale col
lectieve uitgaven liepen met vijftien punten op van 
3 7 tot 52 procent van het nationaal inkom en . Die 
uitgavengroei vie! volledig toe te schrijven aan het 
toegenomen belang van inkomensoverdrachten aan 
gezinnen. In I 97 3 werd al 2 I cent van elke verdien
de gulden via overdrachten aan gezinnen herver 
deeld, in I 9 55 nog maar zeven cent. In die gewijzig
de situatie was er niet Ianger sprake van een simpele 
keuze tussen collectieve uitgaven versus particuliere 

armcn. 

koopkracht . Het inkomen van aile consumenten 
met een uitkering - en die groep werd snel groter 
hing immers rechtstreeks af van de beslissingen die 
politici namen over de uitgaven voor de sociale 
zekerheid. 

De tegenstelling die Galbraith had geconstateerd 
was niet Ianger de enige . Doordat de overheid in
middels als een gigantische herverdelingsmachine 
opereerde, werd in het midden van de jaren zeven
tig een nieuw keuzeprobleem zichtbaar dat direct 
verband hield met de belangentegenstelling tussen 
ondernemingen en werkenden aan de ene kant, en 
gebruikers van collectieve voorzieningen plus ont
vangers van sociale uitkeringen aan de andere kant .3 

TABELI 

Samcnstclling collccticvc uitgavcn (% nationaal inkomcn) 

I955 I973 I993 

salarisscn 9,0 I 2,8 I 3,6 10,6 

matcriele consumptic 6,7 4,I 6,2 5.7 

ovcrheidsinvcsteringen 3.3 4,I 3,0 2,5 

ovcrdrachtcn aan 7.3 2 I, 2 3 2,7 JO, I 

gczinnen 

Bron: Miljocncnnota I983, biz. 2 I6; Miljocnennota I993, 

biz . 3 28 

Naarmate met overdrachten een grater dee! van het 
nationaal inkomen was gemoeid, betekende kiezen 
voor de inkomens van de economisch actieven 
tevens: minder collectieve voorzieningen en een 
keuze tegen de inkomens van uitkeringsontvangers. 

De prijs van de koppeling 

Die keuze kon niet Ianger worden ontlopen, toen als 
gevolg van de tegenzittende economische ontwikke
ling de 'koppeling' onder druk kwam te staan. De 
salarissen in de collectieve sector (sinds I 96 I) en de 
uitkeringen (sinds I 973) waren toentertijd als wa
gons gekoppeld aan de locomotief van de CAo-lo
nen. Omdat politici aanvankelijk de koppeling niet 
wilden loslaten, kozen zij tegen onbegrensde koop
krachtverbetering van de actieven. In de loop van de 
jaren 70 en het begin van de jaren 8o vaardigde Den 

I . John Kenneth Galbraith, The 

AJ!Iuent Socie9', Boston. 
2. Dit thema staat opnieuw ccntraal in 
zijn mccst recente bock The Culture'![ 
Contentment (Boston). Daarin stelt 
Galbraith dat een mcerdcrhcid van de 
Amerikancn die hun stem uitbrcngcn 
belastingvcrlaging prcferccrt bovcn 
bctcrc ovcrheidsvoorzicningcn voor de 

3. Natuurlijk zijn ook cconomisch 
acticven gcbaat met gocdc collectief 
georgan isecrde en gefinancierdc over
drachtcn en voorzieningen . 

inkomen. Werknemers slagcn erin 
bclasting- en prcmieverhogingcn 
gedeeltclijk op de winstcn af te wcntc
lcn . Behalve wanneer de arbeidsmarkt · 
zecr ruim is. De winst erosic die hicr
van het gcvolg is hceft uitcrst naar
gecstige gevolgen voor economic en 
werkgelcgcnheid . 

In de praktijk blijkt onvoldocndc 
bercidheid tc bcstaan om dezc afgc
dwongcn ' prijs van de beschaving' op tc 
brengcn ten lastc van hct bestaande 
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Haag hiertoe een reeks loonmaatregelen uit. De 
bedoeling was om door trager stijgende CAO-lonen 
te komen tot een minder uitbundige groei van de 
collectieve uitgaven voor salarissen en uitkeringen. 

Achteraf bezien waren de looningrepen een fias
co. Onder de fameuze Machtigingswet I 974 steeg 
de koopkracht van het minimumloon met vijf pro
cent en die van de modale werknemer met twee 
procent. Het jaar daarop kromp het nationaal inko
men met drie procent, maar groeide de koopkracht 
van de minima opnieuw met vijf procent en nam die 
van de modale werknemer met drie procent toe . De 
loonlocomotief denderde door aile rode seinen en 
sleepte de gekoppelde wagons van ambtenarensala
rissen en uitkeringen mee naar een onbetaalbaar 
spoor. 

Natuurlijk moest iemand voor de rekening op
draaien, in die jaren van magere economische groei. 
In laatste instantie is de rekening betaald door het 
vaderlandse bedrijfsleven en een snel groeiend Ieger 
van werklozen. In de loop van de jaren 70 daalde de 
winstgevendheid van de ondernemingen dooreen 
genomen dramatisch, hoofdzakelijk door de sterk 
opgelopen arbeidskosten.4 Na de tweede oliecrisis 
(I 979-80) sloten vele bedrijven noodgedwongen de 
poorten, omdat de in vette jaren gevormde finan 
ciele reserves waren weggeteerd. 

Inmiddels urgent geworden saneringen in de col
lectieve sector konden nog enkele jaren worden uit
gesteld door de toevallige aanwezigheid van gasbel
len in Nederlandse bodem . Na twee oliecrises was 
dat aardgas gaud waard. Van de winst op elke ver
kochte kubieke meter eiste de minister van Finan
cien veruit het grootste dee! op. In I973 beliep de 
aardgaswinst anderhalf miljard gulden, in I 980 was 
dat reeds twaalf miljard. Tegen het midden van de 
jaren 8o spekten gaswinsten de schatkist met meer 
dan 2 2 miljard gulden per jaar . Die tientallen miljar
den werden net zo snel weer uitgegeven als ze bin
nenstroomden, niet zozeer voor publieke investe
ringen maar bovenal voor de financiering van inko
mensoverdrachten . 

Ondanks de aardgasmiljarden en achtereenvol
gende verhogingen van belasting- en premietarieven 
kwamen de beheerders van de collectieve kassen 
jaarlijks zeer vele miljarden tekort. Dit 'financie
ringstekort' began vanaf het midden van de jaren 
zeventig snel te stijgen. Dit blijkt uit het beloop van 

4· Hct aandccl van de arbeidskostcn in 
de toegevoegdc waarde van bcdrijvcn 
lag in de periodc 197 5-198 3 rondom 
de negcntig procent . In de periode 
1988-199 3 bedroeg dit aandecl circa 
tachtig proccn t. Het aandecl van de 

de staatsschuld; jaarlijks neemt de staatsschuld na
melijk toe met het bedrag van het financierings
tekort . Tussen I 97 5 en I 98o verdubbelde de Staats
schuld van 47 tot I co miljard gulden. In de daarop
volgende vijf jaar was wederom sprake van meer dan 
een verdubbeling: in I 985 was de staatsschuld opge
zwollen tot 2 28 miljard gulden. Als gevolg van deze 
ontwikkeling zijn ook de rentelasten sinds I 97 5 
sterk gestegen, waardoor steeds meer andere uitga
ven op de rijksbegroting in de knel zijn geraakt. 

Loonmati9inB onvoldoende om koppelinB te behouden 

Aan het begin van de jaren 8o tekende zich in het 
financieel ernstig verzwakte bedrijfsleven een cata
strofe af. Maandelijks gingen destijds tien- tot vijf
tienduizend ban en verloren. In die situatie bleek het 
maatschappelijk klimaat eindelijk rijp voor het rna
ken van verlossende keuzen . W erkgevers en werk
nemers sloten in het najaar van I 98 2 het Akkoord 
van Wassenaar. Belangrijkste afspraak was dat werk
nemers, in ruil voor korter werken, afzagen van een 
dee! van de automatische prijscompensatie. Het cen
traal akkoord bevatte tevens een passage waarin was 
bepaald dat voortaan in de afzonderlijke bedrijfstak
ken over lonen en andere arbeidsvoorwaarden zou 
worden onderhandeld. De overheid gaf dus het 
wapen van dirigistische looningrepen uit handen. 
Voortaan zou worden volstaan met overleg, behalve 
in noodgevallen . 

Mede onder invloed van de omvangrijke werk
loosheid bleef tot aan het einde van de jaren 8o spra
ke van zeer gematigde loonsverhogingen. De uitke
ringen werden in de jaren I 98 3-89 bevroren. In het 
begin van de jaren negentig gingen de lonen weer 
wat sneller omhoog. Blijvend herstel van de koppe
ling bleek niet te rijmen met de in het regeerak
koord van I 989 opgenomen doelstellingen voor las
tendruk (stabilisatie) en tekort (reductie). Vooral de 
volumegroei van de sociale zekerheid noopte na 
I 99 I opnieuw tot ontkoppeling. 

SanerinB onder Lubbers 

Toen eind I 982 het eerste kabinet -Lubbers aantrad, 
waren de collectieve uitgaven gestegen tot hoven de 
zeventig procent van het nationaal inkomen . De 
eigen uitgaven van de overheid voor collectieve 
voorzieningen beliepen inmiddels bijna twintig pro
cent van het nationaal inkomen. Inkomensover-

kapitaalverschafTers is tussen 198 3 en 
I 9 8 8 vcrdubbcld Van ecn tot twee 
dubbcltjes per gulden toegevoegde 
waarde. Zie: Centraal Planbureau, 
Ccntraal Economisch Plan 1 99 2 , biz . 
260-61. 
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drachten aan gezinnen vergden in r 9 S 2 ongeveer 
een derde van het nationaal inkom en ( 1 9 7 3: 2 1 pro
cent). De sterke stijging van deze uitgavencategorie 
had een dubbele oorzaak. Ten eerste was het volume 

van de sociale zekerheid verder toegenomen door de 
geleidelijke vergrijzing van de bevolking en door het 
fors toegenomen beroep op werkloosheids- en 
arbeidsongeschiktheidsregelingen. S Ten tweede is 
de koopkracht van de gemiddelde uitkering (prijs) 
niet aileen in guldens maar ook in vergelijking met 
de verdiende lonen tot aan het begin van de jaren 
tachtig sterk verbeterd. 6 

Om de uitgaven te beheersen, zijn de bruto uit 
keringen tussen 19S 2 en 1990 niet verhoogd.7 Des
ondanks zijn de uitgaven voor overdrachten aan 
gezinnen de afgelopen tien jaar met slechts drie pro
centpunten gedaald, tot ongeveer dertig procent 
van het nationaal inkom en in r 99 3. Dit kwam voor
al door de aanhoudende volumegroei bij de A ow en 
de arbeidsongeschiktheidsregelingen. 

Als gevolg van inmiddels tien jaren van onafge
broken rooien en wieden is het beslag dat vanuit de 
collectieve sector op het nationaal inkomen wordt 
gelegd onder drie kabinetten-Lubbers geleidelijkaan 
verminderd van 7 3 tot 6 3 procent van het nationaal 
inkomen. Bij een nog oplopend aandeel van de ren
telasten is deze vermindering van het collectieve 
beslag, behalve door beperking van inkomensover
drachten (- 3 pun ten), vooral bereikt door het mes te 
zetten in kapitaaloverdrachten aan investerende 
ondernemers ( - 2 punten), door een einde te maken 
aan woningbouwleningen verstrekt via de rijksover 
heid (- 2 pun ten) en door beperking van de loonsom 
van het overheidspersoneel (-3 punten). Niet aileen 
bleven de bruto salarissen zeven jaren lang bevroren 
(waardoor ambtenaren ten opzichte van werkenden 
in de marktsector een salarisachterstand van cumu
latief r 2 procent opliepen), maar ook de aan het 
Algemeen burgerlijk pensioenfonds afgedragen pre
mie is na in de jaren So toegepaste kortingen thans 
op jaarbasis drie tot vier miljard gulden te laag. 8 

Toch is de sanering van de openbare financien nog 

niet voltooid. W eliswaar loopt in vergelijking met 
1 9S 3 van elke in Nederland verdiende gulden thans 
een dubbeltje minder door de publieke kas, maar 
desondanks ging het volgens velen te hoge peil van 
belastingen en sociale premies in de jaren tachtig 
niet omlaag. De staatsschuld groeit bovendien nog 
steeds, niet aileen in guldens, maar ook uitgedrukt 
als percentage van het nationaal inkomen . De 'op
brengst' van de bezuinigingen is na 19S 3 groten
deels bestemd om het financieringstekort terug te 
dringen. Daarnaast vielen de aardgasbaten na 19S5 
met zestien miljard gulden terug. Deze tegenvaller 
moest worden opgevangen door extra ombuigingen 
(en een tijdelijke belastingverhoging) . 

De komende jaren zijn voortgezette inspannin
gen nodig om de sanering van de open bare financien 
tot een goed einde te brengen: Kok mag het on dank
bare karwei van Ruding afmaken. Hij doet dat laat
ste ui terst gedegen. 

T weedeling en publieke armoede 
Jarenlang volgehouden vrijwillige loonmatiging en 
lastenverlichting resulteerden in een krachtig herstel 
van winsten en het overig kapitaalinkomen.9 Hier
door is de vermogenspositie van het bedrijfsleven in 
de loop van de jaren So hersteld . De investeringen 
zijn inmiddels nagenoeg terug op het hoge peil uit de 
gouden jaren 6o. Mede -hierdoor kwamen er tussen 
19S4 en 1993 ruim driekwart miljoen banen bij. 
Voor egalitaristen vormden de jaren So een teleur
stellend decennium: de ongelijkheid van de perso
nele inkomensverdeling nam (wat) toe, met name 
door de combinatie van achterblijvende uitkeringen 
en voortgaande loonsverhogingen in het bedrijfsle
ven, waarvan aanvankelijk - in het midden van de 
jaren So- vooral het kader, dat niet onder een CA o 
valt, profiteerde . 

De hernieuwde regeringsdeelname van de PvdA 
bracht in het begin van de jaren negentig geen 
omwenteling op sociaal-economisch gebied teweeg. 
Hoewel het regeerakkoord op papier ruimte schiep 
voor hogere collectieve uitgaven, was deze 'ruimte' 
al enkele maanden na het aantreden van het kabinet 

5. In 1960 stonden tegenover iedere 
honderd werkenden (arbeidsjaren) 36 
uitkeringsontvangers (uitkeringsjaren). 
Am per tien jaar later waren dat er 46, 
nog eens tien jaar later 68 . In de loop 
van de jaren tachtig is dit verhoudings
getal tussen actieven en niet-actieven 
verder verslcchterd tot meer dan S6 
uitkeringsontvangers per honderd 
werkenden . Zie Nota Sociale Zekerheid 
1992, biz. 1 1 o ens E R, Minimumloon en 
sociale uitkerinaen in 199 3, biz 1 2. 

6. In 196o bedroeg de gemiddclde uit
kcring 25% van het gemiddcld ver
diende loon. Tegen 1980 was deze 
verhouding verbeterd tot 43%. 
Ombuigingen in de loop van de jaren 
tachtig deden het verhoudingsgetal 
langzaam teruglopen tot 3 8% ( 1990). 
Zie: Nota Sociale Zekerheid 1 99 2, biz 

8. Zie: C.A. de Kam , C.G.M. 
Sterks, 'Arbeidsvoorwaarden publieke 
sector', in: H. de Groot, C. A. de Kam 
(red .)jaarboek overheidsuitaaven 1993, 
Schoonhoven, biz 1 2 S. 
9· Lastenverlichting voor individuen 
en bedrijven (door tariefverlaging) kan 
samengaan met een gelijkblijvend of 
zclfs oplopend macro-economisch I I 2. 

7. Door lastenverlichtingen stegen de 
netto uitgekeerde bedragen overigens 
wei. 

be lasting- en premiepeil (is de totale 
opbrengst uitgedrukt als percentage 
van het nationaal inkomen). 

10 1 
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verdwenen. Het regeerakkoord bleek gebouwd op 
financieel drijfzand. De harde randvoorwaarden dat 
I . het tekort moest dalen en 2 . de collectieve lasten 
niet mochten stijgen, maakten miljardenbezuinigin
gen op collectieve voorzieningen en de sociale uitke
ringen onontkoombaar. Als gevolg hiervan krimpt 
het aantal ambtenaren nu daadwerkelijk in, zij het 
nog mondjesmaat, de uitgaven voor stadsvernieu
wing en sociale woningbouw staan onder druk en in 
de onderwijskeuken is schraalhans keukenmeester . 
Ontwikkelingen op het gebied van de sociale zeker
heid stellen een dee! van de traditionele PvdA-aan
hang ernstig teleur . Staatssecretaris Ter Veld snijdt 
vee! dieper in de w A o dan haar voorganger De 
Graaf. In I 99 2 en I 99 3 worden de uitkeringen op
nieuw losgekoppeld van de CAO-lonen. Mede hier
door raken uitkeringsontvangers dooreen genomen 
verder achterop bij de economisch actieven. De per 
sonde inkomensongelijkheid neemt - afgaande op 
resultaten van het gebruikelijke koopkrachtover 
zicht - verder toe . 1 0 Vee! ' linkse' waarnemers spe
culeren over twee ongewenste gevolgen van deze 
trends: 

I . splijting van de samenleving 
2 . het gevaar van toenemende publieke armoede 
in een land vollease-auto's en met een fors groei
end eigen-woningbezit. 
Door voortgezette ontkoppeling van CA o-lonen 

en uitkeringen zou een maatschappelijke tweedeling 
kunnen ontstaan, zo daarvan al geen sprake is. 1 1 Aan 
de ene kant staan weerbare economisch actieven in 
bedrijven, die oplopende looneisen stellen zolang 
het economisch niet al te beroerd gaat en vee! vaca
tures slechts moeizaam worden vervuld. Aan de an
dere kant van de scheidslijn staat een nog uitdij ende 
groep van miljoenen niet -actieven, die jaar na jaar de 
koopkracht van hun uitkering zien achterblijven en 
waarvan velen in een maatschappelijk isolem ent 
dreigen te raken . Zulke impressies vinden overigens 
vooralsnog weinig of geen steun in resultaten van 
kwantitatief wetenschappelijk onderzoek, dat niet 

vee! aanwijzingen voor een maatschappelijke twee
deling oplevert. 12 Vooral opleidingsniveau en de 
aanwezigheid van een partner, en minder het ont
vangen van een uitkering, verklaren de mate waarin 
individuen deelnemen aan sociale en culturele acti
viteiten. 

Publieke armoede? 
De andere angst van 'links ' is dat Nederland dreigt 
te vervallen tot een staat van publieke armoede, als 
gevolg van aanhoudende bezuinigingen op collectie
ve voorzieningen. Straten zijn vies en onveilig, de 
capaciteit van politie en justitie schiet tekort, files 
worden Ianger, de treinen zijn in de spits overvol en 
in de zorgsector ontstaan hier en daar wachtlijsten. 
Veelal minder zichtbaar, maar nog ernstiger: de 
natuur takelt steeds verder af. Het door Galbraith 
geschilderde schrikbeeld zou daarmee in ons land 
nieuwe actualiteit kunnen krijgen . Verkeert Neder
land na tien jaren van tamelijk straffe ombuigingen 
op de collectieve uitgaven inderdaad in een staat van 
groeiende publieke armoede? 

Die vraag valt moeilijk eenduidig te beantwoor
den . Armoede is moeilijk te meten . Economen en 
sociologen bekvechten al tientallen jaren over de 
vraag wanneer een gezin in 'armoede' leeft. 1 3 Net 
zo is discussie mogelijk of en hoeveel publieke ar
moede een samenleving kent . Armoede kan objectiif 
worden bepaald : een land heeft een gebrekkig 
wegennet, de kwaliteit van het openbaar onderwijs 
is slecht. Armoede kan ook subjectiif worden geme
ten: burgers hebben onvervulde behoeften waarin 
(uitsluitend) de overheid kan voorzien. Hoewel zij 
bereid zijn de benodigde belasting 'prij s' te betal en, 
brengt de overheid de gevraagde voorzieningen niet 
tot stand. Zowel bij objectieve als subjectieve ar
moededefinities is het oordeel over omvang en kwa
liteit van overheidsvoorzieningen uiteindelijk aan de 
burgers. Omdat voorkeuren voor collectieve voor
zieningen per land kunnen en zullen varieren, is het 
minder zinvol om de publieke rijkdom van naties af 

1 o. lndicatief is het bdoop van de koopkracht van een gczin 
zonder kinderen met de laagste uitkering en de modale 
werknemer . Bron : Centraal Planbureau 

1990 1991 1992 
modale werknemer 2,5 o,o o,5 
gezin met minimum- I ,25 0 ,75 o,25 
uitkering 

1 1. Godfried Engbersen, et al., Moderne armoede , 
Lei den/ Antwerpen, 1 9 8 7 . 

1993 
I ,5 
o,o 

1 2. Sociaal en Cultured Planbureau, Sociaal en Cultured 
Rapport 1992 , biz. 163-67. 
13. Zie bij voorbceld A.J .M. Hagenaars , The Perception of 
Poverty, Alblasserdam 1985 , in het bijzonder biz 1- 42 . 
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te meten aan verhoudingsgetallen, zoa!S het aantal 
artsen of leerkrachten per duizend inwoners , of de 
dichtheid van het spoorwegnet en de frequentie van 
de treinenloop. 

Nog vee! gevaarlijker is het om te werken met 
simpele kengetallen, zoals het percentage van het 
nationaal inkomen dat een land uittrekt voor door 
de overheid gefinancierd onderwijs. Uitgaven zeg
gen lang niet alles over het voorzieningenniveau. 
Het uitgavenpeil hangt bij de arbeidsintensieve 
dienstverlening in de kwartaire sector in hoge mate 
af van de beloning van personeel dat uit de schatkist 
krijgt betaald. Wanneer overheidspersoneel in ver
houding meer verdient dan werknemers in de 
marktsector, suggereren hoge (salaris)uitgaven een 
grote omvang of hoge kwaliteit van de door die 
ambtenaren geleverde prestaties , terwijl daarvan 
geen sprake behoeft te zijn. Bovendien· zijn in het 
ene land aile leerkrachten ambtenaar en drukt hun 
salaris op de begroting, terwijl in andere Ianden een 
groter dee! van het onderwijsaanbod vanuit de 
marktsector wordt verzorgd. Door zulke institutio
nele verschillen zeggen betrekkelijk !age overheids
uitgaven voor het onderwijs weinig over het totale 
voorzieningenpeil. Een vergelijkbare redenering 
geldt voor de zorgsector, de volkshuisvesting en zo 
meer . lnternationale vergelijkingen zijn derhalve 
minder geschikt om vast te stellen of een land lijdt 
aan publieke armoede . 

Aan een internationale vergelijking van het peil 
van de overheidsinvesteringen zitten evenzo haken 
en ogen. Bij voorbeeld door de uiteenlopende na
tuurlijke gesteldheid van Ianden, en het stadium van 
hun economische ontwikkeling. Nederland geeft 
vee! uit voor dijken en bruggen, Zwitserland voor 
tunnels . Van de EG-landen investeert Spanje mo
menteel in verhouding heel vee! in de infrastruc
tuur, maar dat is verklaarbaar door bestaande ach
terstanden die versneld worden weggewerkt. 

Voorkeuren van burners 

Aangezien het besef van publieke armoede vooral 
tussen de oren van de burgers zit ( dus subjectief is), 
moeten voorkeuren voor collectieve voorzieningen 
worden afgezet tegen het bestaande overheidsaan
bod van goederen, diensten en overdrachten. De 
behoefte aan collectieve voorzieningen is in beginsel 

14. Th. W oltgens tekcnt terecht vcr
zet aan tegen de opvatting dat gekozcn 
vcrtegenwoordigers slcchts doorgccf
luik zijn van gegeven kiczcrsvoorkcu
ren (Lofvan de politick, Amsterdam, 
1992, biz 66-68) 

oneindig groot. Burgers moeten zich bereid tonen 
om de voor gewenste voorzieningen benodigde be
lasting'prijs' te voldoen, ten koste van hun vrij be
steedbare inkomen. Voorkeuren van burgers voor 
voorzieningen en hun bereidheid om daarvoor te be
talen kunnen op drie manieren worden achterhaald: 

1 . door eigen bijdragen van gebruikers te vragen 
2 . uit enquetes 
3. via de stem bus 

Daarnaast kunnen en zullen beleidsmakers eigen 
afwegingen maken, met name omdat zij - als het 
goed is - soms verder vooruitzien dan de burgers. 14 

Zo moet Nederland voldoende investeren in onder
wijs en (spoor)wegen om sterk te staan op de inter 
ne EG-markt. Ander voorbeeld: met het oog op de 
vergrijzing van de bevolking moet de capaciteit van 
verpleeghuizen geleidelijk worden uitgebreid, ook 
wanneer dit besef (nog) onvoldoende leeft bij de 
kiezers . Dit alles neemt niet weg dat voorkeuren van 
burgers een belangrijk richtsnoer behoren te vor
men bij de politieke besluitvorming over het voor
zieningenaanbod. 

Door eiaen bijdraaen te vragen kan de overheid 
eenvoudig testen in hoeverre burgers voorzieningen 
werkelijk 'op prijs stellen'. Burgers met !age inko
mens kunnen evenwel uit eigen zak geen forse bij 
dragen betalen . De overheid bemoeit zich juist vaak 
met de voortbrenging van goederen en diensten om 
deze voor iedereen toegankelijk te maken (zorg, 
onderwijs, wonen). Daarom kunnen eigen bijdra
gen slechts een beperkte rol spelen bij het in kaart 
brengen van voorkeuren. 

Door enquetes kunnen voorkeuren en opvattingen 
van de bevolking worden gepeild. Antwoorden van 
respondenten zijn evenwel vrijblijvend en niet zel
den inconsequent : de voorzieningen moeten welis
waar beter, maar de belastingen zijn al vee! te hoog. 
De overheidsuitgaven moeten omlaag, maar bezui
nigingen op concrete voorzieningen worden afge
wezen. Vooral wanneer de ondervraagde econoom 
is, neemt de kans op strategisch gedrag toe. Hij ver
bergt zijn voorkeur in de hoop dat anderen - die 
eerlijk zeggen een voorziening te willen - exclusief 
voor de rekening zullen opdraaien. 1 5 

Resteert de derde mogelijkheid. Het bestaande 
patroon van de overheidsuitgaven weerspiegelt 
waarschijnlijk tot op zekere hoogte diepgevoelde 

15 . Zulk strategisch gedrag is loncnd 
bij beslissingen over de voortbrenging 
van zogenoemdc collectievc gocderen . 
Door hun aard kan niemand van het 
profijt van dergelijkc gocdercn worden 
ui tgcslotcn (dcfensic, parkcn). 

1 0 3 
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behoeften aan collectieve voorzieningen, omdat po
litici die uit zijn op herverkiezing het zich niet kun 
nen veroorloven tientallen jaren lang de voorkeuren 
van het electoraat te bruskeren. Indirect beslist 
daarom de stembus over een fors dee! van het voor
zieningenaanbod . Blijven de collectieve uitgaven ten 
achter bij d e groei van het nationaal inkomen, dan 
kan dit duiden op toenemende publieke armoede , 
mits aan ten minste twee voorwaarden is voldaan . 
Enerzijds moet een direct verband bestaan tussen 
uitgaven en omvang/ kwaliteit van voorzieningen, 
anderzijds mogen de voorkeuren van het electoraat 
niet drastisch wijzigen . In de jaren So daalden de 
collectieve uitgaven met tien procentpunten van het 
nationaal inkomen . Dit vormt evenwel nog geen 
vingerwijzing voor toenemende publieke armoede, 
gezien het zwakke verband tussen uitgavenpeil en 
voorzieningenniveau . 

Analyse van de collectieve uitgaven 
Uitgaven voor de financiering van door de overheid 
aangeboden goederen en diensten zijn onder te ver 
delen in: 

I . aankopen door de overheid in de marktsector 
van direct verbruikte goederen, zoals brandstof 
en de kosten van in huis gehaalde externe organi 
satie-adviseurs 
2 . aankopen door de overheid in de marktsector 
van investeringsgoederen die een aantal jaren 
meegaan, zoals bij wegenaanleg en de bouw van 
gevangenissen 
3. de salarissom van het overheidspersoneel. 

Met inzet van deze middelen produceert de over 
heid voorzieningen . Tabel I liet zien dat de aanko
pen van direct verbruikte goederen (materiiile over
heidsconsumptie) a! jaren schommelen tussen de vijf 
en de zes procent van het nationaal inkomen . Aan
gezien deze overheidsuitgaven gelijk oplopen met de 
nationale middelen, ontbreekt een duidelijke aan 
wijzing dat het voorzieningenaanbod zou verschra
len . I 6 De overheidsin vesteringen zijn de afgelopen 
decennia gestaag gedaald. Voor het midden van de 
jaren 70 beliepen de investeringen drie tot vier pro
cent van het nationaal inkom en, tegen 2,5 procent 

anna I 99 3 . Klachten over verwaarlozing van ver 
keers- en vervoersvoorzieningen nemen toe . Voor 
bodemsanering en afvalverwerking zijn omvangrijke 
bedragen nodig . Hier gluurt publieke armoede om 
de hoek. Het beleid is erop gericht om de overheids
investeringen op te voeren, overigens tot nu toe met 
gering succes . I 7 De daling van de investeringsquote 
is overigens voor een dee] verklaarbaar . Door de 
ontgroening van de bevolking behoeven er minder 
nieuwe scholen te worden gebouwd en de zeewe
ringen zijn op Deltahoogte gebracht. I 8 Blijven de 
overheidsinvesteringen op het huidige !age peil, dan 
lijkt het erop dat onze infrastructuur steeds armoe
diger wordt . 

De salarissom van het overheidspersoneel is de 
afgelopen tien jaar gedaald van I 3, 6 tot I o, 6 pro
cent van het nationaal inkomen. De salariskosten 
zijn in verhouding fors gedaald, door jarenlange 
bevriezing van de bruto salarissen en beperking van 
de premieafdracht aan het ABP . Dit zegt evenwel 
weinig over het voorzieningenaanbod. Het aantal 
ambtenaren is de afgelopen tien , twaalf jaar namelijk 
grosso modo gelijk gebleven . I 9 Sommige onderdelen 
van de rijksdienst zijn afgeslankt (defensie), andere 
zijn gegroeid (politie). Bovendien nam de produktie 
per ambtenaar in de periode I 9 7 5- I 9 89 bij bepaaJde 
onderdelen toe (belastingdienst , hoger onderwijs) , 
en bij andere af (basisonderwijs). 20 Wie verband 
legt tussen overheidsuitgaven en voorzieningenpeil 
moet mede rekening houden met de fors uiteenlo
pende produktiviteitsontwikkeling bij diverse on 
derdelen van de rijksorganisatie . 

De kwaliteit van de aangeboden voorzieningen is 
nog buiten beschouwing gebleven . Het is denkbaar, 
dat een hogere produktiviteit ten koste gaat van de 
kwaliteit van de dienstverlening; noodzakelijk is dit 
zeker niet . Aangezien begrotingen volstrekt onvol
doende inzicht geven in de hoeveelheid en de kwali 
teit van overheidsprestaties, zijn op basis van de be
grotingsstukken geen controleerbare uitspraken 
mogelijk over de mate waarin Nederland thans -
sterker dan tien of vijftien jaar gel eden - aan publie
ke armoede lijdt. 

I 6. Hic r is vcrondcrstcld dat voorkcu
rcn voor o vcrhcidsvoorzicningcn in de 
pas !open m et de groci van de nationalc 
middclcn. Hct is dcnkbaar dat de vraag 
naar sommigc ' luxe' gocdcrcn sncll cr 
tocnccmt dan hct nationaal inkomcn 
(gccstclijkc gczondhcidszorg, cultuur). 
Dan nag is hct de vraag o f en in hoc 
vcrrc de o vcrhcid in dczc nicuwc 
bchocftcn moct voorzicn . 

I 7 · Zic: Miljocncnnota I993, biz 322 
en 3 2 8. 

toe , tot 73 4 .ooo in I 99o. Gccorrigccrd 
voor gcmiddcld 5% arbcidstijdvcrkor
ting halvcrwcgc de jarcn So kromp hct 
amtcnarcnapparaat met 2% in tot 
69 7.ooo arbcidsjarcn (van 40 uur) in 
I99o. Zic: C. A. de Kam , C .G .M. 
Stcrks, t. a .p. , biz I 2o . 

I 8 . G . Zalm , ' De mythc van de ovcr
hcidsinvcstcringcn', in Beswur , decem 
ber I985, biz I4- I9. 
I 9. O ngcrckcnd de arbcidstijd vcrkor
ting nam hct aantal ambtcnarcn met 
ccn voll cdigc wcrkwcck (in I 980 van 
gcmiddcld 40 uur , in I 990 van gcmid
dcld 38 uur) met 2o. ooo arbcidsjarcn 

2o. Sociaal en Cultured Planburcau, 
Memorandum kwartairc sector I 989-
I993 , Rij swijk, I989, biz 26 . 
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BestrijdinB van publieke armoede 

Het oordeel over publieke armoede is daarmee aan 
de burgers. Hun voorkeuren zijn slechts gebrekkig 
en vaak aileen langs indirecte weg te meten. Be
richtgeving in de media en het openbare debat ont
huilen onmiskenbaar toenemende onlust over de 
kwaliteit van bepaalde overheidsvoorzieningen. 
Zeer velen voelen zich bedreigd door (kleine) crimi 
naliteit en menen dat de overheid onvoldoende 
optreedt tegen onveiligheid op straat en besmeuring 
van de openbare ruimte . De rechterlijke macht en 
het gevangeniswezen kampen met capaciteitspro
blemen, er zijn klachten over het onderwijs, pressie
groepen wijzen op een tekortschietende infrastruc
tuur, de zorgsector meldt groeiende wachtlijsten, 
en zo verder. 't Zijn aanwijzingen dat het huidige 
aanbod van door de overheid geproduceerde of 
(mede)gefinancierde voorzieningen in belangrijke 
opzichten te wensen overlaat. 

Uit opinie-onderzoek blijkt anderzijds dat een 
meerderheid van de bevolking vindt dat de over
heidsuitgaven en - nog sterker - de belastingen 
omlaag moeten (tabel 2). 

TABF.L 2 Ovcrhcidsuitgaven en bclastingcn, 1967- 199 1 

(% van de ondcrvraagdcn) 

ovcrheidsuitgavcn 

moctcn omlaag 68 58 4 2 35 

bclastingen 

moctcn omlaag 75 67 5 1 63 

Bron: Sociaal en Culwreel Rapport 1992 , biz . 446, 451 

52 

6o 

Het is evenwel mogelijk om door de kiezers er-

varen publieke armoede te bestrijden, zonder gelijk
tijdig het peil van de overheidsuitgaven te verhogen. 
Dit kan door: 

1. bevordering van de doelmatigheid van het 
overheidsapparaat2 1 

2. herschikking van mid del en 
3 . stroomlijning van nodeloos gedetailleerde re
gelgeving. 2 2 

Gaat de overheid doelmatiaer werken, dan verliest 
een dee! van de ambtenaren zijn baan. Velen van hen 
zullen - na al dan niet te zijn bijgeschoold - nieuw 
werk kunnen vinden bij de produktie van overheids
voorzieningen die extra worden uitgebreid . Bij her

schikkinB van middelen in de coilectieve sector is het 
onvermijdelijk overdrachten aan gezinnen af te 
wegen tegen consumptie en investeringen van de 
overheid. 2 3 Wanneer de uitkeringen in een bepaald 
jaar 1 procent minder stijgen, komt direct een mil
jard gulden beschikbaar voor investeringen . Vee! 
subsidies (voor wonen, cultuur) komen thans niet 
aan huishoudens met de laagste inkom ens ten goede. 
De laatstbedoelde regelingen komen bij voorrang 
voor heroverweging in aanmerking. De noodzaak 
bestaande resels te stroomlijnen wordt door weinigen 
betwist . Vereenvoudiging betekent evenwel tevens 
verruwing, waardoor minder gedetaiileerd rekening 
kan worden gehouden met al dan niet vermeende 
( draagkracht)verschillen . 

Aile drie opties ter bestrijding van publieke 
armoede nopen tot moeilijke afwegingen. Meer dan 
ooit zijn harde keuzen in de collectieve sector onver
mijdelijk. Het is daarom van groat belang, dat de 
PVDA zich bij de formulering van het nieuwe verkie
zingsprogramma helder en concreet uitspreekt over 
keuzen die de sociaal -democratie in de jaren 90 zal 
maken. 

2 1 . Ecn voorbccld kan volstaan . 
Minder dan ccn dcrdc van de pcrsonclc 
capaciteit van de politic loopt op straat . 
Agenten patrouillcren vooral op uren 
dat dit hct minstc nodig is ( ovcrdag en 
buitcn hct weekend). Door ccn andere 
werkwijzc kan dus grotc doclmatig 

hcidswinst worden gcmaakt . mcrcndc samcnstcl ling van de co lice 
ticvc uitgavcn (tc vecl ovcrdrachtcn , 
en wcinig investcringcn). Zic : L.A. 
Geelhoed , 1993: 'mcerdynamick 
gcvraagd', Economisch Statistischc 
Bcrichten , 6 januari 1993, biz 5- 7 . 

2 2. Hierbij dcnk ik in hct bijzondcr aan 
de fiscalc, de socialc en de milicuwct
geving. 
2 3. Recent vroeg de secrctaris -gcnc
raal van hct minstcric van Economischc 
Zakcn aandacht voor de grocibclcm-
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Het PvdA-
program van 

Wolfson 
Niemand aan de kant concen
treerde zich op de arbeids

Er is a! zoveel moois ge
zegd in deze rubriek dat ik 
mij kan beperken tot drie 
hoofdzaken: tot wat we 
zijn , wat we willen en wat 
we kunnen . 

D. WOLFSON 
participatie, als weg naar 
gelijkwaardigheid , sociaal 
contact, maatschappelijke 
betrokkenheid en als draag
vlak voor solidariteit met 

Hoosleraar economie in Rotterdam en mede
auteur van Niemand aan de kant 

Besinselpartij 

W e zijn en blij ven een beginselpartij. W e moeten 
niet lamlendig achter een boodschappenkarretje 
slenteren in de supermarkt van het pragmatisme , 
maar op voorhand herkenbaar zijn in een visie op de 
maatschappij . Oat is een eis die mevrouw Verwey
] onker terecht stelt in s & D van oktober j .I. , een vi
sie die ons in staat stelt problemen te voorzien en 
daarvoor tijdig oplossingen te bieden vanuit de dra
gende gedachte van de fundamentele intermenselij 
ke gelijkwaardigheid als ideaal; dat maakt op voor 
hand duidelijk waar we voor staan, werft anderen 
om mee te doen en ontmaskert degenen die daar
voor te zeer aan hun eigen geprivilegeerde positie 
hechten . Politiek bedrij ven is meer dan besturen ai
leen; progressieve politiek begint met het verbeel
den van een ideaal , en brengt vervolgens die ver 
beelding aan de macht. Voor wie dit te hoogdravend 
vindt heb ik ook een plattere formulering: politiek 
maken is meer dan pas op de plaats maken op de 
vluchtheuvel van de commitment phobia; het is on
dernemen , toekomst scheppen , kiezen dus, en je nek 
uitsteken . 

We willen participatie 

Niet zoals een pragmatist Bolletje in zijn karretj e 
doet , maar vanuit onze maatschappijvisie. Want 
participatie wijst de weg naar de gelijkwaardigheid 
die we gestalte willen geven . Een levensgroot mis
verstand niet aileen bij andersdenkenden is dat die 
gelijkwaardigheid uitgaat van s elijkheid als ideaal. 
Mensen zij n niet gelijk, niet in hun kennen en kun
nen , niet in hun aspiraties, niet in hun behoeften , en 
niet in de inspanningen en offers die zij zich getroos
ten. Maar voor de sociaal-democratie zijn mensen, 
in a! hun pluriformiteit, wei gelijkwaardig . Daarom 
staan wij voor gelijke en zo groot mogelijke kansen 
op participatie in arbeid en in burserschap. 

wie daar geen dee! aan kan 
hebben en niet in de steek gelaten mag worden . 
Dankzij de discussie die dat heeft losgemaakt hebben 
we daarvoor inmiddels een agenda. Het is hoog tijd 
dat we ook een wervende rol gaan spelen in de bur
gerschapsdiscussie, als logisch complement daarvan . 

Bij burserschap gaat het om de relatie van individu 
en overheid in de uitoefening van politieke rechten 
en plichten. Met die relatie gaat het niet goed , want 
heiden verzaken hun plichten . O ok de PvdA heeft 
inmiddels ontdekt dat zij haar geloofwaardigheid 
ondermijnt door te vee! nadruk te leggen op de 
rechten van het individu en te weinig op de plichten 
die daar tegenover staan . Wat we ons te weinig re
aliseren is dat dit in gelijke mate geldt voor de over 
heid. Natuurlijk mag de overheid van ons eisen dat 
we onze plichten nakomen, maar daar houden haar 
rechten dan ook op. De betrouwbare burger - ze zijn 
er nog! - ergert zich groen aan de onbetrouwbaar
heid, ondoelmatigheid en klantonvriendelijkheid 
van de overheid . De overheid heeft geen onbeperkte 
zorgplicht, nee , maar is wei gehouden de haar opge
dragen verplichtingen naar behoren nate komen . De 
burger heeft niets aan een overheid die haar plichten 
verzaakt in het toezicht op de WA O of de bijstand, 
om de rekening vervolgens te verhalen op de bona 

fi de uitkeringsgerechtigden; en bar weinig aan een 
lokettencultuur die denkt dat wij er voor hen zijn , in 
plaats van omgekeerd . W ei eens de service vergele
ken van een particulier bedrijf en een overheids
dienst? Wei eens in de rij gestaan bij de vreemdelin
gendienst in Rotterdam? De burger verlangt een 
beter beheer en minder beleid, dat heeft Van Oriel 
goed gezien, in s &D van december 199 2. Geef die 
burger dat dan ook! -

Socialisme gaat over de bestrijding van iedere 
vorm van privilege in de verdeling van inkomen, 
kennis en macht. Met name bij de bestrijding van 
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machtsprivileges hebben we altijd het vingertje ge
heven naar het marktmechanisme, dat maar niet wil 
de deugen. Daarom hebben we weinig oog gehad 
voor de wijze waarop het monsterverbond van ont
brekend politiek ondernemerschap en een loketaf
hankelijkheid scheppende ambtenarij leidt tot slui 
pend machtsmisbruik en de ontplooi"ing van vooral 
juist de minder geprivilegeerden in de weg staat . 
Stel dat totale thema van rechten en plichten - van 
burger, middenveld en overheid - nu eens centraal 
in deze campagne , niet om flinks te zijn, niet om om 
te buigen om het ombuigen , maar vanuit een eman 
cipatoire en democratische gezindheid . Zeg nu eens 
dat sociaal -democraten aileen meepraten over kern
taken van de overheid en aanverwante modieuze 
rimram wanneer de 'dienaren' van de publieke zaak 
op hun beurt gehouden worden aan hun plicht de 
burger naar behoren te bedienen . Zeg openlijk dat 
ambtenaren en sociale partners moeten worden 
afgerekend op resultaat, op wat .zij presteren in een 
houdbare uitvoering van de sociale zekerheid, bij 
voorbeeld. Geef Buurmeijer een steuntje in de rug, 
bij zijn enquete! Is dat een goed profileringspunt? 
Oordeel zelf, andere partijen praten aileen over bur

s erplichten, dat is makkelijker voor politici. 

We kunnen ook wat 

Maar oordeel niet te vroeg, want ik heb het hier niet 
over een peuleschil. Bedenk dat politiek niet aileen 
uit ideeen bestaat . maar ook uit cultuur. Papier is 

geduldig voor wie gelijk wil hebben, maar weerbar
stig voor wie het wil kriJsen. W ant die vindt de 
papierschuivers op zijn weg, de apparatchiks in de 
ambtenarij, de zorgsector en de sociale partners die 
er niet van houden om rekenschap af te leggen aan 
derden. Die hun nek niet uitsteken, niet kiezen , 
maar op zeker spelen . Te lang heeft de PvdA die cul 
tuur gekoesterd en gemakshalve gedacht dat wat 
vadertje overheid of het maatschappelijk midden
veld deed welgedaan was. Van die gemakkelijkheid 
moeten we af. Als we de geloofwaardigheid van de 
verzorgmgsstaat overeind willen houden, dan moe
ten we het overzichtelijk houden en kritisch willen 
kijken naar het functioneren van de publieke dienst . 
Kunnen we dat ook? Ik denk het wei. Als we ons nu 
maar eens goed inprenten dat overheidsinterventie 
geen doe! is, maar een middel dat zijn doe! vooral 
niet voorbij moet schieten. A Is we nou bijvoorbeeld 
echt denken dat we 28 categorieen jeugdige bij 
standsgerechtigden moeten onderscheiden om de 
wet naar behoren uit te voeren moeten we niet meer 
aan die onzin beginnen : dan moet die wet op de hel
ling. Dan is het tijd om de bij stand voor alleenstaan
den in het kader van een verzelfstandigingsbeleid te 
bevriezen tot zij op maximaal 6o procent van het 
minimumloon is aangeland en voor andere vergro
vingen om de zaak geloofwaardig en meer fraudebe
stendig te maken . Want zelfs voor de PvdA is het 
betere de vijand van het goede, zeker als dat goede 
fout blijkt te zijn . 

107 
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Troebele 
mengsels van 

beleid en 
Af en toe wordt Nederland 
opgeschrikt door berichten 
over een falende overheid. 
Ondanks de mooiste be
leidsmatige inzichten, zien 

uitvoering 
bestuurlijke vermogen van 
de met de uitvoering be
laste instanties. 

lnertie 
we in de publieke sector 
steeds vaker dat goede 
voor-nemens niet tot een 
fatsoenlijke uitvoering ko
men. Krijgt de Nederland
se overheid nog iets gebo
gen? Het lijkt er vaak niet 

A.E. DE VRIES 
Dit artikel wil een 'pre-ef
fectieve' beschouwing zijn 
van een aantal aspecten van 
ons publieke stelsel. Een 
beschouwing die het ver
band legt tussen inertie en 

Werkzaam op het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken , directie lnterbestuurlijke Betrekkinaen en 

lriformatievoorzieninB 

op. In politieke commentaren op dit falen en in 
(bestuurs)wetenschappelijke verhandelingen over 
het functioneren van de overheid domineert een op 
de effectiviteit van het overheidshandelen gerichte 
benadering. Vaak wordt beweerd dat de samenle
ving zo complex is geworden, dat de effecten van 
beleidsinterventies onvoldoende gekend ofbeheerst 
kunnen worden. Een stroom van publikaties over 
onvermoede causale verbanden is losgekomen, 
waarin vaak een calculerende burger ten tonele ver
schijnt. In Beleid 8{.Maatschappij I 992/5 wordt bij
voorbeeld in een aantal bijdragen ingegaan op de 
onbedoelde 'perverse' effecten van sociaal beleid. 
De bedoelde observaties nemen in de regel een aan
vang vanaf de fase dat het overheidshandelen wordt 
ingezet. De conclusie die veelal wordt getrokken is, 
dat de overheid zijn ambitieniveau moet bijstellen, 
dat met andere woorden de maakbaarheid van de 
samenleving grenzen aan het overheidshandelen 
stelt. Soms is deze conclusie juist. Maar in een aantal 
gevallen is zij (ook politiek) te gemakkelijk en Ievert 
zij een blokkade op voor het inzicht in een aantal 
processen dat misschien ook, of misschien nog meer 
bepalend is voor het falen in de publieke sector. De 
processen waarop wordt gedoeld hebben te maken 
met de discrepantie tussen het voorgenomen beleid 
en de uitvoering ervan. 1 Zij spelen zich binnen de 
overheid af en zij veroorzaken problemen die aan de 
effectiviteitsvragen vooraf gaan . Het lijkt erop dat 
beleid in de zin van algemene regels voor overheids
handelen niet meer bestaat, dat bestuurd wordt van
uit een normloos kader, of - in positieve term en -
vanuit een vertrouwen in het 

normloos (en dus beleids
loos) overheidshandelen, dat (wegens het ontbreken 
van beleid) ook geen uitvoering meer mag heten . 

Een voorbeeld. Twee jaar geleden bracht milieu
minister Alders aan de Tweede Kamer verslag uit 
over een evaluatie van de naleving en handhaving 
van milieuregelgeving op het niveau van de gemeen
ten. De gemiddelde kwaliteit van de vergunningen 
werd in deze evaluatie matig geoordeeld, de syste
matische controle van bedrijven ontbrak, in geval 
van overtredingen werden er weinig vervolgacties 
ondernomen en de bestuurlijke daadkracht schoot 
tekort in de meeste gevallen. (Tweede Kamer I 990-

I 99 I, 2 I Boo xI, nr 85) 2 In het kader van het Natio
naal Milieu Beleidsplan (N M P) wordt de verwach
ting uitgesproken dat door intensieve (regionale) 
samenwerking tussen lokale overheden het handha
vingsniveau in I 994 beduidend gunstiger zalliggen. 
Zoals blijkt uit recente publikaties moeten de hoog
gespannen verwachtingen worden opgegeven. Van 
de beoogde bestuurlijke samenwerking komt vee] 
minder terecht dan gehoopt was. De regie ont
breekt. Onduidelijk is kennelijk wie het gezag uitoe
fent. In alle geledingen van de overheid zijn ambte
lijke eenheden voor de coordinatie van het milieube
leid opgericht, waarvoor de milieudeskundigen niet 
zijn aan te slepen. Het milieubeleid gaat aan coordi
natie ten onder met als resultaat, dat door de be
trokken bevoegde overheidsinstanties in plaats van 
doortastend op te treden wordt afgewacht.3 De 
hoofdreden van deze inertie? De normen zijn ner
gens duidelijk gesteld. Volstaan is met een breed 
(financieel) gebaar in de richting vari de 'uitvoeren
de' overheden. 
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Andere 'rampen' voltrekken zich op het terrein van 
de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, arbeids
participatie, (in verband daarmee) het minderhe
denbeleid en de bestrijding van de criminaliteit. 
Steeds kunnen externe oorzaken worden aangewe
zen voor mislukkingen, maar steeds is er ook een 
verband te vinden met onze interne overheidscul 
tuur . Opmerkelijk is dat het aan de politieke wil niet 
ontbreekt. Het belang van de bescherming van ons 
leefmilieu wordt door allen onderkend. Hetzelfde 
geldt voor de verlichting van de druk op ons sociale 
verzekeringsstelsel en het terugdringen van de kos
tenontwikkeling in de gezondheidszorg. Ook wil 
niemand zich erbij neerleggen dat grote groepen in 
de samenleving welhaast structured uit het arbeids
proces worden geweerd . Het niveau van de crimina
liteit tenslotte en de overlast en schade die daarvan 
het gevolg zijn worden al jaren bij elke gelegenheid 
die zich voordoet 'onaanvaardbaar hoog' genoemd. 
Kennelijk frustreren verborgen mechanismen de 
overheid in het vervullen van haar taak, of is ons 
bestuurlijke stelsel niet (meer) geschikt voor een 
koerswijziging van enige betekenis . Een algemeen 
beeld van innerlijk onvermogen doemt op. Wat zit 
daar achter? 

Collegialiteit en consensus 

Nederland wordt bestuurd door collegiale verban
den. Op nationaal niveau vormen ministers een 
raad, samengesteld op basis van een veelvormige co
alitie; provinciaal en gemeentelijk treffen we even
eens bestuurscolleges aan. In deze collegiale verban
den wordt ernaar gestreefd een breed draagvlak te 
verkrijgen voor de richting waarin het beleid zich 
moet ontwikkelen. Men zou de collegiale bestuurs
vorm als een uitvloeisel kunnen beschouwen van 
een algemene behoefte in ons politieke en bestuur
lijke stelsel aan besturen op basis van consensus en 
van spreiding van verantwoordelijkheden en macht. 
Colleges zijn als het ware de meest geschikte vorm 
voor het tegengaan van bestuurlijke dominantie en 
ongewenste machtsconcentratie. Vanuit de basis van 
de consensusgedachte bestaat ook een diepgewor
telde behoefte elk oordeel en elke beslissing met ad
viezen te omgeven. Een advies heeft in ons stelsel 
veelal, naast de functie van raadgeving of begelei-

ding op grond van specifieke deskundigheid, die van 
het recht zijn mening kenbaar te maken aan de be
slissende instantie, opdat deze wordt 'meegewogen '. 
Op adviezen wordt veelvuldig en langdurig gewacht 
in ambtelijke en bestuurlijke kringen . 

In een wirwar van adviezen en interventies zoe
ken de bestuurscolleges naar consensus. Tegenstel
lingen, bijvoorbeeld op basis van verschillen tussen 
(deel)belangen, worden zoveel als mogelijk is glad
gestreken . Vee! energie wordt gestoken in het ver
enigen van het onverenigbare. Zijn tegenstellingen 
uiteindelijk toch niet overbrugbaar, of blijven be
paalde belangen botsen, dan neemt het voor zich uit
schuiven van beslissingen een aanvang. Diepe stilten 
treden dan in , waarna het besluit wordt genomen 
tot het instellen van een commissie , die de zaak nog 
eens vanuit een nieuw gezichtspunt moet bekijken . 
Zelden kan men het duidelijk kiezen tussen tegen
gestelde belangen meemaken. In de Nederlandse 
bestuurscultuur gaat men ook lankmoedig om met 
normafwijkend gedrag. De neiging bestaat eerst de 
'gedoogmogelijkheden' te onderzoeken, voordat 
aan de letter (en de geest!) van de regels wordt vast 
gehouden. 

Beleid en uitvoering 

Op zichzelf valt met een omzichtig systeem van be
sluitvorming nog wei te Ieven, wanneer het zich zou 
beperken tot de fase van beleidsontwikkeling, dat 
wil zeggen tot de fase waarin wordt vastgesteld wat 
er moet gebeuren en waarin de prioriteiten worden 
bepaald . De afscheiding van beleid, in deze zin be
grepen, van de uitvoering is echter verloren gegaan. 
Voor een dee! komt dat door een proces van een 
soort entropie of vervluchtiging van het beleid : Na
dat randvoorwaarden en procedures voor de uitvoe
rende instantie zijn geformuleerd, worden keuzen 
niet meer gemaakt door het vastleggen van algem e
ne (normatieve) regels , maar op het moment dat in 
een individueel geval - in de uitvoeringsfase derhal 
ve - een beslissing moet worden genomen. Ons 
bestuurlijk jargon is verrijkt met vreugdevol bedoel
de termen als 'sturen op hoofdlijnen', 'outputstu 
ring ', 'monitoring' en 'beheer op afstand', die van
uit een cynische kijk op de werkelijkheid kunnen 
worden beschouwd als eufemistische omschrijvin-

1 • De term en bcleid en uitvoering 
worden hier gebruikt in functioncle zin 
en geven dus niet de aard van werk
zaamheden weer. Bclcid is dus zcggcn 
wat er moet gebcuren en uitvoering is 
hicrarchisch ondergcschikt daaraan . 
2. In Noord-Holland had in 1990 vier 

procent van de bcdrijvcn ccn bczock 
gchad van toczichthouders, waarbij in 
ncgentig procent van die gcvallen 
ovcrtredingen wcrdcn vastgcstcld . 
Slcchts vier proccnt van dit aantal 
krccg op ccn of andere wijzc ccn straf
rcchtclijk vervolg. Greenpcace, 

199 1/4) . 
3. Dit becld doemt in elk gcval op bij 
ecn kritische bcschouwing van de ro l 
van politic en opcnbaar ministeric bij 
de handhaving van milicurcgclgcving. 
Zie nr . 1 2o van de reeks Onderzoek en 
Beleid van hct w o D c. 
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gen van het afschalfen van beleid als algemeen gel
dend 'geregeld' referentiekader. Van lieverlede is 
inderdaad het beleidsbepalende moment, waarin 
wordt vastgesteld wat er moet gebeuren, verdwe
nen of verdampt. Met een nauw verholen zucht van 
verlichting en analytisch slecht onderbouwd, wordt 
op vee! momenten in aile toonaarden de terugtred 
bepleit van de overheid als regelgever ten behoeve 
van 'het veld', of wordt gesproken over 'op afstand 
plaatsen ' en 'verzelfstandigen'. In vee! collegeverga
deringen wordt wijs geknikt bij een betoog dat ertoe 
strekt, de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk te 
delegeren . We zien dat deze verschuiving heeft ge
leid tot vervaging van het beleid zelf. Het beleid, dat 
geen beleid meer is, wordt hierdoor als het ware 
meer langs casulstische weg gevormd en komt tot 
stand in een vrij spel van aan belangen verbonden 
krachten. Rond elke beslissing in concrete gevallen 
wordt aan de verantwoordelijke bestuurlijke instan
tie getrokken. Zo zal het meermalen voorkomen dat 
in colleges van B. en W. rond de verlening van een 
concrete hinderwetvergunning verbitterd wordt ge
streden, waarbij het milieubelang en. het werkgele
genheidsbelang botsen. Hieraan staat geenszins in de 
weg dat in het collegeprogramma prachtige passages 
zijn gewijd aan de absolute prioriteit die aan het 
milieu moet worden gegeven. 

In ons collegiale stelsel is de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering opgedragen aan individuele be
stuurders, die tezamen het collegiale verband vor
men. Deze functionele vermenging heeft een aantal 
gevolgen: Het stellen van prioriteiten vergt in voor
komende gevallen het afstand nemen van deelbelan
gen, teneinde in een bepaalde richting door te pak
ken. In de uitvoeringsfase is soms een soort mono
manie noodzakelijk. Anders gezegd kan het noodza
kelijk zijn dat het stellen van de beleidsprioriteiten 
op distantie plaatsvindt, zodat er als het ware een 
alibi is voor doortastend bestuurlijk handelen in de 
uitvoering. Deze distantie kan door bestuurders in 
het collegiaal gevormde mengsel van beleidsbepa
lende en uitvoerende verantwoordelijkheden vaak 
niet worden opgebracht . Dit leidt tot een structu
red gebrek aan echte besluitvaardigheid . De indivi
duele !eden van de collegiale verbanden verkeren in 

s. Publiciteit wordt in vee! gevallen 
eerder gezien als een (laatste) druk
middcl dan als instrument voor het 
informeren van de burgers. 
6. Van de belangrijke westerse demo
cratiecn komt het constitutionele stel 
scl van de Verenigde Staten er dichtbij. 

een schizofrene toestand. Zij formuleren als !eden 
van het collectieve 'beleidsorgaan' opdrachten aan 
de uitvoerende organisaties, waarvan zij zelf de uit
voerende verantwoordelijkheid dragen . De belan
gen verbonden aan de uitvoering en aan de uitvoe
ringsorganisatie staan voortdurend op het spel bij de 
formulering van beleid. Verantwoordelijk voor de 
uitvoering als zij zijn, hebben de !eden van de be
stuurscolleges in vee! gevallen een voorkeur voor 
losse beleidsformuleringen met een open karakter . 4 

Langs die weg verkrijgt men immers een maximale 
vrijheid op het uitvoerende niveau. 

Consensus en geslotenheid 
Het streven naar bestuurlijke consensus bergt nog 
een ander risico in zich. In het krachtenveld, dat zich 
rondom een beleidsonderwerp kan vormen, vereist 
het streven naar consensus een zekere 'delicatesse' 
in het bestuurlijk handel en. Overheidsinstanties 
streven ernaar het betrekken van belangen te verta
len in het afstemrnen met belangenorganisaties, als 
het kan op structurele basis. In vee! ambtelijke orga
nisaties zijn complete afdelingen ingericht voor het 
onderhouden van de contacten met belangenorgani
saties. Het is daarbij helemaal niet handig, wanneer 
de betrokken belangen in openheid worden uitge
meten en afgewogen . De grootste bestuurlijke arm
slag is te verkrijgen door de confrontatie van belan
gen buiten het gezichtsveld te houden . S Dit is de pa
radox van de geslotenheid ten behoeve van het bre
de draagvlak. De hier beschreven intrinsieke be
hoefte aan geslotenheid maakt het Nederlandse be
stuurssysteem weinig toegankelijk en houdt onze 
publieke sector regentesk . 

Een stagnerende wetgeving 
Uit de leer van de Trias Politica kennen we de 
scheiding tussen de uitvoerende en de wetgevende 
macht. Een belangrijk e lement hiervan is, dat een a! 
te grote machtsconcentratie niet goed is en dat daar
om onder andere de verantwoordelijkheid voor het 
stellen van de regels (normen) door een andere in
stantie moet geschieden dan dewelke zorg draagt 
voor het bestuur . In geen enkel constitutioneel stel
sel is deze scheiding volledig doorgevoerd . 6 In Ne
derland is bijvoorbeeld ten behoeve van de regelge-

President en Congres staan geheel zclf
standig tegenover elkaar. Er zijn 
gescheiden verkiezingen en de politie
ke samenstelling van het Congres hoeft 
niet in meerderheid van dezelfde 
'kleur' te zijn als waartoe de President 
behoort. 
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ving op het hoogste nationale niveau gekozen voor 
het stelsel van medewetgeving. Regering en parle
ment komen in een ingewikkeld samenspel tot wet
ten in formele zin. Vanuit de consensusgedachte is 
dit een voor de hand liggend systeem, dat zijn spo
ren ook heeft verdiend. Het is echter meer en meer 
ongeschikt geworden als beleidsinstrument. 

Om te beginnen is ons wetgevingssysteem inge
wikkeld en tijdrovend. De rolverdeling over twee 
instanties werkt zo, dat het behandelingstraject van 
een wet doet denken aan een schaakpartij met 
schaakk.lok: Telkens als de ene partij aan zet is, staat 
de tijd voor de andere stil. Men bedenke hierbij dat 
aileen al tussen regering en T weede Kamer zonder 
extra aanpassingen en verbeteringen van een wets
antwerp minimaal vier schriftelijke stukken worden 
gewisseld, voordat aan de plenaire behandeling 
wordt begonnen.7 Zelfs indien beide partijen een 
snelle behandeling willen, gaat vee! tijd heen met 
wachten. Men kan zich voorstellen dat, wanneer een 
van de beide partijen geen baat heeft bij een snelle 
behandeling, een wet van enige omvang zich einde
loos kan voortslepen . Ook de veelal verplichte ad
viesronden vergen vee! tijd, om niet te spreken over 
de vaak zeer stroperig verlopende interdepartemen
tale overleggen in de gevallen dat onder een wets
antwerp meerdere handtekeningen van bewinds
personen moeten komen te staan. Kortom, ons sys
teem van wetgeving is niet aileen traag, maar ook 
zeer kwetsbaar voor bureaupolitieke machinaties. 8 

De afstand tussen de politiek relevante publieke opi 
nie en het wetgevingscircuit is bij dit a! zo groat, dat 
er geen druk van buiten op het proces staat. 

Tegenover deze weinig soepele en zeer trage wetge
vingsmachine moet men de steeds maar stijgende 
omloopsnelheid van het beleid voor ogen houden. 
Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikke
lingen en nieuwe inzichten over de rol van de over
heid wisselen in aile beleidsvelden de inzichten snel
ler dan enkele tientallen jaren geleden. De regelge
ving houdt hiermee geen gelijke tred meer . In de 
milieuwetgeving is bijvoorbeeld heel goed te zien, 
hoe vanaf de jaren '7o de nationale wetgevingsma
chine meezwenkt met nieuwe prioriteiten. Thans 
bel even we de fase dat het moede hoofd in de schoot 

7. Daaraan vnnraf gaat dan nog aan 
regeringszijde in aile gevallen een 
behandcling in de ministerraad en een 
adviesaanvraag bij de Raad van State. 
8 . Een van de meest frustrerende 
machinatics is het al maar wachten met 
het uitbrengen van een ad vies door een 
wettelijk verplicht te bevragen 

wordt gelegd en de ambitie om op nationaal niveau 
de materiele normen te stellen wordt opgegeven. 
Moderne wetten gaan over de allocatie van be
voegdheden en over het vastleggen van procedures, 
met inachtneming waarvan anderen dan de (forme
le) wetgever de normen moeten stellen . Als gevolg 
van het telkens een slag te traag de wetgevingskoers 
wenden en als gevolg van de terugtred van de (natio
nale) wetgever als normstellende autoriteit zijn op 
vee! beleidsterreinen wettelijke lappendekens ont
staan, waarvan moet worden vastgesteld dat ze no
deloos ingewikkeld zijn (reparatiewetgeving), leem
ten vertonen, niet af zijn, kortom niet uitblinken 
door een consistente denklijn. 9 

Opvallend is dat in de literatuur en in de politiek 
niet het probleem centraal staat, hoe aan deze ont
wikkeling een halt kan worden toegeroepen. Men 
put zich uit in omstandige betogen die de strekking 
hebben, dat de nationale overheid ook niet zoveel 
moet pretenderen, dat regelgeving niet het meest 
voor de hand liggende beleidsinstrument (meer) is 
en dat de gesignaleerde terugtred van de nationale 
overheid nastrevenswaardig is . Mijn opvatting is dat 
een analyse van de in het geding zijnde oorzakelijk
heden eerder tot de conclusie leidt, dat de regelge
ving fundamenteel moet worden geherstructureerd, 
dan dat afschaffing of achterwege Iaten van regels de 
oplossing zou zijn . 

De 'na-U-wetaevina' 
Een belangrijk met de consensusgedachte in verband 
te brengen kenmerk van onze wetgeving op natio
naal niveau is voorts een soort beleefdheid of 
afschuiven in de richting van de decentrale overhe
den. In vee! wetten is het grondpatroon dat de (pro
cedurele) regels door de nationale wetgever worden 
geformuleerd en dat de uitvoering vervolgens aan 
een decentrale instantie wordt opgedragen. In com
binatie met de hierboven geschilderde ontwikkeling 
naar non -materiele regelgeving wordt de beleids
vrijheid op decentraal niveau groot. Zelden zien we 
dat nationale normste!Ling en de uitvoering van de 
gestelde regels op zo'n wijze worden ingericht dat 
de uitvoerende instantie in hierarchische zin op het 
zelfde bestuurlijke niveau wordt aangestuurd door 
de instantie die het beleid in regels heeft neergelegd. 

instantie. 
9· Ook hier kan de milieuwetgeving 
weer model staan. Men vergclijke bij
voorbecld het ware labyrint van regcls 
en bevoegde instanties rend de 
bescherming van de kwaliteit van ons 
water. 

I I I 
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Vaak is het de nationale wetgever die de gem eente 
of de provincie voor de uitvoering aanwijst (mede
bewind) en daarmee volstaat . De nationale overheid 
gaat zelden zover dat na de wettelijke toebedeling 
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 'naar 
beneden' wordt besloten tot de oprichting van een 
deugdelijke structuur voor controle , inspectie en 
handhaving op het eigen niveau. Veelal wordt ook 
deze keten 'weggezet' en wei naar hetzelfde niveau 
als waaraan de uitvoering was opgedragen . Per saldo 
is vaak het beeld dat nationaal steeds minder echte 
regels worden gemaakt, dat de prioriteiten dus 
meer op het uitvoerende (decentrale) niveau wor
den gesteld, dat daar geen afstand kan worden geno
men van andere deelbelangen ( er is immers geen be
leidsmatige afweging) en dat ook controle en hand
having in de Iucht blijven hangen. 

Het geloof in het decentrale gezag treedt intus
sen niet zelden in de plaats van een koele rationele 
beoordeling van de bestuurlijke slagvaardigheid in 
provincie en gemeente . 

Volstaan wordt dan met het toedelen van midde
len aan gemeenten en provincies in de hoop dat daar 
met de vereiste strakheid de hand aan de regels 
wordt gehouden. Er is geen Coupepolder -affaire no
dig om te weten dat een dergelijke benadering voor 
de handhaving van milieuregels te optimistisch van 
aard is. Kan het trouwens ook anders, wanneer de 
handhavingsbeslissingen juist daar worden gelegd , 
waar aile aan het betreffende (milieu)belang strijdige 
belangen eveneens moeten worden behartigd? Wij 
maken de dubbele fout - overigens op velerlei be
leidsterreinen - te volstaan met de allocatie van 
bevoegdheden naar ' beneden ' zonder zelfs maar te 
regelen dat er een fatsoenlijk terugkoppelingsm e
chanisme is voor de informatievoorziening, noodza
kelijk voor de bijstelling van regels en beleid en zon
der te analyseren of op het aangewezen niveau de 
belangentegenstellingen niet te groot worden . Het 
Nederlandse bestuurlijke en regelgevende denken 
houdt als het ware te vroeg op, en wei bij het punt 
waar de analyse van de praktische realiseerbaarheid 
en het oordeel over bestuurlijk vermogen begint . 

Conclusie 
Het is niet juist de problemen die de overheid on
dervindt bij de vervulling van haar taak uitsluitend te 
vertalen in termen van effectiviteit . Zeker, de sa
menleving is complex en de burger calculeert . Dit 
mag ons echter niet de ogen doen sluiten voor een 
aantal ontsporingen binnen de publieke sector zelf. 
Onze op consensus gerichte collegiale bestuursvorm 
maakt het niet aantrekkelijk bij tegengestelde belan
gen een duidelijke keuze te maken. Er bestaan vele 
mogelijkheden verantwoordelijkheden te ontlopen . 
Oat gebeurt ook volop . Op doortastendheid staat 
zelden een politieke premie . In Nederland onder
scheidt men zich als bestuurder door bedrevenheid, 
niet door gedrevenheid. In zo'n cultuur staat echte 
regelgeving niet hoog aangeschreven. Toch staat 
duidelijke normstelling nog steeds aan het begin van 
de beleidsketen . Waar deze ontbreekt kan verderop 
in het traject ook geen sprake meer zijn van uitvoe
ring. Wie de bevoegdheid heeft de norm en te stellen 
en dit nalaat, mag niet klagen over de geringe effec
tiviteit van 'het beleid '. lndien consensus en colle
gialiteit als waardevolle elementen van onze be
stuurscultuur worden gezien , moet daarvoor de 
prijs van het nemen van de normstellende verant
woordelijkheid worden betaald. Het is daarom niet 
verkeerd, wanneer de nationale wetgever zelf de 
inhoudelijke regels probeert te maken die zich rich
ten tot de andere overheidsgeledingen. Deze regels 
kunnen ook minder ingewikkeld zijn, naarmate 
echte keuzen worden gemaakt. 

Wanneer de regelgevende verantwoordelijkheid 
weer wordt opgepakt, kan de verloren gegane af
scheiding tussen beleid en uitvoering weer zichtbaar 
worden . Aileen zo kunne~ prioriteiten ook werke
lijk lei den tot het zwaarder Iaten wegen van het ene 
deelbelang t~genover het andere . Een rehabilitatie 
van de scheidslijn tussen beleid en uitvoering maakt 
het mogelijk over de prioriteiten op het juiste mo
ment en in de juiste context te discussieren. Een 
herontdekte orientatie op de functie van wetgeving 
dwingt ons ook te kijken naar de structuur ervan. 
Deze is niet meer passend in onze tijd , want vee! te 
traag . Het zou goed zijn het debat in de PvdA over 
allerlei uitvoeringskwesties eens tegen dit Iicht te 
houden . 
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V erontrusting 
over de 

vaderlandse 
verworvenheden werden Het tweejaarlijkse Sociaal 

en Cultureel Rapport van het 
Sociaal en Cultureel Plan 
bureau (scP) biedt een 
goede mogelijkheid om de 
kennis over de Neder
landse samenleving op peil 
te brengen en het eigen 
oordeel te vergelijken met 
dat van het semi-autonome 
onderzoeksbureau van de 

moraal 
Sociaal en Cultureel 

vanzelfsprekend. 
Het recente rapport uit 

1 99 2 bevestigt deze waar
neming en laat nog eens 
zien hoe snel met name 
rondom 19 70 de opvattin
gen 'egaliseerden' , waarna 
in de loop van de jaren ze
ventig, tachtig en nu ook 

Rapport 1992 
negentig deze 'prudente 

overheid. Deze toets richt 
zich op het brede veld van 
wat 'het sociaal en cultu
reel welzijn ' wordt ge
noemd, waarvan hier met 
name de problemen rond-

PAUL KAPTEYN 
progressiviteit ' - zoals het 
s c P het noemt - zich in een 
Iichte golfbeweging stabili 
seerde. 

De auteur is verbonden aan de vakgroep 
Sociologie van de Universiteit van Amsterdam 

Veel ophef wordt van 
deze vaststelling niet ge
maakt, en dat is begrijpe

lijk. Het thema heet 'culturele veranderingen', 
maar deze veranderingen liggen in een steeds verder 
verleden waarna in dit opzicht niet zoveel meer is 
gebeurd. Nederland is een samenleving geworden 
waarin een hoge mate van persoonlijke vrijheid en 
collectieve gelijkheid samengaan en tegelijk elkaars 
grenzen bepalen. Oat geldt voor bazen en knechten, 
mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, binnen
landers ten opzichte van buitenlanders, kortom voor 
iedereen, zij het het minst voor wie ook in deze ver
houdingen aan het kortste eind trekken. 

om de vaderlandse moraal 
of in de terminologie van het scP, 'culturele veran
deringen in Nederland ' , worden besproken. 

Culturele veranderingen 
Sinds de verschijning van het eerste rapport in 1974 

publiceert het bureau gegevens over dit thema die 
zijn ontleend aan een repeterende enquete waarvan 
het moedeiformulier dateert uit 1958. Het SC P be
schikt zodoende over een indrukwekkend hestand 
aan uitspraken van de Neder landse bevolking waarin 
de geest des tijds over meer dan dertig jaar wordt 
gereflecteerd. 

Aanleiding en tevens object van dit onderzoek 
vormden wat ook in de jaren zestig al ' normen en 
waarden ' werden genoemd die in deze peri ode in 
heftige beroering leken en derhalve om nadere be
studering vroegen. En inderdaad, uit de enquetes 
bleek dat de al oude hierarchische, autoritaire waar
den over huwelijk en gezin, sexualiteit, opvoeding 
en godsdienst aan overtuigingskracht verloren ten 
gunste van egalitaire opvattingen. Taboes werden 
doorbroken! 

Ook in de jaren daarna werd overeenkomstig 
materiaal verzameld, en allengs werd duidelijk dat 
steeds meer mensen zich tot de nieuwe moraal van 
'gelijkheid en vrijheid' hadden bekend. De culturele 
revolutie van de jaren zestig bleek succesvol en haar 

Criminaliteit 
Maar toch? Hoe stabiel en dominant deze cultuur 
ook mag zijn, zij ste lt het sc P toch voor enige raad
sels. Hoe kan het dat, terwijl de meer egalitaire 
moraal zich breed maakte, de criminaliteit vertien
voudigde en daarmee een omvang bereikte die wel
iswaar vergelijkbaar werd met omringende Ianden, 
maar in dit land ongekend was? 

In het SC P-rapport uit 1992 wordt een apart 
hoofdstuk aan deze volksvijand gewijd. Dit steekt 
verrassend af bij de berichten die doorgaans van het 

· Ministerie van Justitie en andere justitiele of politie
le instanties uitgaan. De criminaliteit in Nederland 
heeft zich in de loop van de jaren tachtig gestabili
seerd en is waarschijnlijk zelfs afgenomen! 

I I 3 
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Behalve van de tabellen en grafieken over slacht-of
ferenquetes en politiestatistieken gaat ook van de lo
pende tekst een relativerende werking uit en getuigt 
de redacteur van scepsis in zake de verontrusting 
over de vaderlandse moraal waarmee de eerder ge
noemde instanties hun 'gegevens' naar buiten bren
gen. Zoals uit het onderzoek naar 'culturele veran
deringen' blijkt, is - uitgaande van dit type onder
zoek - het geweten van de Nederlandse bevolking 
niet vervaagd of versleten. Wat verzwakte, zijn de 
privileges van autoriteiten en daarmee de angst daar
voor, en wat versterkte was de verwachting van we-
derzijds respect. . 

Hiermee is de kous echter niet af. Ook al moet de 
publieke bezorgdheid om criminaliteit en moraal 
worden gerelativeerd, de vraag blijft wat nu eigen
lijk het verband is tussen de ontwikkeling van het 
aantal delicten en die van de 'normen en waarden' . 
Het rapport doet hierover geen uitspraak, maar ver
gelijkt twee gangbare verklaringen die kennelijk niet 
overtuigen. De ene 'theorie' gaat uit van sociale on
gelijkheid en de daaraan verbonden sociale depriva
tie die middels het 'frustratie-agressiemechanisme' 
tot criminaliteit zou leiden. De andere 'theorie' 
kiest haar uitgangspunt in de maatschappelijke con
trole die verminderd zou zijn en daarmee de kans 
om te doen wat niet mag, heeft vergroot. Beide be
naderingen hebben hun zwakke kanten. Zoals be
kend en door het s c P zelf uiteengezet, is de sociale 
ongelijkheid in de jaren zestig en zeventig sterk ver
minderd, terwijl de criminaliteit steeg. Aanhangers 
van deze benadering merken echter op dat depriva
tie relatief is en derhalve sterker kan worden ge
voeld naarmate de tenachterstelling kleiner wordt. 
Daar zit wat in, maar het probleem blijft dat de soci
aal gemotiveerde agressie bij de delinquenten om 
wie het gaat, moeilijk valt te constateren en eerder 
het slechte geweten spiegelt van de bewogen onder
zoeker dan de gemoedsgesteldheid van de onder
zochte . Bovendien - en ook dat is een tegenargu
ment - zijn de minder bevoorrechte groeperingen 
weliswaar oververtegenwoordigd, maar heeft de 
stijging van de criminaliteit zich ook bij andere be
volkingsgroepen voorgedaan. Kortom, er is op z'n 
minst meer aan de knikker dan deprivatie en frustra
tie aileen. 

Kritiek treft echter ook de andere benadering. 
Zij heeft het grote gelijk dat in het recente veri eden 
de maatschappelijke schaal zich heeft vergroot en de 

controles daarmee minder direct en meer anoniem 
zijn geworden. Zij zijn in menig opzicht verzwakt. 
Het probleem is echter dat waimeer deze redene
ring wordt doorgezet meer in het algemeen de 'bin
dingen' losser zouden zijn geworden en mensen zich 
minder gelegen Iaten liggen aan elkaar. Er zou dan 
sprake moeten zijn van morele verzwakking of ver
vaging - en daar is vee! over te doen - ; het probleem 
is echter dat dit niet bevestigd wordt door de gebo
den analyse van 'culturele veranderingen in Neder
land'. 

Ze!Jcontrole en supermarkt 
Hoe zit het dan wei? Het s c P doet hierover geen uit
spraak en biedt daarmee de gelegenheid om in dit 
verband nog eens te herhalen wat elders uitgebreid 
uiteen is gezet. 1 

De quintessens van de derde, altematieve of aan
vullende theorie is dat inderdaad de maatschappelij 
ke schaal is vergroot en de sociale controle is ver
minderd, maar dat tegelijkertijd de verwachtingen 
van zelfcontrole zijn gestegen. Deze verwachtingen 
worden doorgaans bevestigd, maar soms en door 
sommige groeperingen niet. 

Deze visie sluit aan bij de gegevens van het rap
port. De opmerkelijke versnelling in de schaalver
groting die samenhing met de economische wedij 
ver en de sterke groei in de jaren zestig, leidde op 
zijn beurt tot een machtsverlies van welke autoriteit 
dan ook. Baas, man of vader zagen binnen de uitbrei
dende verbanden van markt en staat hun controle op 
knecht, vrouw en kinderen verzwakken. Oat was de 
maatschappelijke strijd waarin de vertrouwde hier
archische moraal met zijn directe, persoonsgebon
den controle werd aangevallen ten gunste van een 
meer egalitaire moraal waarbij de controles minder 
direct, meer ingehouden werden en de stilzwijgen
de verwachting zich sterk maakte dat de betrokke
nen zichzelf in de hand zouden houden. 

Dit abstracte expose laat zich met vele voorbeel 
den verluchten, waarvan de supermarkt wellicht het 
meest dankbare is . De verspreiding van deze vorm 
van grootschaligheid geeft aan hoe sterk de con troles 
verschoven van autoritair naar egalitair en boven
dien de stilzwijgende verwachting van zelfcontrole 
zich sterk maakte. Oat ging dan ook mis, kan de re
actie zijn. Maar zo is het niet. De meeste mensen 
stelen immers niet en geven daarmee blijk hestand 
te zijn tegen deze vorm van moderne verleiding. 

1 . Een goed overzicht staat in Focaal, 
tijdschr!ft voor anthropoloaie, 16, 

1991, pp. 14- 29, onder de titel ' De 
schroomvallige heeft uiteindelijk 
een vastere greep op de dingen' . 
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Maar sommigen zijn dat niet, en geven daarmee aan 
dat htm zelfcontrole niet is opgewassen tegen de 
geboden kansen . Dat zij n in de eerste plaats jonge
ren, wier training in zelfcontrole als nog niet afge
sloten beschouwd kan worden en wier behoefte aan 
spanning tegelijkertijd groot is. Deze jongeren ko
men uit alle lagen van de bevolking, maar vooral uit 
de minder bevoorrechte groepen die inderdaad zijn 
achtergesteld. Niet aileen in ontplooiing maar ook 
in 'disciplineringskansen', en beide wreken zich 
hier. Dat geldt speciaal voor allochtone jongeren af
komstig uit meer hierarchische culturen voor wie de 
dominante egalitaire cultuur betrekkelijk vriende
lijk is, maar juist daardoor een verleiding vormt en 
dus tegelijk een gevaar. Het voorbeeld van de super 
markt maakt ook duidelijk dat de moderne, veel
voorkomende criminaliteit doorgaans niet het begin 
vormt van een professionele carriere, maar een fase 
in een opvoedingsproces waarin de zelfcontrole of 
'het geweten' op het hier gebruikelijk geworden 
niveau moet worden gebracht. Dit niveau is, zoals 
gezegd, de laatste decennia niet gedaald maar geste
gen, zodat het bij de bestrijding van de criminaliteit 
niet gaat om een 'normherstel' van de Nederlandse 
bevolking in zijn geheel, maar om de 'normverho
ging' van een minderheid die zich op grond van leef
tijd en sociale herkomst nog niet in voldoende mate 
heeft aangepast. Het probleem vertoont daarmee 
enige overeenkomst met de achterstand in andere 
vaardigheden, zoals de beheersing van de taal, van 
een computer, van een auto of een fiets die een min
derheid parten speelt, juist omdat de meerderheid 
als vanzelf die vaardigheden heeft verworven. 

Het voorbeeld van de supermarkt laat tenslotte 
zien dat het probleem van de criminaliteit slechts in 
beperkte mate is te bestrijden, tenzij de koopwaar 
weer achter de toonbank verdwijnt. 

Tegen deze 'weg terug' verzet zich echter de 
noodzaak van efficiency maar ook het gevoel van be
schaving. En net als bij aile andere gecollectiveerde 
en geindividualiseerde verbanden - van de sociale 
voorzieningen tot aan het openbaar vervoer - wegen 
die argumenten vooralsnog het zwaarst. 

De criminele paradox 

Deze verklaring biedt enig Iicht behalve op de stij
ging ook op de stabilisering of daling van de crimina
liteit waar het rapport van spreekt en die het terecht 
in verband brengt met het afnemend aantal jongeren 
in de Nederlandse populatie. 

Maar er zijn meer verbanden die, ook a! worden 
ze in het rapport zelf niet gelegd, uit de vermelde 
gegevens kunnen worden afgeleid of bevestigd. Zo-

als bekend stagneerde de economische groei in de 
loop van de jaren zeventig met als gevolg dat om
streeks 1 98o de werk.loosheid dramatische vormen 
ging aannemen. De gevolgen waren aanzienlijk. 
Waar gedurende twee decennia de machtsverschil
len waren verminderd, stagneerde deze ontwikke
ling en sloeg zij in menig opzicht om in het tegen
deel. Zij die werk hadden te verdelen, wonnen op 
aile niveaus weer aan macht ten koste van wie dit 
schaarse werk zochten. Deze her-hierarchisering 
was gematigd, maar niettemin onmiskenbaar. Zij 
vond haar uitdrukking in de inkomensverschillen 
die , zoals het rapport aangeeft, voor het eerst na ge
ruime tijd weer groter werden. Maar ook uit het 
wegebben van de revolterende levensstijl vol sym
bolen die naar een nog niet bestaande vrijheid en 
gelijkheid verwezen, sprak de nieuwe ongelijkheid. 
In plaats daarvan kregen status en distinctie nieuwe 
glans in wat het postmodernisme ging heten van de 
spiegelende bureaupalazo's en van het niet minder 
ostentatieve Muziektheater in het centrum van de 
hoofdstad . 

Maar goed, van meer belang in dit verband is dat 
met de her-hierarchisering ook en als vanzelf de con
trole weer werd aangescherpt en de 'hazen' strenger 
werden en het ontzag bij de 'knechten' steeg. Zie 
hier het algemene k.limaat waardoor de criminaliteit 
enerzijds zich stabiliseerde en ging dalen, terwijl zij 
anderzijds - na eerst te zijn vergoeilijkt en toegedekt 
- tot een maatschappelijk probleem werd uitgeroe
pen. Het s c P geeft het aan. Met de manifeste econo
mische teruggang in de loop van de jaren tachtig nam 
ook en vooral bij 'links' de criminele zorg toe , ter 
wij l die criminaliteit zelf stabiliseerde of ging dalen. 

Bij deze 'criminele paradox' wreekt zich wat 
meer in het algemeen een probleem is en als cultural 

laa kan worden aangeduid. Het maatschappelijke 
bewustzijn wordt zodanig geconditioneerd dat zij de 
problemen niet wil zien als zij ontstaan of sterker 
worden en ze pas ontdekt als het ergste al weer over 
is. Tot dit sweepinB statement dwingt het rapport uit 
1992, waarmee overigens niet wordt beweerd dat 
het doelgerichte beleid om de sociale controle aan te 
scherpen zinloos was of overbodig is geworden. 
lntegendeel, er is alle reden om pragmatisch en bij 
experiment de disciplineringskansen te vergroten 
bij wie ook in dit opzicht op achterstand zijn gezet. 
Wie echter blijft roepen om zwaardere straffen, 
meer cell en en meer agenten client te beseffen dat al 
zo'n tien jaar de controles scherper worden en het 
meeste werk wat dit betreft niet door justitie en 
politie , maar op scholen , in verenigingen, bibliothe
ken, kruisverenigingen wordt verricht, kortom, 

I I 5 
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door a! die instanties die ook in het verleden het 
beschavingspeil van eerdere buitenstaanders en 
daarmee van de Nederlandse samenleving in haar 
geheel door gestage arbeid en controle hebben op
gekrikt. 

Eniae kritiek 
Zoals blijkt, biedt het Sociaal en Cultureel Rapport 
bruikbare gegevens en overwegingen, maar voor het 
leggen van de meer bredere verbanden schrikt het 
Planbureau terug. Oat geldt ook voor de andere ter
reinen die in het rapport worden belicht zoals de ge
zondsheidszorg, het onderwijs, wonen, cultuur en 
sociale zekerheid. Ook hier werden met name in de 
jaren zestig en zeventig de maatschappelijke verhou
dingen in snel tempo gecollectiveerd en werd bin
nen deze collectivisering de individuele speelruimte 
gemiddeld groter en meer gelijk verdeeld. Tevens 
blijkt hoe in de loop van de jaren tachtig deze domi 
nante tendens onder invloed van de economische te
ruggang stagneerde, waarbij enerzijds de collectieve 
arrangementen hun duurzaamheid bewezen maar 
anderzijds de nivellerende en bevrijdende werking 
er van verzwakte. Het rapport beschrijft deze golf
beweging zeer precies en vormt een rijke bron voor 
wie zich van de beleidsontwikkelingen op al deze 
terreinen op de hoogte wil stellen. Maar in deze 
kracht ligt tevens de zwakte. Het rapport is, on
clanks enkele blijken van het tegendeel, te vee! ge
richt op de geplande interactie van het beleid en te 
weinig op de ongeplande infrastructuur waaruit en 
waartoe a! die plannen leiden. Anders gezegd, het 
rapport is allereerst bestuurskundig en mist daarmee 
de sociologische verbeeldingskracht, terwijl het die 
van anderen juist prikkelt. 

lnternationale dimensie 

Het gebrek aan wat ook 'de reikwijdte ' van het rap
port genoemd kan worden, wreekt zich het sterkst 
bij de afwezigheid van de internationale of Europese 
dimensie. Het is waar dat wie in beleid is ge"Jnteres
seerd, zich al gauw beperkt tot de nationale over
heidsbureaucratieen. Maar voor wie weten wil wat 

de feitelijke krachten zijn die de ontwikkeling bepa
len, is deze beperking te eng. Oat geldt uiteraard 
voor de internationale politiek-economische ver
houdingen die als de grote en vanuit Nederlands 
perspectief vrijwel onbe"Jnvloedbare conditie de na
tionale verhoudingen ook in sociaal en cultureel 
opzicht bepalen en waarvan de ontwikkeling en 
werking in het rapport onderbelicht blijven. Het 
geldt ook en in nog sterkere mate voor de concur
rentieverhoudingen waarin de lidstaten van de E G 

steeds verder raken verstrikt naarmate de nationale 
stuurkracht wordt ingeperkt. 2 Hier en daar wordt 
van dit probleem melding gemaakt. Maar dat is te 
weinig om het probleem van de inkrimpende natio
nale beschikkingsmacht die niet op Europees niveau 
wordt gecompenseerd, recht te doen . Een scherp 
voorbeeld hiervan biedt opnieuw de criminaliteit. 
Zoals gezegd is de algemene tendens die van stabili 
sering en zelfs daling . Maar deze ontwikkeling geldt 
de grote getallen en daarmee de kleine of vee! voor
komende criminaliteit die bestaat uit vermogens- en 
Iichte geweldsdelicten en die door 'brede groepen' 
uit de to tale jongerenpopulatie wordt begaan. Deal
gemene stabilisering hoeft derhalve niet voor de 
ernstige vormen van criminaliteit te geld en, en dat is 
- naar het zich laat aanzien - ook in feite niet het 
geval. Het s c P zelf maakt melding van de toene
mende ernstige geweldscriminaliteit · doorgaans in 
een georganiseerd verband gepleegd. Maar wat het 
rapport niet doet of te weinig, is het verband uitleg
gen tussen deze vorm van toenemende onveiligheid 
enerzijds en de internationale mobiliteit anderzijds. 
Oat is jammer, omdat hier juist blijkt hoe de gebrui
kelijke tolerantie in Nederland wordt bedreigd en 
het milde justitiele klimaat wordt verhard door on
der meer het wegvallen van de controles aan de na
tionale grenzen. Het rapport maakt melding van dit 
soort verbanden als het spreekt van het stijgend per 
centage buitenlanders in Nederlandse gevangenis
sen, over het probleem van de gezinsvorming en -
hereniging, over de asielzoekenden en van de kritiek 
van de Raad van State op het Verdrag van Schengen. 
Maar het cruciale verband daarvan met de interna-

2 . Vgl. Een poging om dit soort pro
blemcn te analyseren ondernam ik in 
' Onderhandclen in bcsehaving, over 
het V erdrag van Schengen', in Ton 
Zwaan c.a., Het Europees labyrint, 
Mcppel/ Amsterdam, I 99 I. 
Zic ook het deze zomcr tc vcrschij
ncn Paul Kapteyn , Markt zonder staat, 
het Europese dilemma van inteoratie en 
civilisatie, Countinho, Muiderbcrg, 
I 993 · 
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tionale en met name Europese verwevenheid staat 
niet in het centrum van de analyse. Daarvoor is de 
blik te vee! naar binnen, te sterk nationaal gericht. 

Deze kritiek lijkt wellicht strijdig met de vele in
ternationale vergelijkingen die ook in het rapport uit 
I 9 9 2 zijn opgenomen en die onder meer het natio
nale probleem van de w A o verhelderen . Voor dit 

internationale perspectief moet het SCP zeer wor
den geprezen. Het probleem is echter dat dit per 
spectief slechts comparatief is en zich niet richt op de 
internationale integratie zelf. 

Misschien ligt hier het Leitmotiv voor het Sociaal 
en Cultureel Rapport I 994 · 

I I 7 
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Het PvdA-
program van 
Van Toorn 

'De zachte krachten zullen 
zeker winnen, ' schreef de 
dichteres Henriette Roland 
Holst. 

De zachte krachten 
Terwijl de discussie over 
de dijkverzwaringen in het 
rivierengebied, een discus-

De schrijver Gerrit 
Krol was een halve eeuw 

sie over cultuurwaarden 
versus ongebreidelde toe

later tot het inzicht geko
men dat je hard moet zijn 
om zacht te kunnen zijn. 

WILLEM VAN TOORN 
passing van technologie, in 
volle gang is ( er is juist een 
commissie ingesteld om de 
kwestie opnieuw te onder-

Schrijver 

Wie een bijdrage wil 
leveren aan het overleven 
van de zachte krachten ( dat ze zouden winnen zal, na 
twee wereldoorlogen, moordpartijen op ongekende 
schaal, het instorten van het werkelijk bestaande so
cialisme en een verbijsterende opbloei van funda
mentalisme, nationalisme en neonazisme, toch wer
kelijk niemand meer geloven) zal de hardheid moe
ten opbrengen om decennia van valse illusies, leu
gens en holle retoriek te lijf te gaan . Als het socialis
me nog zoiets als een taak heeft, is het deze. Van de 
anderen valt voor zover ik het zie, niets te verwach
ten . Wat voor valse iliusies en leugens bedoel ik? 
Vier voorbeelden. 

De ramp in de Bijlmer vond niet zo lang geleden 
plaats. Toch lijkt het heel lang in het moderne ge
heugen. De directeur van de luchthaven Schiphol 
had alweer de moed om te zeggen dat mensen zich 
niet door emoties moeten Iaten leiden in de discussie 
over Schiphol, maar door nuchtere overwegingen, 
Een nuchtere overweging is, dat Schiphol eenvou
digweg moet groeien, omdat wij anders verliezen in 
de 'Europese race'. Twee weken na de ramp werd 
het vliegverbod hoven de Bijlmer alweer opgehe
ven. 

Eerder, en lang voor de Bijlmerramp, verklaarde 
een andere directeur, die van onze grootste toeris
ten-vervoermaatschappij, dat zijn onderneming 'ge
woon dag en nacht' moest kunnen vliegen, omdat 
wij anders 'het Brugge van de twintigste eeuw' zou
den worden. De politiek en de milieubeweging 
moesten eens ophouden met zeuren, meende hij . 

Dergelijke uitspraken zouden vijftien jaar gele
den getracteerd zijn op een storm van verontwaardi
ging. Nu kan de man ze zich veroorloven. De poli 
tiek zwijgt. 

zoeken) zegt de minister 
van Verkeer en Waterstaat 

maar alvast, dat intensiever gebruik van de rivieren 
voor vrachtvervoer nodig zal zijn en probeert zij in 
hetzelfde gebied versneld de Betuwespoorlijn er 
door te jassen . Motief: wij mogen de boot niet mis
sen, we moeten opschieten, onze groei is in het ge
ding. Een lokaal waterschap bij Nijmegen verklaart 
dat het gewoon zal doorgaan met de dijkverzwarin
gen; men heeft 'via interne communicatie verna
men dat het onderzoek toch niets nieuws zal opleve
ren'. Van de politiek verneem ik niets . 

Onze hele politieke wereld, de PvdA niet uitgezon
derd, lijkt maar een hoofddoel te hebben : het zo snel 
mogelijk opheffen van aile grenzen en belemmerin
gen voor de Europese handel. Europa betekent in dit 
denken een economisch Europa. Dezelfde politiek die 
het zo druk heeft met het opheffen van grenzen, 
weet zich geen raad met de stroom 'vreemdelingen' 
die zich op Europa stort. Terwijl men met de ene 
hand grenzen opheft, moet men met de andere con
trole-apparaten ontwikkelen, identificatieplicht in
voeren, de jacht openen op de mafia en andere on
derwereldconcerns. Als het niet zo treurig was, zou 
het amusant zijn. De politiek doet alsof zij gek is en 
alsof er geen verband bestaat tussen die twee tegen
gestelde strevens. 

De kern van aile vier de voorbeelden hierboven 
is het primaat van de economische groei. Economi
sche groei heeft op aile terreinen voorrang gekregen 
hoven de kwaliteit van het Ieven, hoven met fat
soenlijke argumenten gevoerde discussies, hoven Ue 
durft het woord haast niet meer te gebruiken) mo
raal . Groei wordt steeds meer een soort natuurwet, 
de totale dooddoener waarmee de zachte krachten 
onder de tafel worden gewerkt. 
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T och is er een aantal gegevens waar bijna niemand 
met enig verstand aan twijfelt . 

Zo'n gegeven is bijvoorbeeld dat deze vorm van 
groei leidt tot uitputting van de energiebronnen en 
grootschalige vernietiging van het milieu . Een twee
de gegeven is, dat de totale consumptiemaatschappij 
die wij nastreven een ego'istisch, ongevormd, onver
schillig soort burgers oplevert, dat aileen nog door 
sentimentele televisieprogramma's zover te krijgen 
is dat het een tientje offert voor de A 1 o s in Afrika, 
en vervolgens een veelvoud daarvan uitgeeft om zich 
door de charterdirecteur van hierboven naar een 
zonnig Afrikaans 'recreatie' -strand te Iaten vervoe
ren waar A 10 s-patienten op veilige afstand worden 
gehouden. Een ander, minstens zo belangrijk, gege
ven is dat de ongebreidelde economische groei van 
het W esten leidt tot totale verpaupering van de Der 
de W ereld en Oost- Europa, wat betekent dat de 
stroom arm en die deze kant op komt aileen maar zal 
toenem en. Met aile gevolgen van dien . Politiecom 
missarissen die waarschuwen voor die gevolgen, 
worden door de politici van de economische groei 
op hun vingers getikt . Zij moeten gewoon hun werk 
doen, dat wil zeggen met te weinig, slechtbetaalde 

mensen de problemen oplossen die de politici heb
ben gemaakt. 

Ik denk dat er een prachtige en zinvolle taak 
wacht op een PvdA die de moed zou hebben versobe

ring te prediken en de burgers uit te leggen, helder 
en zonder jargon of mooipraterij , waarom die nodig 
is . Waarom het nodig is heel vee! van onze energie 
te steken in de ontwikkeling van armoedegebieden 
in de wereld, waarom dat zelfs in ons eigen belang 
is. Waarom grenzen stellen aan onze waanzinnige 
consumptie, onze produktie van tienduizenden tota
le onzinprodukten, onze hysterische toeristenindus
trie onvermijdelijk is . En waarom investeren in goed 
onderwijs en cultuurbeleid van meer toekomstvisie 
getuigt dan een zogenaamd milieubeleidsplan dat 
blijkt te leiden tot een belachelijke groei van het 
autoverkeer. 

Een PvdA die niet de moed heeft zulke harde 
waarheden tegen burgers te zeggen, onderscheidt 
zich in niets wezenlijks van a! die andere illusiebou
wers die op jacht zijn naar Europese baantjes zonder 
zich te interesseren voor het Europa dat ze in werke
lijkheid creeren, laat staan voor de wereld daarbui
ten . 

I I 9 
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Johan Huizinga 
en het socialisme 

De historicus Johan Hui
zinga (I8]2-I945) maakt 
een opmerkelijke weder 
geboorte mee . Nadat al in 
de jaren ' 7o verschillende 
van zijn geschriften op-

GERRIT VALK 
met de constatering dat hij 
de grootste historicus is die 
ons land heeft gekend. Zijn 
universitaire vorming kreeg 
hij evenwel als taalkundige 

Historicus en lid van de PvdA - T weede Kameifractie 

nieuw werden uitgegeven legt vooral het laatste de
cennium een fors aantal historici zich toe op onder 
zoek naar de persoon en het werk van deze histori
cus . De oogst daarvan is een aantal artikelen, een 
dissertatie en, recentelijk, de uitgave van diens cor
respondentie. De belangstelling voor Huizinga gaat 
- terecht - vooral uit naar zijn historisch werk. Zijn 
tijdskritiek, zijn kritiek op de politieke ontwikkelin
gen in de jaren ' 30, hebben hem geen eeuwige roem 
opgeleverd en zijn politieke geschriften hebben bij 
lange na niet de bekende klank van studies als 
'Heifsttij der middeleeuwen '. 

Toch maakte juist zijn politieke optreden in de 
dertiger jaren Huizinga tot een publiek figuur en 
welhaast to"t het nationale geweten van die tijd . 
Vooral de publikatie van In de schaduwen van moraen, 

dat in weinig boekenkasten ontbrak en tot I 9 3 9 
zeven drukken beleefde, droeg daartoe bij . 1 

De politieke betekenis die Huizinga in zijn tijd 
had, maakt het boeiend om nader in te gaan op zijn 
houding ten opzichte van de linkse beweging. In dit 
artikel zullen daarom de vragen aan de orde komen 
welke positie Huizinga innam ten opzichte van het 
socialisme , alsmede hoe de houding van socialisten 
was tegenover hun beroemde en politiek niet -on
omstreden tijdgenoot. Helaas moeten we het nog 
steeds stellen zonder een gedegen Huizingabiografie 
- onze Nederlandse historici zijn meesters in het 
aandragen van bouwstenen voor biografieen, maar 
durven het schrijven daarvan zelden of nooit aan - , 
maar de uitgave van zijn brieven maakt het mogelijk 
wat dieper op deze vragen in te gaan . 2 

Historicus en criticus 

Juist omdat Huizinga hooguit als voetnoot een rol 
heeft gespeeld in de geschiedenis van de sociaal
democratie- maar geen onbelangrijke- is een nade
re introductie wenselijk. 

Bijna iedere beschouwing over Huizinga begint 

en hij promoveerde op een 
onderwerp uit het Sanskriet. W ei volgde hij colleges 
vaderlandse geschiedenis bij P. J . Blok en deze be
zorgde hem een functie als geschiedenis leraar aan de 
HB S in Haarlem . Diezelfde Blok maakte het moge
lijk dat Huizinga in I 90 5 werd benoemd tot hoogle
raar geschiedenis te Groningen. 

Na zijn overstap naar de Leidse universiteit publi
ceerde Huizinga het werk dat hem blij vende faam 
zou opleveren: Heifsttij der middeleeuwen. 3 Met deze 
studie verrichtte hij baanbrekend werk op het 
gebied van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. 

Dit werk leverde hem internationale erkenning 
op en werd in vele talen vertaald - onlangs zelfs in 
het Russisch. 

Het werd gevolgd door andere werken die tien
tallen jaren na dato nog steeds een bekende klank 
hebben en/ of nog altijd worden uitgebracht: Eras
mus, Homo Ludens, Nederland 's beschavinB in de zeven

tiende eeuw en andere .4 In eigen land werd Huizinga 
vooral een publiek figuur door de publikatie van In 

de schadu wen van moraen . Fascisme en nationaal -socia
lisme riepen bij hem grote afkeer op en zetten hem 
tot het schrijven van dit boek . Kort voor de publika
tie van dit populaire werk verwekte Huizinga op
schudding door als rector -magnificus de Ieider van 
de Duitse delegatie bij een door de Leidse universi
teit georganiseerde conferentie de toegang tot het 
gebouw te ontzeggen : hij bleek de auteur te zijn van 
een antisemitisch geschrift . In de oorlogsjaren 
bracht Huizinga eerst enkele jaren door als gijzelaar 
in St. Michielsgestel. Na zijn vrijlating schreef hij 
Geschonden wereld, waarvan hij de uitgave niet meer 
meemaakte : kort voor de bevrijding overleed hij . 

Het is moeilijk Huizinga's betekenis te schetsen. 
Als historicus maakte hij nauwelijks school . Daa·r 
voor was zijn werkwijze en geschiedopvatting te 
individueel van aard en opzet . Toch was zijn werk 
van buitengewoon hoog niveau, verrassend, inspire
rend en van grote literaire kwaliteit . In Huizinga 
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deelden de wetenschapper en de kunstenaar dezelf
de kamer en dit maakte dat vee! van zijn geschriften 
tot de dag van vandaag blijven boeien . Voor 'de poli 
tiek ' werd Huizinga pas echt interessant toen hij zich 
als tijdscriticus en als cultuurfilosoof manifesteerde. 
In tal van politieke beschouwingen, zowel van ter 
linker als van ter rechter zijde , werd hij aangehaald , 
bejubeld of verguisd. Het was ' in' om Huizinga te 
citeren of in ieder geval er blijk van te geven hem 
gelezen te hebben . Hoewel een geschrift als ' In de 
schaduwen' nu nagenoeg vergeten is (mijns inziens 
ten onrechte) is het zeker een van de krachten ge
weest die verhinderden dat fascistische stromingen 
zich hier daadwerkelijk konden ontplooien . In die 
zin was Huizinga een politicus die geen politicus wil 
de zijn en heeft hij dan ook zeker een plaats verdiend 
in de politieke geschiedenis van ons land. Zijn maat
schappelijke rol rechtvaardigt het des te meer om te 
proberen de in de inleiding geformuleerde vragen te 
beantwoorden . 

In het hiernavolgende zullen begrippen als socia
lisme en marxisme naast elkaar worden gebruikt . 
Behalve zijn kritiek op de praktijk van het communis
me benaderde Huizinga het socialisme nogal con
ceptueel. Om die reden wordt in zijn werk nauwe
lijks ingegaan op de parlementaire vorm van het so
cialisme: de sociaal-democratie . Slechts eenmaal 
treft m en bij hem een expliciete verwijzing naar de 
sociaal -democratie als politieke beweging en name
lijk daar waar hij constateert dat in augustus I 9 I 4 
weinig meer van dat ideaal overbleef en de sociaal 
democratie helaas overal koos voor de oorlogsbelan
gen van de nationale staat. 6 

Opvattingen over het socialisme 

' Laat ons toch de moed hebben, om ouderwetsch te 
zijn! ' , verzuchtte Huizinga eens. sw I, 7) Achter 
zo'n uitroep verwacht je niet iemand met een 
warm -kloppend hart voor de socialistische bewe
ging. Appreciatie voor het socialisme was bij Hui
zinga volstrekt afwezig. Eigenlijk was hij in het alge-

meen nauwelijks ge"interesseerd in politiek . In zijn 
jeugd al helemaal niet en in latere jaren nam hij de 
wereld tot zich via een enkele krant: de N R C.7 In 
huiselijke kring, aan de farniliedis, werd ook al niet 
over politiek gesproken. 8 Toch had hij aanvankelijk 
enige belangstelling voor het socialisme, die zich on
dermeer uitte in sympathie voor het tijdschrift 'de 
Kroniek' van P.L. Tak, het weekblad dat ·laveerde 
tussen mystiek en socialisme . In die periode was hij 
zeker gemteresseerd in het socialisme. Het was niet 
zozeer de economische of de politiek-organisatori 
sche kant die hem daarin aantrok , maar veeleer het 
streven naar menselijke verheffing, naar een hogere 
beschaving. Zijn belangstelling voor het marxisme 
flikkerde nog even op toen hij, geschokt door de 
Eerste W ereldoorlog, op aandrang van Henriette 
Roland Holst in het najaar van 1 9 I 7 een cursus
inleiding in het marxisme bij Anton Pannekoek 
volgde.9 Na dat jaar verdween zijn sympathie voor 
het socialisme volledig. 10 De excessen van de Rus
sische revolutie , alsmede de praktijk van het com
munisme wekten bij Huizinga een grote afkeer van 
het revolutionaire socialisme . Nergens gedecideer
der in zijn afwijzing daarvan is de historicus in een 
brief aan zijn vriendin Henriette Roland Holst, 
waarin hij het communisme omschrijft als ' ( . . . ) de 
laatste uitgroei van een tweeduizend jaar oude 
waan, die bestemd is de westelijke samenleving te 
vernietigen .' (sw 1, 3 I 3) W at Huizinga bedoelde 
met 'een tweeduizend jaar oude waan ' laat zich 
raden. Hij schaarde het socialisme onder de diverse 
op een heilsleer gebaseerde sociale bewegingen in de 
geschiedenis, die hun tijdelijke bestaan met elkaar 
gemeen hadden . Mogelijk vanuit deze visie schreef 
hij in 19 2 2 aan Henriette Roland Holst, dat het so
cialisme vergeten zou worden en verloren zou gaan 
als ideaal. (s w I I, 3 9 I ) Jaren later deed hij er te
genover zijn neef Menno ter Braak nog een schepje 
bovenop en noemde hij het communisme de 'vijan
dige tweelingbroeder ' van het extreme nationalisme 
en samen daarmee 'de geese! van onzen tijd' . 

I . In de schadu wen van moraen. Een dian
nose van het aeesrelijk lijden van onzen tijd 
(Haarlem 193 5). 

element der cu!tuur (Haarlem 193 8) 
Nederland 's beschavina in de zeventiende 
eeuw. Een schets ( Haarlem 1 94 1 ) . 

Historische lijnen en patronen. Een keuze 
uit de essays (Amsterdam 197 1) 2 71 -
300, aldaar 279. 

2. L. Hanssen , W .E. Krul , A.·van de r 
Lcm ,J.Huizinaa. BriejivisselinB 1894-
194> (Utrecht / Antwcrpen 1989-
199 1), 3 din . Geciteerd als s w . 
3. Hetjs!Cij der Middeleeuwen. Swdie over 

Ievens- enaedachrenvormen der veertiende 
en vijft iende eeuw in Frankrijk en de 
Nederlanden (Haarlem 1 9 1 9). 
4 · Erasmus (Haarlcm 19 24). Homo 
Ludens. Proeve eener bepalina van het spel-

5. ] .Huizinga , Geschonden were/d. Een 
beschouwina over de kansen op herstel van 
onze beschavina (Haarlem 194 t;). 
6. Patriott isme en nationalisme in de 
Europeesche aeschiedenis tot het einde der 
19de eeuw (Haarl err:> r940- 70). 
7· ] .Huizinga, Mijn weg to t de histo
ric, in: Verzamelde Werken, 
di.1 (Haarlc m 194 8) 1142, aldaart 9. 
J. Romcin , Huizinga als historicus, in: 

8. Inter view m et dochter Elizabe t door 
N . Lc tt inck in : Haaase Post 16 decem 
be r 1989, 74 -76. 
9· W .E . Krul, Historicus tegcn de tijd . 
O pstcllen over Ieven en werk van J. 
Huizinga (Groningcn 1990) 1 15 , 169, 
18 1. 
10. Ro me in , Huizinga, 279,28 1. 
1 1 . Huizinga, Schaduwen, 1 18, 1 19. 

I 2 I 



122 
s &_o3 1993 

(s w I I I, I 4 9) Ondanks de tekorten die Huizinga 
onderkende in het kapitalisme, zoals hij Jan Romein 
in I 9 I 8 schreef, hood de revolutie geen oplossing: 
' lk moet bekennen, dat ik er hoe Ianger hoe meer 
aan twijfel, primo of zij komt, en secundo als zij 
kwam, ofzij heilzaam kon zijn. lk he! meer en meer 
over tot het prefereeren van wat ik de Amerikaan
sche oplossing noem : ondanks en zelfs d66r het ka
pitalisme , hoven de Russische.' (sw I I I, 244) Hui 
zinga keerde zich fel tegen de praktijk van het socia
lisme . Ook had hij grote fil osofi sche bezwaren tegen 
het marxisme. In Huizinga's politieke opvattingen 
was het bepalend in hoeverre een samenleving een 
hoog-ethisch karakter kent. Naar zijn opvatting on
dergroef het marxisme juist de moraal . 

lmmers, in het bovenbouw- onderbouwdenken 
wordt de economische structuur verabsoluteerd , 
terwijl het marxisme bovendien het ethisch ideaal 
ondergeschikt maakt aan het ideaal van het klassebe
lang. 1 1 Als cultuurpessimist - weliswaar niet van de 
somberte yan een denker als Spengler, die geloofde 
in de onvermijdelijke ondergang van de beschaving
kon Huizinga zich evenmin herkennen in een leer 
waarin de heilsverwachting zo'n dominante plaats 
inneemt . Huizinga geloofde in verandering als pro
ces, niet als gevolg van revolutie . En dan nog was in 
die opvatting de mogelijkheid tot veranderen ge
ring. De mens, aldus Huizinga, kan zekere strekkin 
gen van dat proces bevorderen , maar hij kan de rich
ting daarvan niet omkeren . Met andere woorden : 
het samenlevingsproces is onomkeerbaar' 2 • 

O ok zijn religieuze opvattingen botsten met een 
leer die zich voornamelijk richt op het hier en nu : 
'Cultuur moet m etaphysisch zijn , of zij zal niet 
zijn .' ' 3 

Huizinga 's afkeer van het socialisme werd niet 
aileen gevoed door cultuurfilosofische overwegin
gen, maar ook als historicus wees hij het socialisme 
af. Hoewel hij in zijn historisch werk wei oog had 
voor economische opvattingen had hij een afkeer 
van het historisch materialisme als geschiedopvat
ting: het historisch materialisme ontkende de gees
telijke en zedelijke aspecten in de geschiedenis. 
Daarnaast stond hem het misbruik van de geschie
denis voor politieke doeleinden sterk tegen. Dit 

12. A.w, 10. Vgl. ook W iiltgens' op
vattingen over 'de maakbaarhcid van 
de samenlcving' , zoals hij die neerl eg
de in diens zogenoemde Nijmeegse 
rede van 1 990. 
13.A.w. , 35· 
14. J. Huizinga, De wetenschap der 
geschiedenis, in : Verzamelde Werken , 
dl. 7, I 04- I 7 2, aJdaar I 59- I 6 I . 

noemde hij 'historie in dienstbaarheid '. 14 Boven
dien heeft de geschiedenis van de arbeidersbeweging 
hem nooit kunnen boeien (sw I I I, 4 28) en toen 
Jan en Annie Romein eens een plan voorlegden voor 
een serie 'De grote geschiedschrijvers' en Huizinga 
dit ter advies onder ogen kreeg, schrapte hij onmid
dellijk de Marxbiograaf Franz Mehring van de 
lijst . 15 

Het paste evenmin in Huizinga's karakter om 
zich te binden aan een politieke beweging. De geest, 
het denken m oest ongebonden zijn en de politiek 
vormde juist een bedreiging daarvan . Huizinga voel
de zich veeleer dee! uitmaken van wat hij noemde de 
'spiriti liberi '. 1 6 

Was er dan niets dat Huizinga aantrok in het socialis
me? Misschien be"invloedde Marx ' vervreemdings
begrip Huizinga in zijn ' Homo Ludens'. Zijn 'spe
lende mens' lijkt dicht te staan bij de mens volgens 
Marx toen deze nog geen slachtoffer was van de pro
duktieverhoudingen. Ook bij Huizinga overwon de 
ernst toen in de negentiende eeuw het economische 
ging overheersen. Toch was het vervreemdingsbe
grip bij Huizinga meer antropologisch geent dan dat 
het terugging tot Karl Marx. 

Verhoudinaen met socialisten 

Huizinga 's afkeer van het socialisme weerhield hem 
er niet van een diepe vriendschap op te bouwen met 
het echtpaar Roland Holst . Er bestond een grote 
zielsverwantschap tussen de Roland Holst en Hui 
zinga en de talrijke brieven getuigen daarvan . Helaas 
vernietigde Henriette Roland Holst de brieven, die 
Huizinga haar en haar man zond . 

Hoe groot die vriendschap was , bleek na het 
overlijden van Richard Roland Holst . In een brief 
aan neef Adriaan noemde Huizinga dit '( ... ) een on
heelbare verwonding van mijn Ieven ' . (s w I I I , 

3 2o) Spanningen over politiek werden evenwel om
zeild door ' ... voort te gaan met elk gesprek over 
maatschappelijke dingen te vermijden , zoals we a! 
vele jaren hebben gedaan .' (s w I I , I 3) Het was 
Huizinga die de politiek meed in zijn contact met 
Henriette Roland Holst . Dit irriteerde haar en zij 
ervoer dit als een geringschatting voor de pogingen 

15. Annie Romcin-Yerschoor , Omzien 
in verwonderina (Amsterdam 1970), 
dl.l, 293· 
16 . E. Naaijkens, De ltaliaanse kennis
making met het werk van Johan 
Huizinga, in: Jncontri .Ri vista di Studi 
ltalo-Nederlandisi 5 ( 1990) 77 -94, 
aldaar So. 
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van mensen om idealen te verwezenlijken: 'Dit is 
voor mij het geloof waar ik niet buiten kan . . .' 
(sw 1, 312 -3 15 ) 

Moeizaam was echter Huizinga' s verhouding tot 
enkele andere radicaal-socialisten die zijn pad kruis
ten: Jan Romein en Jef Suys . Beiden waren leerlin 
gen van hem en vooral voor de eerste betekende het 
verschil van politieke inzichten een scheiding der 
wegen. Huizinga kon zeker waardering opbrengen 
voor het werk van Suys. Deze stoorde zich echter 
aan de aristocratische houding van zijn leermeester 
en noemde hem in een brief aan Romein eens sma
lend '' t Ventje ' . 1 7 Maar vooral de verhouding tus
sen Huizinga en Romein was gecompliceerd . Ten 
opzichte van zijn leermeester ging Romein zijn hele 
Ieven gebukt onder een Schiiler -complex: 'lk zal 
mijn Ieven lang bij het voltooien van een stuk werk 
niet loskomen van de gedachte: wat zou Huizinga 
ervan zeggen?' •8 Groot was aanvankelijk zijn 
bewondering: ' ( . .. ) zo en niet anders wil ik leren 
schrijven, zwoer ik ( .. . ) ' na het lezen van ' Herfsttij 
der middeleeuwen ' . 19 Maar dat veranderde, want 
'( . .. ) in de honing mijner bewondering begon zich 
sinds I 9 I 7, het jaar van de Russische Revolutie, de 
alsem mijner kritiek te men gen .' 20 Die kritiek ging 
zich meer en meer richten op Huizinga' s politieke 
opvattingen. Romein verweet zijn leermeester dat 
hij zijn tijd niet begreep en die bezag vanuit ' het zon 
licht van gisteren ' 2 1 in plaats vanuit de invalshoek 
van de wenkende, proletarische toekomst. Zijn 
tijdskritiek, zoals ondermeer was neergelegd in 
Huizinga 's 'Schaduwen ' was onschadelijk van karak
ter. lmmers, Huizinga bekritiseerde aileen de symp
tomen van zijn tijd en stelde geen diagnose, want als 
hij oog had gehad, aldus Romein, voor de oorzaken 
van het fa! en van zijn tijd zou zijn kritiek een socialis
tische zijn geweest . De zielsverwantschap zoals die 
bestond in Huizinga's relatie met Henriette Roland 
Holst ontbrak tussen hem en Romein . Misschien 
lukte het Romein daarom niet bij zijn leermeester te 
promoveren: '( . . . )de onderwerpen die hij voorstelt 
vind ik vervelend, die ik voorste l vindt hij gevaar
lijk. '2 2 

'7 · Leon Hanssen , Jef Suys: erAater in 
vergetelheid, in: fn termediair 19 

december 1986,33 - 37. 
1 8 . Geciteerd door Romein
Ycrschoor, Omzien, 1 o8. 
19 . Romcin, Huizinga , 272 . 
2o . A.w., 27 3 . 
. 2 1. A.w. , 278 , 284. 

Wie het wellukte om bij Huizinga te promove- ren 
was de sociaal -democraat en voormalig secretaris 
van Troelstra, H.B. (Stuuf) Wiardi Beckman. Op
merkelijk was dat het promotie-onderwerp nu niet 
direct Huizingiaans te noemen was : het syndicalisme 
in Frankrijk. Huizinga had vee! waardering voor het 
onderzoek, hoewel hij van mening was dat aan de 
historische invalshoek wei het een en ander ontbrak . 
(sw I I, 35 I) 

Het is evident, dat de waardering voor Huizinga vee! 
groter was bij sociaal -democraten dan bij radicaal 
socialisten . In het koor van bewonderaars waren -
zeker in de jaren ' 3 o - vee! sociaal-democraten te 
vinden. In de s. D.A.P. van de jaren ' 3o had de klas
senstrijd goeddeels plaatsgemaakt voor een streven 
naar culturele en zedelijke verheffing van de mens 
en een dergelijk streven nam nu eenmaal een grote 
plaats in in Huizinga 's werk . Toch vie! ook hier ten
minste een dissident geluid te beluisteren en name
lijk van - hoe kon het ook anders - Jacques de Kadt, 
publicist , later Kamerlid voor de PvdA, en enfant 
terrible van de socialistische beweging. In een 
bespreking haalde hij vernietigend uit naar Huizinga 
van wie hij geen spaander heelliet. 2 3 De verwijten 
kwamen goeddeels overeen met die van Romein . 
Evenals Romein vond De Kadt de kritiek van 
Huizinga op verschijnselen als het fascisme on
schadelijk . Zijn kritiek, aldus De Kadt , was niet 
meer dan 'de deftigheid in het gedrang'. Strijd daar
tegen vie! van hem niet te verwachten en De Kadt 
gaf dan ook als motto voor zijn artikel een gedicht 
van Van lependaal : ' Dikke Dings was verscheiden, 
In z'n Heer en lit-jumeau . De professor kwam en 
zeide : "Tsjonge-jong"- en liet het zoo . ' 

Na zijn overlijden raakte Huizinga politiek gezien 
snel in vergetelheid . Zijn politieke geschriften wer 
den nauwelijks meer gelezen. De wereld, ver 
scheurd door de Koude O orlog, had blijkbaar geen 
behoefte meer aan een boodschap waarin een ethi
sche catharsis haar werd voorgehouden als remedie 
tegen de kwalen van de tijd . De waardering voor 
Huizinga als historicus verdween echter nimmer en 
nam vooral het laatste decennium opmerkelijk toe. 
De uitgave van zijn brieven getuigt hiervan . 

2 2 . Geciteerd door Romein-Ver
schoor , Omzien , 2 16. 

2·3. J .de Kadt, De deftigheid in het 
gedrang. Over wezen en waarde der 
Huizinga's ( 1936) in : De deftiaheid in 
het aedrana. Een keuze uit z ij n verspreide 
aeschriften (Amsterdam I 99 I ) 8 3- I o6. 
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Soevereiniteit, 
geheimhouding en 
verraad 

Marin Terpstra bcspreekt : 

G. de Bruin . Geheimhoudinaen verraad. 

De aeheimhoudinB van staarszaken ten tij de 

van de Republiek (1 600-17 t;O). 

sou Uitgeverij , 's Gravenhage 199 1. 

(Opcningscitaat uit Samuel Pcpys, 

Geheim daaboek van een puritein, 

Amsterdam 979· blz. 147 ·) 

De Engelse ambtenaar Samuel 
Pepys schreef op 4 februari I 66 5 
in zijn geheime dagboek de vol 
gende anekdote. 'Lord Belasyse 
vertelde onder andere een mooi 
verhaal over de tijd dat hij gouver
neur was van Newark, onder ko
ning Karel I . De Koning had hem 
een geheime boodschap gestuurd 
betreffende het verdedigen van de 
stad; deze boodschap was in ge
heimschrift geschreven en in een 
Ioden kogel verpakt, die ze de 
koerier lieten inslikken . De koe
rier kwam aan bij Lord Belasyse 
en vertelde hem dat hij een bood
schap van de Koning bij zich had, 
maar dat die nog in zijn buik zat . 
Ze gaven hem dus een purgeer
middel en toen kwam hij eruit .' 
Dit verhaal speelt zich af in de 
jaren veertig van de zeventiende 
eeuw. Het was behelpen in die 
tijd. Aile goede bedoelingen ten 
spijt - de geheimhouding toen 
vereiste methoden die nu nog 
slechts gangbaar zijn bij smokkel 
van kleine hoeveelheden drugs . 

Hoe staat het vandaag de dag 
met de geheimhouding van staats
zaken? De primitieve methoden 
uit de zeventiende eeuw zullen 
niet meer bestaan. Maar is met de 
mid del en ook het thema zelf ver 
dwenen? Soms krijgt men de in
druk dat er nauwelijks nog enige 

aandacht is voor de idee dat een 
staat zijn geheimen kent, aileen 
bekend bij een beperkte groep, de 
politieke elite , en bovenal dat het 
onthullen van dergelijke gehei
men zeer kwalijk is en als verraad 
moet worden beschouwd en be
handeld . Staatsgeheim en verraad 
zijn ouderwetse woorden die niet 
meer thuis horen in het tijdperk 
van de Informatie. 

Staatsaeheim en verraad - toen 
en nu 

Het is verleidelijk dit contrast tus
sen beide tijdperken op te vatten 
als een wezenlijk verschil : in de 
ene periode zit een koerier met 
~et staatsgeheim in zijn maag, in 
de andere peri ode zit men er hele
maal niet meer mee in z 'n maag . 
Z6 zou men het bijna even hon
derd bladzijden tellende proef
schrift van de Utrechtse historicus 
Guido de Bruin in ei:n zin kunnen 
samenvatten. Geheimhoudina en ver

raad gaat over theorie en vooral 
praktijk van geheimhouding van 
staatszaken en van de bestrijding 
van de verraders van dergelijke 
geheimen. De Bruin beperkt zich 
tot de eerste periode, die van de 
Republiek, dit is de tijd van I 58o 
tot I79 5 in de ' Nederlandse' ge
schiedenis toen 'wij' nog een fe
deratie van soevereine gewesten 
waren. De auteur is lang met zijn 
onderzoek bezig geweest en heeft 
niet aileen een stortvloed van fei
ten ( overigens niet helemaal 
onbekend) hoven tafel gebracht 
over het functioneren van de 
dagelijkse politiek in de Repu
bliek, maar ook getracht een 
beeld te creeren van de staatsvor
ming in die periode. De Repu
bliek was in het Europa weliswaar 
als een van de weinige staten geen 
uitgesproken monarchie, maar 
volgde toch in grote lijnen de al-



gehele tendens. De politieke eli 
tes in aile Europese staten zullen 
zich steeds verder isoleren van de 
rest van de samenleving en deze 
ontwikkeling zal uiteindelijk lei
den tot de ineenstorting van de 
absolutistische monarchieen . De 
autocraten hebben hun eigen graf 
gegraven . En een van hun belang
rijkste fouten was hun overgevoe
ligheid waar het ging om het ge
heim houden van staatszaken . De 
politiek van de geheimhouding is 
met het ancien renime evenzeer ten 
grave gedragen, aldus De Bruin . 
Hij spreekt daarom over de door 
hem onderzochte periode als van 
een 'verzonken beschaving ' , daar
mee suggererend dat het pro
bleem van de geheimhouding van 
staatszaken, en dus ook van ver
raad , eigenlijk niet meer van deze 
tijd is. De schrijver geeft zelf aan 
het slot van zijn hoek aan dat de 
democratie, zoals die zich vanaf 
de negentiende eeuw in de ge"in
dustrialiseerde wereld ontwik
kelde , een belangrijke oorzaak is 
geweest voor het verdwijnen van 
het thema staatsgeheim en ver
raad . Zodra het volk (dat allengs 
meer burgers gaat omvatten) po
litieke macht krijgt , of ten minste 
de regering mag controleren, 
moet ook de politieke informatie 
vrij ter beschikking staan. Maar 
vee! beslissender voor het proces 
waarin het staatsgeheim teloor 
ging is het feit dat steeds meer 
mensen op een of andere manier 
met het staatsbestuur t e maken 
krijgen. Leden van de twee ka
mers, van de provinciale staten en 
van gemeenteraden, maar ook de 
talloze bestuurders binnen het 
overheidsapparaat of van partijen 
die met de overheid voortdurend 
in over leg zijn , en niet te vergeten 
grote scharen ambtenaren die in 
afnemende mate beantwoorden 

S &_D J 1993 

B 0 E K E N 

aan het ideaal van de trouwe 
staatsdienaren, zij allen hebben op 
een of andere manier toegang tot 
informatie die wellicht niet ieder 
een zou behoren te bezitten . De 
onthulling van geheimen lijkt -
omdat zo vee! al openbaar is - een 
incident, dat wellicht sommige 
belanghebbenden in verlegenheid 
kan brengen, maar waarbij toch 
eigenlijk niemand gelooft dat het 
voortbestaan van de staat daar
door in gevaar wordt gebracht. 

Natuurlijk horen geheimen of 
pogingen iets geheim te houden 
niet tot het veri eden . Overal waar 
meerdere partijen om een buit 
vechten of elkaars belangen kun
nen schaden is het beschermen 
van informatie die anderen voor 
deel kan opleveren ten koste van 
de eigen veiligheid of belangen, 
noodzakelijk en wordt loyaliteit 
hoog op prijs gesteld. Kortom, 
binnen bedrijven of ministeries, 
en vooral binnen overheidsorga
nisaties die zich met veiligheidsza
ken bezig houden, is het thema 
van geheimhouding en verraad 
zeker binnen de eigen gelederen 
geenszins verleden tijd . De veran
dering in het omgaan met geheim
houding en verraad , een verande
ring die De Bruin doet spreken 
van een 'verzonken beschaving' , 
lijkt veeleer gelegen in de sfeer die 
rondom dit thema in de publieke 
opinie heerst . Is de sfeer nu zoals 
gezegd veeleer als zorgeloos te 
bestempelen, in de anderhalve 
eeuw die De Bruin beschrijft geldt 
daarentegen de karakteristiek: 
parano"ide. 

Een en ander geeft al aan dat 
we een scherp onderscheid zou
den moeten maken tussen aan de 
ene kant het staatsgeheim als een 
intrinsiek element van de politiek 
en het belang dat staatslieden, 
ambtenaren en uiteindelijk aile 

mensen hebben om bepaalde in
formatie geheim te houden dan 
wei deze aan de geheimhouders te 
ontfutselen. Dit onderscheid 
speelt in het hoek van De Bruin 
wei een rol, maar wordt niet al 
tijd expliciet gemaakt . Dat heeft 
natuurlijk alles te maken met het 
feit dat in de praktijk beide aspec
ten van geheimhouding door el
kaar !open en verward raken . Zo 
zullen staatslieden en politici hun 
eigen geheimen liever classiffi
ceren als staatsgeheim: zij baten 
de formele en materiele middelen 
van het staatsgeheim voor zichzelf 
uit. Politieke groeperingen die 
dee! uitmaken van de regering zijn 
zo vaak in het voordeel ten op
zichte van andere groepen . Om
gekeerd betekent dit dat zaken die 
echt onder het staatsgeheim val 
len vaak de speelbal worden van 
strijdende belangen en conflicten 
om machtsposities, zowel tussen 
politici en ambtenaren onderling, 
als tussen 'de politiek ' en 'de sa
menleving' (zoals belangengroe
pen of journalisten). Men zou 
kunnen zeggen dat de alledaagse 
gevechten om informatie (die be
langen kunnen schaden) niet meer 
zo snel als vroeger tot verraad kan 
worden bestempeld. Het vrij cir
culeren van informatie is daarvoor 
een te grote waarde geworden . 
Aan de andere kant moet dit ver 
schil tussen vroeger en nu niet 
worden overdreven . Laten we 
echter terugkeren naar de histo
rie. 

Soevereinitei t en staatsn eheim 

Het politieke thema van de ge
heimhouding is ten nauwste ver
bonden met de vorming van de 
moderne , gecentraliseerde sta
ten, een proces dat vanaf de zes
tiende eeuw op gang kwam. De 
concentratie van politieke macht 
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bij een centrale overheid ging ge
paard met de ontwikkeling van 
een cultus van de soevereiniteit. 
Deze soevereiruteit was tegelijk 
althans in de meeste Europese sta
ten - gebonden aan de staat en aan 
de persoon van de vorst. De vorst 
was het hoofd van de staat en in 
dat hoofd bevond zich de Rede 
van Staat - het brein dat het schip 
van staat over de woelige baren en 
tussen gevaarlijke klippen en 
zandbanken moest loodsen. Niet 
aileen mocht de politieke macht 
zich niet in te vee! verschillende 
handen tegelijk bevinden (soeve
reiniteit is ondeelbaar), ook de 
kennis van staatszaken diende ge
concentreerd te worden bij de 
vorst en zijn raadgevers . Lichaam 
en geest van de staat konden het 
beste maar in de persoon van de 
vorst worden vererugd. 

Van het begin af aan werd de 
wetenschap van de staatspolitiek 
die de vorming van deze staten 
begeleidde , opgevat ais een 'ge
heime leer '. De politieke theorie, 
zoals die van Machiavelli , leverde 
historische voorbeelden en daar
uit afgeleide raadgevingen ten be
hoeve van de regeerders - door
gaans soevereine vorsten. Talloze 
verhandelingen werden geschre
ven over de vraag hoe de staat 
geregeerd moest worden, maar 
ook werd voortdurend bena
drukt dat de regering van de staat 
was voorbehouden aan een be
perkte groep. De inwoners van 
die staat moesten zich daarmee 
niet bemoeien en het was dan ook 
maar het beste dat zij er ook ruets 
van afwisten. Tot in de zeventien
de eeuw zien we dat politieke 
theoretici zich vaak uitvoerig ver
ontschuldigen zich met staatsza
ken te hebben bemoeid . Geschrif
ten worden uitdrukkelijk opge
dragen aan vorsten - in een po-
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ging bij hen in het gevlei te ko
men. Deze politieke theorieen lij 
ken abstract en vaag - ook de · 
Bruin ergert zich daaraan. De ver
klaring is eenvoudig: deze ge
schriften mengen zich liever niet 
in de geheimen van de staat, de 
details van de politiek . Ze manen 
veeleer de burgers tot gehoor
zaamheid en tevredenheid. De 
beroemdste voorbeelden van der
gelijke waarschuwende teksten. 
Thomas Hobbes' Leviathan ( 1 6 51) 
en Sir Robert Filmers Patriarcha 
168o), zijn dan ook wat dit be
treft de schietschijf van het eerste 
belangrijke geschrift van de libe
ralistische traditie , de Two treatises 

cif sovernment ( 1689) van John 
Locke . Locke breekt het pleidooi 
voor de gehoorzame burger open 
met zijn stelling dat de regering 
slechts de dienaar is van het volk, 
de burger heeft een recht om mee 
te beslissen: de staatszaken zijn 
namelijk zijn eigen zaken. 

Deze politiserinB van de samenlevinB 
wensten de aanhangers van de 
soevereiniteitsidee nog met aile 
geweld te verhinderen. Zij vrees
den nog m eer geweld van een 
burgeroorlog, die zij als het on
verrnijdelijke gevolg van deze po
litisering zagen. Het staatsgeheim 
stand mede daarom in het cen
trum van de belangstelling . En 
ook zonder liberaie denkers zoals 
Locke verliep de staatsvorming 
niet van een leien dakje. Niet ai 
leen moest het streven van vor
sten naar een absolute heerschap
pij worden bevochten op voor
rechten van adel, steden en stan
den (die daarvan uiteraard ruet 
zonder slag of stoat afstand de
den), dit streven werd ook voort
durend bedreigd door andere vor
sten en hun aanspraken op erfop
volging, rechten of grondgebied. 

En niet aileen werden deze staats
organisaties in wording zeker tot 
het midden van de zeventiende 
eeuw geplaagd door het probleem 
van de vaak zeer gewelddadige 
godsdiensttwisten, ook dreigden 
voortdurend volksopstanden die 
het gevolg waren van belasting
verhoging. Hettel kens opkrikken 
van de belastingen was nodig om 
de steeds stijgende kosten van het 
militaire apparaat en aile taken die 
bij zijn expansie kwamen kijken, 
te dekken. De staatsvorming had 
plaats in een toestand van algehele 
vijandschap, die de politiek van 
deze staten dan ook sterk bepaal 
de. Hobbes ' beroemd geworden 
voorstelling van zaken dat de staat 
een einde zou maken aan de na
tuurtoestand waarin iedereen met 
iedereen in oorlog verkeerde, was 
al te optimistisch. De staat zelf 
was nogal te zeer partij in de vele 
maatschappelijke en internationa
le conflicten . En lange tijd was het 
helemaal niet zo zeker dat de staat 
ook als winnende partij uit de 
strijd te voorschijn zou komen. 
Pas in de tweede helft van de ze
ventiende eeuw beginnen de poli
tieke verhoudingen zich te con
solideren. Dan wordt het bestaan 
van een centrale overheid een min 
of meer erkend gegeven en haar 
gezag door de meeste burgers 
grotendeels verinnerlijkt. 

Een van de belangrijkste stel
lingen in het proefschrift van De 
Bruin is dat de absolutistische re
gimes deze consolidering te wei
nig hebben waargenomen en zijn 
voortgegaan politiek te bedrijven 
aisof ze nog voortdurend be
dreigd werden door hun vijanden. 
De vrees voor chaos en anarchie 
was in de leidende kringen zo 
groat, en het verlangen naar hun 
tegendeel, eenheid en monarchie , 
zo sterk, dat ze ailes deden om 



hun voortbestaan en vooral hun 
gezag te waarborgen. Maar juist 
deze neiging werd de ondergang 
van de absolutistische monar
chieen, evenals van de aan dezelf
de neigingen leidende politieke 
elite in de Republiek van de acht
tiende eeuw. De Bruin conclu
deert: 'De geheimhoucling van 
staats- en regeringszaken is meer 
een gevaar voor een verantwoor
de gezagsuitoefening dan een 
waarborg voor de staatsveilig
heid.' Geheimhouding is welis
waar een bron van politiek gezag, 
maar ook een symptoom van een 
a! te autoritaire interpretatie 
daarvan . Deze conclusie steunt op 
een wetmatigheid die De Bruin in 
de geschiedenis heeft ontdekt: 
'Hoe minder autonta1r een 
machtssysteem optreedt, hoe ge
ringer de hang naar en het nut van 
geheimhouding is.' 

De geheimhouding van staats
zaken staat uiteraard niet los van 
de bestraffing van degenen die uit 
de school klapten of voor geld het 
in hen gestelde vertrouwen be
schaamden . Tegen loslippigen en 
verraders waren strenge maatre
gelen voorzien, die in de Repu
bliek overigens slechts in geringe 
mate ook daadwerkelijk werden 
uitgevoerd . Geheimhoucling gaat 
bovendien gepaard met een wei
nig tot openbaarheid en democra
tie neigende bestuursvorm . En 
tenslotte bedreigen al deze uit
wassen van de drang tot geheim
houding uiteindelijk de veiligheid 
van de burger die mogelijk ten 
onrechte het slachtoffer wordt 
van opsporing of zelfs vervolging. 
De politieke achtervolgingswaan 
neemt nu eenmaal geen risico's. 
Dit soort overwegingen lijken De 
Bruin tot de conclusie te voeren 
dat de historisch gegroeide weer
zin tegen deze politiek van ge-
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heimhouding, een weerzin waar
van de democratie de uitdrukking 
is, in wezen een principiele zaak 
was en is. De bestuurders uit deze 
periode zouden niet verstandig 
hebben gehandeld, maar zich te 
vee! hebben Iaten leiden door hun 
voortdurende vrees beroofd te 
worden van hun macht en aile 
voorrechten die dat met zich mee 
bracht. De Bruin illustreert deze 
stelling nog eens door aan het slot 
het voorbeeld van moderne tota
litaire staten in het voormalige 
O ostblok naar voren te halen . Al 
hoewel deze staten beschikten 
over vee! effectiever machtsmid
delen dan de zeventiende en acht
tiende eeuwse staten, slaagden zij 
er uite indelijk toch niet in de de
mocratie tegen te houden. Deze 
conclusie lijkt mij iets te gemak
kelijk. Bovenclien sluit ze slechts 
ten dele aan bij de studie die de 
auteur zelf he eft te boek gesteld . 

De onmos elijkheid van seheim

houdinB 
De conclusie sluit hoogstens aan 
bij het eerste , meer algemene en 
theoretische , dee! van de studie 
van De Bruin . De eerste honderd
dertig bladzijden geven een over
zicht van de staatsvormng in het 
Europa van de zestiende , zeven
tiende en achttiende eeuw, uiter
aard met de nadruk op het thema 
van de geheimhouding van staats
zaken. De Bruin gaat ook in op de 
denkbeelden van filosofen, juris
ten en bestuurders die de achter 
grond vormen van de geschetste 
ontwikkeling. Het grootste dee! 
van het proefschrift handelt ech
ter zeer gedetailleerd over de wij 
ze waarop in de Republiek (uitge
splitst naar de zeven gewesten) 
gepoogd werd geheimhouding 
van staats- en regeringszaken te 
waarborgen en de wijze waarop 

met verraad werd omgespron
gen . De conclusie die De Bruin uit 
dit onderzoek trekt is tweeledig 
(en lijkt nogal tegenstrijdig). Aan 
de ene kant leidden de pogingen 
tot geheimhouding voorzover als 
ze inderdaad slaagden , tot een 
verregaand isolement van de po
litieke elite - de groep die in staat 
bleek belangrijke informatie on
der zich te houden . In die zin on
dermijnden deze pogingen de ef
fectivi teit van het politieke gezag 
(zoals de stelling hierboven ook 
aangaf) . Aan de andere kant stelt 
de auteur vast dat de politiek van 
geheimhouding over het geheel 
genomen doodeenvoudig mislukt 

is. De bestuurders waren niet bij 
machte geheimhouding te verze
keren en juist deze onmogelijk
heid zal hen langzaamaan hebben 
verzoend met het bestaan van een 
openbaarheid van poli tieke gege
vens. 

Naast een principiele reden 
voor het op de achtergrond raken 
van het thema van het staatsge
heim (het is onverenigbaar met 
een niet-autoritaire regerings
vorm zoals de democratie),treedt 
hier een uiterst pragmatische 
grond naar voren voor de ver 
zwakking van autocratische regi
mes. Deze grond is ook daarom 
interessant omdat de geheimhou
ding vooral de praktijk van de 
machtsuitoefening zelf betrof. De 
onthulling van het geheim van de 
politieke macht is daarom voor 
een dee! de afbraak van een my
the: de mythe dat de macht die 
wordt uitgeoefend door politieke 
!eiders, ook volledig effectief is. 
Politici (maar ook andere leiding
gevenden uiteraard) houden er 
niet van als hun falen en feilen aan 
het daglicht treden . Succes moet 
er zijn. Deze mythe kan aileen in 
stand gehouden worden (en dat 
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geldt uiteraard ook vandaag nog) 
als zo weinig mogelijk mensen een 
blik in de keuken kunnen werpen. 

De ondermijning van autocra
tische regimes heeft volgens De 
Bruin twee belangrijke oorzaken, 
beide gelegen in de manier waar
op de regimes zelfhun macht uit
oefenden. De eerste oorzaak is dat 
geheimhouding die gepaard gaat 
m et uitbreiding van het machts
domein de macht ondergraaft. De 
reden daarvan is eenvoudig. Wie 
mei:r macht wil uitoefenen (over 
meer mensen of over meer za
ken), moet meer mensen bij de 
machtsui toefening betrekken. 
Niet alleen degenen die aan die 
macht zijn onderworpen, maar 
ook degenen die voorbereidende 
of uitvoerende taken krijgen , 
nemen in getal toe. Geheimhou
ding daarentegen vereist dat het 
aantal mensen dat bij machtsuit
oefening betrokken is , zo klein 
mogelijk wordt gehouden. 

Machtsuitoefening op grate 
schaal en geheimhouding sluiten 
elkaar tot op zekere hoogte dus 
uit . Daarom lijkt het niet zozeer 
de democratie (of parlementaire 
controle op de regering), als wei 
de toegenomen omvang van de 
publieke zaken en de groei van het 
ambtenarencorps die debet zijn 
geweest aan de ondergang van de 
politiek van geheimhouding. 

De andere oorzaak die De 
Bruin noemt, heeft hiermee te 
maken. De techniek van geheim
houding houdt geen gelijke tred 
m et de technieken om informatie 
te verkrijgen en te verspreiden. 
De reden daarvoor ligt ook voor 
de hand. Alhoewel elk regim e er 
belang bij heeft zijn eigen zaken 
geheim te houden, zal het alles 
doen om kennis te krijgen over 
potentiele of actuele concurren
ten en vijanden. Spionnen, dip-
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lomaten , briefonderscheppers, 
maar ook nieuwsgaarders (de 
journalisten in spe) van allerlei 
slag zorgden voor een omvangrijk 
netwerk waarin uiteraard niet al
tijd even betrouwbare informatie 
vrijelijk kon circuleren. 

Vandaag de dag is de ongelijke 
ontwikkeling tussen het vermo
gen iets geheim te houden en de 
technieken om het geheim te ont
hulten alleen nog maar verscherpt 
ten gunste van de openbaarheid. 
De technische mogelijkheden om 
verborgen informatie hoven tafel 
te krijgen zijn immers alleen maar 
toegenomen . Daarom vroeg de 
voormatige Duitse bondskanse
lier Helmut Schmidt zich in zijn 
boek Menschen und Miichte af ofhet 
niet eens tijd werd dat staten el
kaar gewoon de informatie ver
strekten, die ze - maar dan langs 
uiterst kostbare wegen (inlichtin
gendiensten, satellieten, deco
deerders enzovoort) - toch zou
den kunnen verwerven. Daar 
staat dan weer tegenover dat de 
Verenigde Staten en hun bondge
noten er in de Golfoorlog verbijs
terend goed in zijn geslaagd het 
feitelijk verloop van de oorlog aan 
het oog van de wereldbevolking te 
onttrekken. W eliswaar zal binnen 
niet al te lange termijn dit groot
ste collectieve staatsgeheim van 
het laatste decennium wei stukj es 
bij beetjes blootgelegd worden, 
maar dat neemt niet weg dat door 
de vertraging in de open baring het 
doe! van de geheimhouding (het 
voorkomen van grootscheepse 
oppositie tegen de oorlog bij de 
democratische bondgenoten) is 
bereikt . Ondanks dat blijven we 
tach in vrijheid en democratie 
geloven ... 

De mislukkinB a is politiek stelsel 
Als het zo is dat de staten zoals wij 

die nu kennen, zijn voortgeko
men uit deze moeizame pogingen 
greep te krijgen op de sociale en 
politieke wanorde, dan leert deze 
geschiedenis dat de opkomst van 
de democratie, of wellicht beter 
gezegd: de liberalisering van de 
politieke macht, niet zozeer de 
vorming van een politiek stelsel 
is, als wei een samengesteld re
sultaat van mislukkingen. Rege
ren in de klassieke zin is onmoge
lijk. Het model van de pater ]ami
lias die rechtvaardig zijn huishou 
ding beheert, is niet op de staat 
overdraagbaar . Voor de regeer
ders zijn de mensen en de dingen 
waarover zij het beheer voeren, 
meestal niet binnen oog- en hand
bereik . De afstand tussen politie
ke wil en de wereld waarin deze 
werkelijkheid moet worden, is 
groot. De kans dat de boodschap 
op die lange weg van besluit naar 
uitvoering vervormd raakt of zelfs 
geheel verdwijnt, is evenzeer 
groat. De politicus die meent te 
regeren over 'de mensen ' is lich
telijk psychotisch : 'de mensen' 
zijn meestal niet meer dan de 
informatie die hij daarover krijgt. 
Deze mislukking die inherent is 
aan politieke besluiten voor de 
grate schaal, geldt niet alleen voor 
de pogingen staatsgeheimen te 
bewaren . Ook vandaag zijn de 
grenzen van het regeren nog niet 
voor iedereen even helder. 

Ik spreek over 'mislukkingen' 
in een bepaalde zin natuurlijk, 
want de projecten van de moder 
ne staten (uitbanning van burger
oorlog en later de bevordering 
van de nationale rijkdom) zijn 
toch niet zonder resultaten ge
bleven . Wat mislukt is, is de ratio
nele en zuivere vorm waarin de ont
werpers het bereiken van derge
lijke resultaten hadden gedacht. 

De Bruin heeft voor dit punt 



naar mijn idee te weinig aandacht. 
Hij schuift te gemakkelijk de 
' theorie ' achter de toenmalige 
staatspraktijken terzijde . Wan
neer hij constateert dat het in de 
praktijk heel anders toeging dan 
de politieke theorie voorschreef, 
zijn de theoretici verder afge
schreven. Maar zelfs een misluk
kende uitvoering van een mooi 
plan kan niet bestaan zonder dat 
plan. Het is veeleer de paging van 
de toenmalige regimes hun plan
nen zo zuiver mogelijk uit te voe
ren die mislukt is. De geheimhou
ding van si:aatszaken had niet ai 
leen tot doe! het gezag van de poli
tieke !eiders te steunen en ande
ren de voordelen van informatie 
te onthouden, maar diende ook 
een positief doe!: duidelijkheid 

over publieke zaken . De beeld
vorming rond de staatspolitiek, 
met een nadruk uiteraard op het 
beeld van de vorst, begint een 
steeds grotere rol te spelen . Ge
heimhouding en het verzekeren 
van die geheimhouding door be
straffing van verraders zijn de ne
gatieve kant van een poging greep 
te krijgen op de openbaarheid : dat 
wat publiek is, een gemeenschap
pelijk weten . Als in beginsel aile 
gegevens over staatszaken geheim 
zijn, dan is aileen datgene van de 
staat een publieke zaak dat door 
de overheid zelf openbaar wordt 
gemaakt. Zou dit proj ect geslaagd 
zijn, dan zou dit een voordeel heb
ben gehad: de wereld zou helder 
en overzichtelijk zijn geweest. 
Een democratie , waarin door de 
vrijheid van nieuwsgaring en 
meningsuiting de openbaring van 
staatszaken niet aileen is voorbe
houden aan de overheid zelf, mist 
de ondubbelzinnigheid van het 
algemeen belang. Een helder en 
overzichtelijk beeld van de we
reid is dan aileen nog maar moge-
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lijk als je je bewust afsluit van an
dere informatiebronnen dan die 
ene waarin je wenst te geloven . 
Het wegvallen van het staatsge
heim impliceert ook het verdwij 
nen van de openbaarheid . Daar
over kan men zich verheugen , 
want wat is een door de overheid 
gecontroleerde openbaarheid an
ders dan propaganda? Wat rest na 
het verdwijnen daarvan is even
wei een ondoorzichtig mengsel 
van leugens, geruchten en waar
heden waarin iedereen zijn in
breng het belangrijkste vindt . 

De kracht van de studie van de 
Bruin is daarentegen wei dat hij 
overtuigend aantoont dat elke pa
ging deze helderheid over wat ge
heim en wat openbaar is vanuit 
een centrum te willen controle
ren tot mislukken gedoemd is. De 
belangrijkste oorzaken daarvan heb 
ik hierboven genoemd . Merk
waardig is overigens wei, maar dit 
terzijde , dat De Bruin in zijn mis
prijzen over de politieke theorie 
uit die tijd over het hoofd ziet dat 
niet aileen de verdedigers van het 
absolutism e (zoals Hobbes) heel 
wei oog hadden voor de prakti
sche belemmeringen van een on
beperkte staatsmacht,maar dat er 
talloze theoretici waren die uit
drukkelijk wezen op de grenzen 
van politieke macht . De ontdek
king van De Bruin was zeker geen 
geheim voor de tijdgenoten . Zo 
lezen we in Spinoza 's Godgeleerd

staatkundig Vertoog uit I 6 70 in 
hoofdstuk I 7 de duidelijke waar
schuwing een onderscheid te rna
ken tussen theorie en praktijk van 
machtsuitoefening. De macht van 
de soeverein mag rechtens dan 
wei absoluut zijn, als hij geen ef
fectieve machtsmiddelen bezit 
dan is - zoals Spinoza fijntj es op
merkt - zijn bevel aileen maar 
een verzoek .. . In hoofdstuk 2o 

van datzelfde hoek toont hij dan 
aan dat er geen machtsmiddelen 
bestaan om mensen hun eigen ge
dachten te nemen, zelfs niet om 
de tongen van de mensen te be
heersen. 

Het dubbelzinnige staa tsgeheim 

Theorie en praktijk van de soeve
reiniteit vertonen inderdaad wei
nig overeenkomst . lnmiddels is 
het gemeengoed geworden op 
grond van die afwijkende praktijk 
de theorie te verwerpen . Een be
langrijk doe! van het hoek van De 
Bruin is dan ook de praktische 
mislukking van de idee van de soe
vereiniteit met talloze feiten en 
voorbeelden, zeker waar het de 
Republiek betreft , aan te tonen . 
Maar hij laat zich aan de andere 
kant tach verleiden deze misluk
king hier en daar te beoordelen 
vanuit de idee van de soevereini
teit, en wei wanneer hij - met 
enig misprij zen - een belangrijke 
oorzaak aangeeft: het prevaleren 
van individuele en groepsbelagen 
hoven het imaginaire of geprocla
meerde staatsbelang. Voordat 
Napoleon ons de eenheidsstaat 
Nederland bracht, overheerste in 
de politiek van de Nederlanden 
het particularism e van de gewes
ten en de standen . Dit particula
risme, dat door vee! historici 
wordt veroordeeld en voor de 
oorzaak van de neergang van 
Nederland in de achttiende eeuw 
wordt gehouden, is begrijpelijk 
zodra men beseft dat de machtig
ste provincie Holland haar belan
gen vaak via de generale instanties 
wist door te drukken. Het centra
le gezag - voor zover als dat 
bestond - kon zo niet anders dan 
met wantrouwen worden tege
moet getreden . 

Hier wordt het onderscheid 
van belang dat ik in het begin van 
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dit stuk heb gemaakt tussen het 
staatsgeheim als onderdeel van de 
Raison d'Etat en de geheimen van 
degenen die in en rond de staat 
posities innemen. In de praktijk 
!open beide kanten van het pro
bleem van het staatsgeheim door 
elkaar. Men kan zich afvragen of 
er nog wei andere belangen zijn 
dan die van de actoren en of niet 
het staatsgeheim zelflouter en ai
leen een verzinsel is om de eigen 
belangen van een heersende groep 
veilig te stellen. Omgekeerd legi
timeert een dergelijke kijk op de 
staatszaken ook degenen die van 
machtsposities (tijdelijk) zijn uit
gestoten, om gebruik te maken 
van geclassificeerde informatie 
om hun tegenstanders 'of concur
renten in de politieke wereld te 
benadelen. De openbaarheid, en 
de dragers daarvan: de journalis
ten, vervult hierin een belangrijke 
rol. De ondermijning van de idee 
van het staatsgeheim hangt direct 
sam en met het verdwijnen van de 
idee van de staat als een objectief 
en op zichzelf staand gegeven. 
Zeker in een open en pluriforme 
samenleving overheersen de ver
schillende opvattinsen van de staat 
en verdwijnt de idee van de objec
tiviteit naar de achtergrond. Ech
ter, aileen aan de idee van een re
eel bestaande staat kan een eigen 
sfeer van belangen, en daarmee 
van geheimhouding, los van de 
belangen van degenen die daarin 
functies vervullen, worden opge
hangen. En pas deze idee kan een 
legitimatie zijn voor het bestaan 
van een min of meer soevereine 

politieke elite, die de staat client. 
Men kan de teloorgang van het 
ontzag voor de idee van het staats
geheim daarom ook verbinden 
met het ontbreken van een 'natio
naal besef'. Oat is zeker het geval, 
zoals De Bruin laat zien, in de 
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Republiek - en wellicht duurt de
ze geschiedenis nog steeds voort. 
Maar dit verdwijnen van het na
tionale belang achter de veelheid 
van strijdige particuliere belan
gen, is uiteraard niet een alge
meen beeld. In de meeste staten 
van Europa heeft het beeld van de 
nationale staat zich vee! dieper 
weten te nestelen. 

Waarzessers 
Men kan van mening verschillen 
over de vraag of er nu minder 
staatsgeheimen zijn dan in vroe
ger tijden. De suggestie van De 
Bruin (die uiteraard niet op eigen 
historisch onderzoek steunt) dat 
een toegenomen democratische 
controle op regeringen aan de ene 
kant en de praktische mislukking 
van geheimhouding aan de andere 
kant, hebben geleid tot een we
zenlijke verandering in de politie
ke orde, is op zich niet in strijd 
met de feitelijke constatering dat 
er meer geheim gehouden wordt. 
Zijn stelling heeft namelijk be
trekking op de rol van het staats
geheim in de wijze waarop de po
litieke orde wordt georganiseerd 
en gelegitimeerd. En hij heeft 
daarom in zoverre gelijk, dat de 
rechtvaardiging van politieke 
macht vandaag de dag niet meer 
verwijst naar de noodzaak van 
het staatsgeheim. Moderne recht
vaardigingen verwijzen naar open
baarheid, democratische controle, 
burgerrechten en vrijheid. lets 
heel anders is of een Minister za
ken achterhoudt voor het parle
ment, een ambtenaar bewust in
formatie niet doorgeeft aan zijn 
minister en burgers hun eigen za
ken aan het spiedende oog van de 
overheid proberen te onttrekken 
enzovoort. 

Oat term en als 'staatsgeheim' 
en 'verraad' ouderwets aandoen, 

kan overigens ook andere oorza
ken hebben dan die welke De 
Bruin aangeeft. Het is heel goed 
mogelijk dat er zelfs in de meest 
democratische staten een politie
ke elite bestaat die er- in tegen
stelling tot hun collegae in vroe
ger tijden - wei in slaagt de staats
geheimen aan ieders blik te ont
trekken, ja, er in geslaagd is zich
zelf als politieke elite en als mo
nopolisten van de Raison d'Etat 
onzichtbaar te maken. Het aardi
ge van een echt geheim is immers 
dat wij, gewone mensen, daarvan 
niets afweten. Zo krijgen wij, 
burgers, de wellicht foute indruk 
dat er geen staatsgeheimen meer 
bestaan en dat het ook met het 
verraad van staatsgeheimen is af
gelopen. Deze gedachte voedt ui
teraard wei allerlei, wellicht niet 
al te gezonde, fantasieen over gi
gantische en doodenge complot
ten die vanuit geheime plekken en 
door gevaarlijke lieden die be
schikken over informatie waar
over niemand anders beschikt, 
worden gesmeed en waarvan wij 
dagelijks de gevolgen tegenko
men zonder te weten wat de oor
zaken zijn. Tegenover deze extre
me idee is die andere extreme 
idee dat elke praktijk van ge
heimhouding tot mislukken ge
doemd is, natuurlijk vee! beter 
voor de nachtrust. 

Kortom, we weten het niet. 
Of beter: we weten het in ieder 
geval niet zeker. Elke beoordeling 
van de politieke toestand hangt af 
van de informatie waarover we 
beschikken. Indien informatie 
wordt achtergehouden is een ob
jectieve beoordeling van de po
litieke toestand aileen nog maar 
achteraf te geven (als de papier
versnipperaar de historicus niet te 
vlug afis geweest). Wij zelflopen 
rond in het halfduister ook al doet 



menig politiek commentator nog 
zo zelfverzekerd in zijn diagnose . 
Er blijven echter optimisten zoals 
Noam Chomsky die menen dat 
aile geheimen toch af te lei den zijn 
door we! beschikbare gegevens te 

Economische 

wedijver? 

M. Santcma bcsprcckt: 

L. Thurow, Head 10 head. The coming 

economic battle among japan, Europe and 

America, New York: William Morrow 

and Company, Inc., 199 2,236 pp. 

Welke van de drie handelsblok
ken zal in de eenentwintigste 
eeuw op wereldniveau de Ieiding 
nemen: Europa, Japan of de usA. 
Op deze vraag probeert de beken
de econoom L. Thurow antwoord 
te geven. Hij is dus stoutmoediger 
dan het Centraal Planbureau, dat 
zich in deze turbulente tijd in zijn 
rapport Scannin9 the future beperkt 
tot de komende vijfentwintig jaar 
en een schets van enkele mogelij 
ke scenario's. 

Thurow is hoogleraar econo
mie aan de business-school van 
het Massachusetts Institute of 
Technology in het Amerikaanse 
Cambridge. Het betreft hier een 
vooraanstaand wetenschapper die 
de grenzen van zijn vakgebied 
gemakkelijk overschrijdt en zich 
geregeld mengt in actuele discus
sies in zowel eigen land als in 
internationale fora. Thurow is 
een opinion-leader van formaat. 

Bijwijlen sprankelend en bril
jant, op andere momenten wat 
ruw, grof en robuust, ontvouwt 
de auteur zijn visie op de te ver
wachten strijd tussen verschillen-
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combineren. Oat is ons lot: we 
blijven op de een of andere manier 
waarzeggers, ook al bestuderen 
we niet meer de ingewanden van 
vogels of de stand van de sterren. 

de varianten van het kapitalisme. 
Het ineenstorten van de commu
nistische regimes in O ost -Europa 
betekent voor hem niet, zoals bij 
Fukuyama, het einde van de ge
schiedenis. Van saaiheid is volgens 
hem geen sprake, integendeel. 
Zijns inziens staan we aan de voor
avond van een nieuw conflict tus
sen drie dominante handelsblok
ken. 

Opmerkelijk is, dat hij in die 
strijd een hoge prioriteit toekent 
aan onderwijs en in zijn analyse 
van de onderlinge krachtsverhou
dingen tussen de USA, Japan en 
Duitsland/Europa vee! aandacht 
besteed aan culturele verschillen. 
In het motto voorin spreekt hij de 
hoop uit, dat de hedendaagse ge
neratie van wereldleiders er in de 
huidige overgangsperiode in mag 
slagen een even succesvol stelsel 
te construeren als hun voorgan
gers in Bretton Woods. 

Thurow maakt zich zorgen 
over de Verenigde Staten van 
Amerika die achter dreigen te 
raken bij Japan en Europa . Hij 
waarschuwt zijn landgenoten en 
geeft na een grondige analyse op 
zowel macro- als microniveau 
aan, wat zijns inziens in de States 
moet gebeuren. Doordat de au 
teur zijn boodschap er als het ware 
in wil heien, is de stijl af en toe 
apodictisch en de inhoud soms 
selectief. Ook schuwt Thurow 
enige overdrijving niet . Deze 
kwalificaties dienen echter niet al 

M . J . TERPSTRA 
is uni versitair docent in de sociale en 

politieke wijsbeseerte a an de 
Katholieke Uni versiteit Nijmesen. 

te negatief te worden opgevat. Ze 
maken namelijk mede de kracht 
uit van dit in de traditie van de 
Amerikaanse bestseller geschre
ven hoek. Het bevat tal van swee
pinB statements en concrete voor
beelden, getuigt van eruditie en 
ge"informeerd-zijn over actuele 
zaken en bovenal van het duidend 
vermogen van een Amerikaanse 
wereldburger. 

Eerst staan we stil bij de opzet 
en de inhoud van het hoek . 
Daarna volgt commentaar, waar
bij ook enige aandacht besteed 
wordt aan de situatie in eigen 
land. De achtergrond van uw re
censent, een vergelijkende on
derwijskundige met belangstel
ling voor onderwijseconomie en 
arbeidsverhoudingen, zal de be
spreking mee kleuren. 

Nieuw tijdperk 
In de eerste twee hoofdstukken 
introduceert Thurow de centrale 
problematiek. Deze wordt nader 
uitgewerkt in hoofdstuk zeven. 
De auteur maakt aannemelijk, dat 
na de recente gebeurtenissen in 
Oost-Europa (de Russische beer 
in het bos is verdwenen) de perio
de van het stelsel van de GATT en 
Bretton Woods definiti ef voorbij 
is. W e staan op de drempel van 
een nieuw tijdperk dat andere 
spelregels vraagt. De situatie is 
even wei minder eenduidig dan na 
1945. Naast de USA zijn twee 
nieuwe economische grootmach-
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ten opgedoken, te weten Japan en 
Europa. De uitkomst van de on
derlinge strijd tussen deze drie 
varianten van het kapitalisme is 
onzeker. Thurow vraagt zich af, 
of in dithead to head de USA nietde 
verliezer zal zijn . 

In de hoofdstukken drie tot en 
met vijfbeschrijft en analyseert de 
auteur de economische en sociaal
culturele situatie in respectieve 
lijk: Europa (kathalisator voor 
verandering), Japan (de uitdaging 
van de producenten-economie) 
en de usA, welk land zijn econo
mische en technologische voor
sprong verspeelt en op het we
reldtoneel voorbij gestreefd 
dreigt te worden, ja al wordt, 
door de twee nieuwe hoofdrol
spelers. In hoofdstuk acht (wie is 
de baas in de eenentwintigste 
eeuw?) vergelijkt Thurow de drie 
concurrenten nogmaals met el
kaar, maar nu expliciet. Hij wijst 
weliswaar geen winnaar aan, de 
toekomst is onzeker en open, 
doch is van oordeel dat Europa 
over de beste uitgangspositie be
schikt. Het heeft, mede door de 
omstandigheden gedwongen, als 
enige namelijk een doelstelling. In 
de twee voorafgaande hoofdstuk
ken werpt de auteur een blik op 
de gehele globe. Bij dit uitstapje 
naar de rest van de wereld blijkt 
dat de grote drie binnen afzienba
re tijd geen concurrentie van an
dere Ianden en blokken zullen on
deninden (rijk worden is moei
lijk). Kijkend naar de mondiale 
milieuproblematiek en de struc
turele onevenwichtigheden met 
betrekking tot de wereldhandel 
(voortwoekerende problemen) 
wijst Thurow ons, herinnerend 
aan de beurskrach van 1 9 2 9 en de 
beursperikelen van 1987, op de 
noodzaak van coordinatie op ma
croniveau, met name economisch 
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en monetair. Hij verwacht dat de 
nieuwe Ieider van de wereldeco
nomie-in-de-komende-eeuw een 
consensusbouwende primus inter 
pares zal zijn. 

In het slothoofdstuk komt de 
auteur, zich spiegelend aan Japan 
en Duitsland, met een plan van 
aanpak voor de usA. De empiri
sche experimenten in de angelsak
siche wereld van Reagan-Bush en 
Thatcher acht hij mislukt. Ame
rika's grootste probleem is zijns 
inziens van algemeen-culturele 
aard. Het is vooral de nationale 
mythologie die het zicht op de 
werkelijkheid belemmert. Het 
besef dringt niet door dat zijn land 
bij de overgang naar een nieuw 
tijdperk kampt met structurele 
problemen die moeten worden 
opgelost. 

Cultuur 
W e gaan in het kort wat nader in 
op de zienswijze van Thurow. Na 
de recessie van 1981 -198 2 ver
vult de USA als in militair en eco
nomisch opzicht onaantastbare 
supermacht voor de laatste maal 
de rol van locomotief voor de we
reldeconomie. Daarna wordt de 
wereld volgens de auteur geleide
lijk meerpolig . Er ontstaan drie 
ongeveer even sterke formaties 
die aile op dezelfde terreinen wil
len excelleren. Het gevolg is een 
fel gevecht om de technologische 
hoogwaardige sleutel-industrie
en. Bij de casus usA beschrijft 
Thurow het verloop daarvan uit
voerig. Zijn land blijkt aarhienlij 
ke verliezen te lijden, ook in ande
re industrieen dan de hiervoor 
aangeduide . Niet Ianger is er spra
ke van !outer winnaars . Het berei
ken van een zeker evenwicht tus
sen concurrentie en samenwer
king, zijns inziens het principe van 
de nieuwe tijd, is in zo'n situatie 

een moeilijke opgave. Thurow 
ziet binnen elk van de drie han
delsblokken op den duur meer 
vrijhandel ontstaan en tussen de 
blokken meer regulatie. 

Bij de beschrijving en analyse 
herleidt de auteur de driedeling 
tot een tweedeling. Hij plaatst de 
in wezen meer individualistische, 
neo-liberale angelsaksische we
reid tegenover die van het meer 
sociaal en cooperatief georien
teerde Europa en Japan (pag. J2). 
Op indringende wijze laat Thu
row zien, hoe een verschil in 
waardenpatroon tussen Ianden, 
uiteindelijk berustend op een on
derscheid in mens-en-maatschap
pijvisie (view of the world), een 
hele maatschappij doordrenkt, 
dus ook het bedrijfsleven en het 
onderwijs. Vooral de beschrijving 
van de tegengestelde bedrijfscul
turen is magistraal. In combinatie 
met een sterkte-zwakte analyse 
van de externe en interne verhou
dingen van de drie Ianden, en wij 
zend op het toenemend belang 
van technologie en de human fac
tor, maakt de auteur duidelijk 
waarom een traditie van meer 
samenwerken in en tussen bedrij 
ven en van deze met de overheid, 
zoals in Japan en Europa, beter bij 
de tijd past dan een op directe 
financiele winst gerichte competi 
tie tussen individuen en afzonder
lijke bedrijven zoals in de u sA (en 
het huidige Engeland). Ook is 
Thurows kijk op Oost-Europa in
teressant. 

Aan het slot concludeert de 
auteur, dat de USA dringend be
hoefte heeft aan een nieuwe doel
stelling en een daarbij passende 
nationale strategie. Hij doet enke
le voorstellen. Allereerst moet 
een modern en vernieuwd belas
ting- en uitgavensysteem worden 
ontworpen waarbij de publieke 



en private consumptie een pro
cent minder snel stijgt dan het 
bruto nationaal produkt. Deze op 
zich kleine ingreep is volgens 
Thurow voor Amerikanen in 
mentaal opzicht een zeer zware 
opgave . Voorts client prioriteit te 
worden toegekend aan het onder 
wijs voor de I 2- tot I 8-jarigen en 
het beroepsgerichte onderwijs 
voor degenen die niet naar het 
college gaan (pag. 27 3 e. v.) . Ra
dicaal , zeker voor Amerikaanse 
begrippen , is het voorstel om in 
het kader van een systeem voor 
sociale zekerheid een fonds te 
creeren waarop individuen voor 
het volgen van hoger onderwijs 
en/ of scholing een beroep kun
nen doen , desgewenst ook op la
tere leeftijd. Ook met betrekking 
tot het bedrijfsleven wordt een 
aantal voorstellen gelanceerd. 
Deze hebben tot doe! de rand
voorwaarden voor het econo
misch Ieven en de aard van het 
management en personeelsbeleid 
ingrijpend te wijzigen (pag. 28o 
e. v.) . De in zijn land vigerende 
prikkelstructuur is volgens Thu
row voor produktieve activiteiten 
van pro-functioned inmiddels 
anti-functioned geworden . In dit 
verband wijst hij onder andere op 
de bestaande (anti-trust) wetge
ving en de overheersende positie 
van de aandeelhouders. De alge
hele strekking van het slothoofd
stuk is dat de overheid, het be
drij fsleven en een dee! van het 
onderwijs het een en ander van 
Japan en Duitsland kunnen en 
moeten leren, zonder nochtans 
het nationaal-eigene te verlooche
nen. 

E venals iemand als De Swaan 
in Zorn en de Staat - tracht Thurow 
de huidige ontwikkelingen in een 
perspectief te plaatsen . Daarbij 
komt hij in tegenstelling tot De 
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Swaan ook met beleidsaanbeve
lingen . Zijn benadering is derhal 
ve gedurfder , doch houdt ook 
meer risico in. 

Kennisnemen van de denk
beelden van breed-onderlegde 
geesten als Thurow (of Attali in 
zijn Millennium: Winners and Losers 

in the Comin9 Order) die , met het 
nodige voorbehoud, uitspraken 
over de toekomst durven doen, is 
in de huidige woelige periode met 
zijn sterk neo-liberale trekken de 
moeite waard . Zeker voor ietwat 
van slag zijnde sociaal-democra
ten. 

Thurow heeft kritiek op de 
situatie in de States en kijkt ver
volgens naar het voorbeeldig bui
tenland . Een dergelijke wijze van 
werken bergt het gevaar in zich, 
dat positieve aspecten en zaken in 
eigen land onderbelicht blijven, 
terwijl de negatieve van elders te 
weinig accent krijgen en de posi
tieve te rooskleurig worden voor
gesteld . De auteur heeft dit ge
vaar niet geheel kunnen vermij 
den . Zo wordt bij voorbeeld geen 
aandacht besteed aan de negatieve 
kanten van het fenomeen verzor 
gingsstaat in enkele van de meer 
ontwikkelde Ianden in Europa 
evenals aan die van het corpora tis
me in Japan en Duitsland. 

Andere punten van kritiek be
trelfen het onderschatten van de 
mogelijke betekenis van militaire 
macht en het volgens Thurow 
apolitieke karakter van zijn over 
wegend technisch van aard zijnde 
voorstellen om de U S A te revitali
seren, waarbij zijn appel op de 
elite om weer een respectabel es
tablishment te worden goed lijkt 
te passen . Tegelijkertijd bekriti
seert hij de alsinaar uitdijende 
white-collar bureaucratie bij de 
overheid en in het bedrijfsleven, 
alsmede het calculerende samen-

spel van de politici en hun tevre
den clientele . Thurows 'realisti 
sche' adviezen om bij ontwikke
lingshulp (pag. 2 2 8) en bij het 
onderwijsbeleid met betrekking 
tot de high schools (pag. 2 7 6 en 
277 ) op relatief sterk te spelen, 
wijken af van de ideeen van zijn 
collega Galbraith in The Culture 

cif Contentment. Of is de nieuwe 
flinksheid hier enkel van strate
gisch belang en bijgevolg van tij 
delijke aard? 

Ondanks deze kritische kantte
keningen blijft de balans positief. 
Vooral het kader en perspectief 
van waaruit Thurow naar huidige 
ontwikkelingen op macro-, en 
microniveau kijkt, is verhelde
rend . Tal van actuele gebeurtenis
sen kunnen op die manier worden 
geduid. Zo worden de vijandige 
'labor-management relations ' in 
Engeland en de in de USA heer 
sende overtuiging dat !age lonen 
aile problemen zullen oplossen 
als nationale ziekten gediagnosti 
seerd (pag. 2 7 3). V oorts kan de 
conclusie worden getrokken, dat 
het zoeken van zondebokken, res
pectievelijk Duitsland-en-de-E G 

en Japan , de twee angelsaksische 
Ianden hoogstwaarschijnlijk geen 
soelaas zal bieden . De qua in-houd 
tegengestelde oppositie van De
nemarken en Engeland tegen de 
sociale paragraaf van Maastricht 
ziet Thurow ongetwijfeld als een 
tijdelijke groeistuip van een Euro
pa in wording. De door de intel
lectueel en politicus Bolkestein 
tijdens een debat over Europa au
gustus j.l. in Groningen gekozen 
opstelling inzake toekomstige be
stuurlijke verhoudingen tussen 
nationale staten en Europa zou hij 
naar aile waarschijnlijkheid als een 
herhaling opvatten van een inder
tijd bij de overgang van regionaal 
naar nationaal door oud-liberalen 
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gemaakte fout, nu een niveau 
hoger, waarbij in het bijzonder de 
sociale component weer dreigt te 
worden verwaarloosd. 

Nederland 

Een enkele maal wordt in het 
hoek aan Nederland en Neder 
landers gerefereerd en wellouter 
in positieve zin. Het betreft een 
ontwikkelingssamenwerking pro
ject, de multi-national Philips, de 
kenner van het Verre Oosten Van 
Wolferen en de voormalige mi
nister van onder meer milieu, 
Winsemius . 

Tot slot een vluchtige blik op 
eigen land. Hoe is het daar gesteld 
met de externe en interne betrek
kingen? Tot dusver is ons land at
lantisch georienteerd. Het ge
wicht van continentaal-Europa, en 
daarbinnen van Duitsland, neemt 
evenwel toe . Thurow verwacht 
dat het nieuwe Europa als han
delsblok-met-het-grootste-natio
naal-produkt de komende tijd de 
spelregels voor het mondiale han
delsverkeer zal bepalen . Door de 
dreiging van immigratie uit Oost
Europa en het gebied rond de 
Middellandse Zee wordt Europa 
extra gestimuleerd. De ontwik
keling van de werkgelegenheid in 
Europa, meer in het bijzonder die 
in de BRD-Ost, blijkt tot dusver 
even we! iets minder snel te verlo
pen dan Thurow voorzag. Dit zou 
een reden te meer kunnen zijn om 
mede vanuit een 'mixture of al
truism and fear of chaos' vanuit 
Nederland in de BRD-Ost en een 
enkel Gos-land ontwikkelings
projecten te financieren en mee 
op te zetten, bijvoorbeeld op het 
terrein van het agrarisch onder
wijs, de agro-industrie en daarbij 
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passende milieutechnologie. 
Ter afronding nog een enkele 

opmerking met betrekking tot de 
beide thema's waaraan Thurow 

' bij de beschrijving en analyse van 
de interne betrekkingen binnen 
resp . de USA , Japan en Duitsland 
de meeste aandacht schenkt, na
melijk het bedrijfsleven en het on
derwijs . 

Nederland is geen echt indus
trieland . In de jaren tachtig kwam 
ondanks vee! overleg op centraal 
niveau tussen de koepel- en bran
che-organisaties van 'de' sociale 
partners en de rijksoverheid, als
mede inspanningen van iemand 
als Van der Z wan, maar moeizaam 
iets van een industriepolitiek en 
technologiebeleid tot stand. Te
kenend was in dit verband dat de 
achterban van de grootste werk
geverorganisatie, nadat een cen
trum-rechtse regering en de so
dale partners overeenstemming 
hadden bereikt, zich alsnog tegen 
subsidiering van technische centra 
voor de vakbeweging uitsprak. 
Vergeleken met Duitsland is de 
positie van de vakbeweging in ons 
land van oudsher vooral op het ni
veau van de onderneming zwak 
(zie Wind-muller), hetgeen het 
volgens Thurow noodzakelijke 
gecombineerde proces van inves
teren in mensen en het aanpassen 
van de arbeidsorganisatie en de 
produktie wei eens aanzienlijk 
zou kunnen vertragen. Ook is de 
bijdrage die bedrijven aan de be
roepsopleiding leveren in onze 
subsidie-, overleg- en consensus
maatschappij geringer dan in 
Duitsland . 

Evenals in de angelsaksische 
Ianden is bij ons voor jongeren 
overwegend sprake van full -time 

onderwijs. Het leerlingwezen is 
marginaal. W el wordt, met name 
voor de 15-/16- tot 2o-jarigen, 
hardnekkig vastgehouden aan een 
strakke scheiding tussen alge
meen voortgezet onderwijs en be
roepsonderwijs, ook door de hui
dige sociaal-democratische be
windslieden op Onderwijs en 
W etenschappen die de onder
wijsportefeuille onderling zelfs 
langs deze scheidslijn hebben 
opgesplitst. Bovendien wordt het 
middelbaar beroepsonderwij s de 
laatste tijd op een aantal punten 
ten opzichte van het algemeen 
voortgezet onderwijs weer meer 
gediscrimineerd. Met name jon
geren worden aldus structured 
ongelijk behandeld, in sommige 
gevallen zelfs duidelijk in strijd 
met de inzichten van de onder
wijseconomie. Verder betwijfe
len we of het angelsaksische idee 
van community college wei bij ons 
onderwijsbestel past . Het m oge 
duidelijk zijn, dat we het op een 
vrij fundamenteel onderdeel van 
het beleid ten aanzien van de zo
genaamde tweede-fase-problema
tiek in het voortgezet onderwijs 
niet eens zijn met de aanpak van 
Ritzen en Wallage, die het overi
gens op o en w naar omstandighe
den zeer goed doen . 

M. SANTEMA 

is als medewerker verbonden aan het 

lnstituut voor Onderwijskunde van de 

R u -Groningen . 



Het CDA als 

't hijgend hert 

der jacht ontkomen 

Lo Castelcijn bespreekt : 

J .P. van Rijswijk, Repeterende breuken, 

de machtsstrijd wssen PvdA en c o A ; 

Uitgcverij Prometheus, 1 99 2. 

Repeterende breuken is een 
merkwaardig hoek. Eerst en voor 
al is het een kroniek van gebeurte
nissen, een beschrij ving van de 
moeizame betrekkingen tussen de 
twee hoofdstromen van de Ne
derlandse politiek in de jaren ze
ventig en het begin van de jaren 
tachtig. Het hoek is uitstekend ge
schreven en goed gecomponeerd. 
Hoewel de auteur zegt geen ge
schiedschrijving van de achter 
eenvolgende kabinetten te pre
tenderen , biedt hij ons toch een 
interessante inleiding tot tien jaar 
parlementair-politieke geschie
denis. Het merkwaardige nu is dat 
er bij het lezen van Repeterende 
breuken af en toe een heer in beeld 
schuift die ons met kracht de ver 
dorvenheid van het socialisme en 
zijn vertegenwoordigers onder 
ogen brengt; deze laatsten hebben 
slechts een doe! voor ogen : het 
met alle denkbare middelen om 
zeep helpen van de christen
democratie. De honende toon van 
die passages doet denken aan 
Wim de Bie's creatie 0 . den 
Beste , voormalig leraar Duits . 

De auteur van Repeterende breu
ken, J .P.van Rijswijk, die van 
I 969 tot I 98 2 als fractiemede
werker in de Tweede Kamer 
werkte, was fractienotulist van de 
ARP en later het C DA; hij hield 
daarnaast een politiek dagboek bij 
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dat de basis vormt voor het nu 
verschenen hoek. Oat heeft voor
en nadelen. De spanning in het 
verhaal wordt erdoor verhoogd 
en de verslaggeving wint erdoor 
aan precisie. Maar daar staat te
genover dat het engagement en 
soms ook de felheid van het 
moment uit I 97 3 of I 977 na zo
veel jaren niet altijd meer navoel
baar is. 

De auteur beschrijft zijn denk
raam in het woord vooraf. So
ciaal -democraten en christen-de
mocraten stonden in de jaren ze
ventig lijnrecht tegenover elkaar, 
niet als politieke tegenstanders, 
maar als vijanden. De Partij van de 
Arbeid trachtte door polarisatie 
de christen -democratie als poli
tieke factor te elimineren en een 
nieuwe politieke tweedeling tot 
stand te brengen : progressieven 
tegen conservatieven (blz.7) . Van 
Rijswijk achtte die polarisatie 
heilloos, maar moest in I 97 3 -
nadat de christelijke partijen uit 
elkaar waren gespeeld - met lede 
ogen de vorming van de kabinet 
Den Uyl aanzien . O ver de chris
ten-democratische ministers daar
in schrijft de auteur met bloemrijk 
afgrijzen: 'Zij werkten in het 
diensthuis van de PvdA tegen een 
politiek hongerloon' (blz.S I). Re
peterende breuken maakt de ba
lans op van de schade die de voor 
de coalitiepartners vernederende 
opstelling van de PvdA volgens 
Van Rij swijk heeft aangericht in 
de politieke verhoudingen in ons 
land . Ergens schrijft hij zelfs dat 
de vorming van het C DA vooral te 
danken was aan de polariserende 
opstelling van de Partij van de 
Arbeid (en niet te vergeten de 
Rooie Haan). Daarmee wordt de 
werkelijkheid wei erg versim
peld. Omgekeerd kon m en in 
linkse kring wei de stelling horen 

dat het c o A aileen maar was 
opgericht om Den Uyl uit het 
Catshuis te houden . 

Het aardige van Repeterende 
breuken is dat het nauwkeurig 
documenteert waarom er voor de 
socialisten nu juist aile aanleiding 
was een poging te doen de chris
ten-democraten uit elkaar te spe
len. Dit ging in ieder geval op in 
I972 i3 en in I977· De maat
schappelijke turbulentie van de 
jaren zestig waarvan de PvdA en 
0'66 zich de spreekbuis maakten, 
belnvloedde ook de drie christe
lijke partijen, KVP, A RP en C HU, 

waarvan de eerste bovendien haar 
.aanhang dramatisch zag slinken . 
De progressieven maakten in 
I 9 7 3 gebruik van de verdeeldheid 
in de christen-democratie over de 
te volgen koers. In I 977 werd het 
nieuwe C DA geleid door het on
mogelijke trio Van Agt, Aantjes 
en (F.)Andriessen. Men kan be
paald niet zeggen dat Van Rijswijk 
de feilen en fouten van de chris
ten -democratische politici uit die 
jaren toedekt. 

Eens temeer wordt uit Repe
terende breuken duidelijk hoe
zeer de PvdA de kabinetsformatie 
van I 977 opvatte als een ' remake' 
van die van I 97 3. Den Uyl trad op 
in de rol van een behendige , soms 
bruuske Jaap Burger, maar onder 
volstrekt andere politieke om
standigheden . De inzet van de 
PvdA was hoog: de meerder 
heidsstrategie moest leiden tot 
het tweede kabinet Den U yl. De 
formatie eindigde met de droeve 
constatering dat christen-demo
craten aileen volgens het aloude 
adagium van 'de uiterste nood
zaak ' met de socialisten zouden 
regeren . 

Oat de progressieven probeer
den in te breken bij de christen-

135 



democraten, hoeft in het Iicht van 
de in die kring heersende ver
deeldheid geen verbazing te wek
ken . Die doelstelling paste boven
dien in het verdienstelijke streven 
naar een nieuwe politieke stijl: be
leidskeuzes zouden voortaan hel
der tegenover elkaar worden ge
steld en in de openbaarheid wor
den gemaakt. De daarmee be
oogde politieke vernieuwing liep 
door de harde opstelling van de 
PvdA in de formatie van 1977 uit 
de hand, tot verbijstering van de
genen die er op hadden gerekend 
dat de positieve uitwerking van 
politieke polarisatie gescheiden 
kon worden van een funeste in
houdelijke polarisatie die compro
missen onmogelijk zou maken . 

Anderzijds kan men zich vooral 
bij de beschrijving van de kabi
netsformatie van 1972 /3 niet aan 
de indruk onttrekken dat de chris
ten-democraten er moeilijk raad 
mee wisten dat zij niet Ianger als 
spelverdelers optraden, met hoe
vee! interne spanningen binnen de 
KVP en tussen de christelijke par
tijen dat voordien soms ook ge
paard ging. Bovendien vraag je je 
bij lezing van Repeterende breu
ken af hoe het conglomeraat van 
elkaar moeilijk verdragende poli
tici van destijds toch in staat bleek 
tot de vorming van het c D A. 

De kabinetsformatie 1981 was 
een geval apart . Het was verbijs
terend hoezeer de onderhandelin
gen van de eerste tot de laatste dag 
werden gevoerd onder de slag
schaduw van de persoonlijke te
genstelling Den Uyl-Van Agt en 
het politieke leiderschap van de 
PvdA en het CDA. Oat was funest 
voor de beoogde politieke samen
werking en leidde ertoe dat het 
kabinet Van Agt-2 in feite geen 

s&..o3 •993 

B 0 E K E N 

beleidsprogram had . Hoe graag 
de PvdA-leiding weer wilde gaan 
regeren en hoe vastbesloten zij 
ook was niet opnieuw te vervallen 
in de fouten van 1977 , zij moest 
van verre komen : er waren onon
derhandelbare strijdpunten vast
gesteld en de stille hoop op een 
tweede kabinet Den Uyl was nog 
niet helemaal opgegeven. Dever
kiezingsuitslag had forse verschui
vingen teweeg gebracht, maar 
vooral tussen oppositiepartijen. 
De CDA-VVD coalitie had in 1981 
geen meerderheid meer; het be
leid zou wezenlijk moeten veran
deren en daar paste een minister
president met een evidente weer 
zin tegen regeren met socialisten 
niet in. Zoals Van Rijswijk meldt, 
had de PvdA aan het begin van de 
formatie feitelijk besloten niet 
dee! te nemen aan een kabinet 
onder Van Agt. De vakbeweging 
drong er krachtig bij de socialisten · 
op aan. regeringsverantwoorde
lijkheid te aanvaarden. In feite was 
het nog sterker: op het beslissen
de moment prefereerde men daar 
Van Agt als minister -president ho
ven andere kandidaten van chris
ten-democratische huize, wier na
men destijds in omloop waren. 

De auteur is in de nabeschouwing 
waarmee Repeterende breuken 
wordt afgesloten niet bijster opti
mistisch over de toekomstige sa
menwerking tussen PvdA en 
CDA. Beide partijen zoeken welis
waar vooral een antwoord op de 
vraag hoe vanuit een ge'individu
aliseerde samenleving toch een 
collectieve solidariteit kan wor
den verwezenlijkt (blz.236). 
Maar het probleem is volgens Van 
Rijswijk dat, als de PvdA erin 
slaagt net zoals de christen-demo
cratie zich te vernieuwen, zij zich 

ook op de grote kiezersgroep in 
het politieke midden zal richten . 
Omdat geen van beide meerder
heidspartij zal zijn, verwacht hij 
coalities van ee:n van beide met 
kleinere partijen . Opmerkelijk 
genoeg zou daarmee de tweede
ling in de Nederlandse politiek 
toch zijn verwezenlijkt, zij het op 
een geheel andere manier dan de 
PvdA in de jaren zeventig voor 
ogen stond . 

De vraag mag worden gesteld wat 
Repeterende breuken toevoegt 
aan de reeds gepubliceerde litera
tuur . Voorzover valt nate gaan is 
het door Van Rijswijk gepresen
teerde beeld betrouwbaar . Er 
worden echter geen opmerkelijke 
nieuwe feiten onthuld en het 
hoofdstuk over de vorming van 
het kabinet Van Agt-2 is minder 
gedetailleerd dan de voortref
felijke reconstructie van Leon de 
Wolff c.s. in de Haagse Post van 
19 september 1 9 8 1 . Het boek is 
de moeite waard vanwege de kri 
tische en authentieke schildering 
van de verhoudingen binnen de 
christen-democratie. In zijn stre
ven te beschrijven hoe de PvdA 
probeerde de christen-democra
tie te vernietigen, heeft Van Rijs
wijk vooral een interessant por
tret gemaakt van het slachtoffer 
van de vermeende aanslag, het 
c DA. Oat is als 't hijgend hert der 
jacht ontkomen (Psalm 4 2 : 1). 

LO CASTELEIJN 

was van 1976 tot 198 2 beleidsmede
werker van de PvdA-T weede Kamer-

jractie. 
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Een rood woord 3 

treden 

Wat ik weet: paar pluizen 
die hoven in de roltrap 
vasthaken 
zoals de wind 
wanneer het winter is 
aan prikkeldraad een plukje wol 
bevestigt 

bloed en al, brood wikkel, 
bruin blad noembaar 
gebleken, evenals 

elk ondergetekende 
opgeworpen over. 

a an de lek 

Beeld is benadering: 
op schalie getekend lijkt de slaande 
zwanevleugel nergens 

Riettoppenschaduwen ritselen 
op grind, doen mijn hie len del en 
in dienen van gebroken Iicht. 

Om en om mijn enkels vall en 
aren, koperen, 
verlate . 

Vlak v66r de voeten boort 
enig zicht nog : dubbelloops 
dalend, bekend. Maar de zwaan 

is schemer te hoven: 
haar vleugel wordt slaande 
een vogel. 

LLOYD HAFT 

Een drietalig dichtcr: geborcn in Amerika, docent Chinees in Leiden. Zijn Nedcr
landse gedichten zouden ook in S&D 's vorige jaargang-Tristia niet misstaan hebben . 
Hafts poczic is ecnvoudig en raadsclachtig tegelijk: een lezer ziet metecn waar hij / zij 
zich met de dichter bevindt: roltrap , rivier en wat daar gcbeurt : pluisje op de trap, 
zwaan boven de schemer uit. Maar er zijn losse woorden (rode woorden) die hct 
gegeven boven zich uit tillcn: blocd en al, broodwikkcl, schalie , aren, dubbelloops. 
Zo vallen concreet en abstract voorbeeldig samen. Rein Bloem 
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Am erika 
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Amerika, Europa 
en de sociaal
democratie 

Bij de inauguratie van een nieu
we Amerikaanse president 
wordt steevast blijk gegeven van 
een naar Nederlandse maatsta
ven even pathetisch als hardnek
kig beleden geloof in verande
ring, vernieuwing en vooruit
gang. Het is verankerd in een 
beeld van de Amerikaanse revo
lutie en sindsdien gevoed door 
het optimisme van de nu al meer 
dan twee eeuwen toestromende 
immigranten en de nog altijd le
vende mythe van onbegrensde 
ruimte in het nog maar sinds 
kort niet meer wilde , wetteloze 
W esten . Bij de laatste wisseling 
van de wacht in het Witte Huis 
werd het krachtiger uitgespro
ken dan lang het geval is ge
weest . 

Clinton, die nu het jongste 
regeringsteam leidt dat de Ver
enigde Staten hebben gekend, 
wordt gepresenteerd als de eer
ste vertegenwoordiger van een 
generatie van wie het maat
schappijbeeld niet is bepaald 
door de twee wereldoorlogen 
en de economische crisis in de 
eerste helft van deze eeuw - zij 
groeide op tussen de oorlogen in 
Korea en Vietnam, die ruwweg 
begin en einde van de Derde 
(koude) W ereldoorlog aange
ven . Van minstens zo groat 
belang moet echter wei zijn dat 
hij in het Congres kan steunen 
op een meerderheid van De
mocraten en erbuiten op een 
brede coalitie van voorstanders 
van sociaal-economische ver
nieuwing, waarbinnen de bevol
kingsgroepen die zich in de 
Amerikaanse samenleving als 

achtergestelden en gediscrimi
neerden beschouwen de kern 
vormen . 

Op de vraag ofhet optimisme 
van deze democratische presi
dent zal worden gerechtvaar
digd en teleurstellingen en te
genvallers lang zal kunnen over
leven en ofhet elan dat hij wist te 
wekken in zijn verkiezingscam
pagne op meer dan populistisch 
drijfzand zal blijken te zijn 
gebouwd, en zich een duurza
mer gefundeerd enthousiasme 
zal ontplooien, is uiteraard nog 
geen antwoord te geven. Er is 
echter al wei reden voor de ver
onderstelling dat Clinton en de 
zijnen niet tot de easy riders in 
hun generatie willen behoren 
die voor de grate sociale proble
men waar de Amerikaanse sa
menleving al decennia lang mee 
kampt op de loop gaan . 

De sociale verhoudingen in 
dit machtigste en meest welva
rende land ter wereld tonen een 
extreme ongelijkheid: een pro
cent van de · bevolking van de 
Verenigde Staten in meer dan 
tweederde van het totaal aan 
persoonlijke inkomens. Vijf en 
dertig miljoen Amerikanen 
wacht vanwege het ontbreken 
van verantwoorde sociale ge
zondheidszorg bij ernstige ziek
tes in het gezin verpaupering -
gecamoufleerde zelfdoding ten 
bate van de achterblijvenden is 
geen onbekend verschijnsel. De 
door het Congres noodzakelijk 
geachte Nationale Commissie 
voor Onderzoek naar Slaappro
blemen, onthulde dat veertig 
miljoen Amerikanen lijden aan 
chronische tekenen van stress en 
oververmoeidheid, die niet zel
den tot ongelukken op de weg 
en op het werk leiden . Een gi
gantische overheidsschuld, voor
namelijk teweeggebracht door 
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veertig jaar militaire confronta
tie met de Sovjet-Unie , bemoei
lijkt het aanpakken van de ver 
krotting en de sociale gettovor
ming in de grote steden, die met 
toenemende agressiviteit · ge
paardgaat . 

AI deze problemen waren al 
heel lang overbekend. Nieuw is 
dat nu niet Ianger sprake is van 
een zich op dergelijke punten 
onthoudende of zelfs terugtre
dende overheid, maar zich ein
delijk weer een aantredende de
mocratische regering manifes
teert, die minder eerbied heeft 
voor het vrije spel der maat
schappelijke krachten dan in de 
Verenigde Staten tot dusver ge
bruikelijk was en wil ingrijpen 
om de economische toestand, 
de gezondheidszorg en het on
derwijs te verbeteren . Men 
moet natuurlijk afwachten hoe 
krachtig en structured Clin
tons aanpak wordt en of hij de 
duivelskunstenaar zal blijken te 
zijn die ruimte weet te vinden 
om enerzijds de electoraal on
misbare ·middenlagen ondanks 
een onvermijdelijke verzwaring 
van de belastingdruk niet te zeer 
tegen zich in het harnas te jagen 
en anderzijds toch degenen die 
in de moerassen van de verpau
pering wegzakken enige planken 
voor uitwegen naar een aan
vaardbaar sociaal minimum te 
bieden . Bij de beloofde aanpak 
van de gezondheidszorg lijkt hoe 
dan ook een stap te worden ge
zet in de richting van een Ame
rikaanse variant van de W est
europese verzorgingsstaat. 

In het streven naar veiliger 
wereldverhoudingen aanvaar
den de Verenigde Staten nogal
tijd een leidende rol, maar on
der Clinton lijken zij minder 
kosten van hun rekening te Iaten 
afschrijven dan vroeger en eer -

der bereid een ' Go-it-alone'
koers te kiezen . Clinton sprak in 
de traditionele preek bij de aan
vaarding van het hoogste ambt 
waarin de toon voor het nieuwe 
beleid wordt gezet niet aileen 
van 'een m ysterie van Ameri 
kaanse vernieuwing ' en een land 
en een volk met een ' tijdloze 
missie' , maar ook van het op
nieuw 'defini eren van wat het 
betekent Amerikaan te zijn', van 
de moed 'Am erika opnieuw uit 
te vinden '; Hij kwalificeerde 
zijn land niet aileen als 'de oud
ste democratie van de wereld' 
maar uitdrukkelijk ook als een 
'voorbeeld voor de wereld ' - en 
sprak van een onbetwistbare, 
'heilige' , verantwoordelijkheid 
van Amerika voor de gang van 
zaken op de planeet Aarde. In de 
schets van 'een nieuw Amerika 
in een nieuwe wereld', dat deze 
president en steeds meer van 
zijn fellow-Americans tegen
woordig voor ogen staat, valt 
het beeld van Amerikaans-Eu
ropese betrekkingen dat oudere 
generaties vertrouwd werd 
moeilijk terug te vinden . 

De traditionele Europese droom
beelden van een vrije samenle
ving zijn nergens meer in trek, 
de wil en het revolutionaire elan 
om ze tot stand te brengen lijkt 
overal te ontbreken. 

Wie onder de communisti 
sche regiems in Midden- en 
Oost-Europa in de jaren zeven
tig en tachtig tot de dissidente 
intellectuelen behoorden en 
zich daardoor verzetten tegen 
de uitkomsten van de zogeheten 
Socialistische Oktober -revolu
tie van 1 9 1 7, zoals die in Mos
kou werd gevierd, kozen als 
bron van politieke inspiratie 
voor hun democratische 'con
tra-revolutie' niet meer Vrij -

heid , Gelijkheid en Broeder
schap van de Franse, maar aileen 
nog de Amerikaanse revolutie: 
zij verzinnebeeldde voor hen 
een vrijheid die op wetten was 
gebaseerd , een verscheidenheid 
die door gelijkheid voor de wet 
van aile godsdiensten werd ge
garandeerd en recht op particu
liere eigendom, beschermd te
gen almachtige aanspraken van 
de staat - in haar trof men de 
oorsprong van de zo begeerde 
liberaal-democratische rechts
staat die de grondslag voor de 
polit ieke beschaving in Noord
Amerika en W est-Europa werd. 

Vorig jaar april, op een bij 
eenkomst van Amerikaanse en 
Europese intellectuelen in New 
Jersey - waarvan verslag werd 
gedaan in Partisan Review , dat 
eerder ook al aandacht aan dit 
thema wijdde - werd deze visie 
het duidelijkst verwoord en be
argumenteerd door Adam Mi
chnik . In zijn gedachtengang 
bracht de Franse revolutie in
dertijd weliswaar de Verkla
ring van de Rechten van de 
Mens, een monument voor een 
democratische cultuur in Euro
pa, maar vie! daar van het begin 
af aan de schaduw van de guillo
tine over, die het symbool werd 
voor moreel onbeteugelde ra
tionaliteit welke leidde tot de 
terroristische haat jegens poli
tieke opponenten waarvoor in 
de totalitaire regiems in de twin
tigste eeuw een zo hoge prijs 
werd betaald . T erwijl men in 
Frankrijk van ' patriottische ver
korting ' van het lichaam van de 
gekroonde tegenstander won
deren van eschatologische ver 
lossing uit aile ellende , en in elk 
geval de garantie van een perma
nente vooruitgang, verwachtte, 
werd de politiek tijdens de 
Amerikaanse revolutie naar het 
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terrein van het publiek debat 
geleid waar de bestuursbeslui
ten tot stand kwamen op grond 
van compromissen die vanuit 
rede en redelijkheid werden be
paald. 

De onthoofding van de laatste 
Franse koning bleek overigens 
twee eeuwen nadien, op vrijwel 
dezelfde dag waarop Clinton 
aantrad, in Parijs voor fanatieke 
Franse republikeinen nog steeds 
aanleiding voor een feest te zijn, 
terwijl de eeuwig getrouwen 
aan de Franse monarchie bij die 
gelegenheid weer protesteerden 
tegen wat zij inmiddels 'het eer
ste stalinistische proces in de ge
schiedenis' zijn gaan noemen. In 
het nog altijd voortdurende na
kaarten over Lodewijk xv1, is 
het laatste oordeel dan ook niet 
geveld . De man wordt nu niet 
aileen gewaardeerd om zijn per
soonlijke kwaliteiten, maar ook 
omdat hij toentertijd de enige 
Europese monarch was die steun 
gaf aan de democratische revo
lutie die de Verenigde Staten 
van Amerika heeft voortge
bracht. 

Van de Amerikaanse schrijf
ster Susan Sontag kceeg de 
Poolse criticus van de belang
rijkste revolutie in de geschiede
nis van Europa overigens geen 
bijval voor zijn al te rozig beeld 
van een omwenteling waar zij 
niet veel meer dan een afschei
dingsbeweging in bleek te kun
nen zien, ondernomen en ge
dragen door een kleine klasse 
Amerikaanse welgestelden die 
zich wilde onttrekken aan de 
Britse voogdij en vooral aan de 
fiscale lasten die dit met zich 
mee bracht. De voorbeeldige 
democratie werd de bevolking 
slechts in het vooruitzicht ge
steld om haar te winnen als 

bondgenoot, de Amerikaanse 
bezittende klasse toonde zich na 
de afscheiding weer voorstander 
van een krachtig, dus contrare
volutionair, centraal gezag en 
liet meer dan de helft van de be
volking, bestaande uit vrouwen 
en zwarten, rechteloos. 

Vergelijkingen tussen mythen 
om trent twee revoluties die zich 
tegen het einde van de achttien
de eeuw voltrokken is natuurlijk 
van betrekkelijke waarde waar 
het om de toestand in de we
reid in de eenentwintigste eeuw 
gaat. Het is wei een moment om 
eraan te herinneren dat het fun
damentele gedachtengoed van 
de Europese sociaal-democra
tie, die zich in deze twintigste 
eeuw sterk heeft kunnen maken, 
niet gefixeerd op utopH!n van 
revolutionaire omwentelingen, 
elke vorm van terreur in theorie 
en praktijk altijd compromisloos 
afwijzend en in plaats daarvan 
bovenal de versterking van een 
rechtsstaat beogend, waarin de 
democratie kan worden veran
kerd in een besef van sociale 
rechtvaardigheid tot stand ko
mend op grond van matiging van 
de maatschappelijke ongelijk
heid. Wat dat betreft belichaamt 
zij nog altijd het best de waarde
vol gebleven ideeen van de Fran
se en de Amerikaanse revolutie 
en heeft zij aan ervaring en in
zicht meer te bieden dan het 
zelfvoldaan en op de iets langere 
termijn programmatisch vastge
lopen liberalisme, zowel in haar 
traditionele vvo - als in de a! 
verder vervagende o 66-varian
ten. 

Het is ondenkbaar dat de Ver
enigde Staten en West-Europa, 
die samen amper tien procent 
van de wereldbevolking vor-

men, in staat zullen zijn nog lang 
voort te bestaan als eilanden van 
welvaart en technische vooruit
gang op een planeet die door de 
naderende spectaculaire bevol
kingsgroei oceanen van sociale 
ellen de kent. Er zal met het oog 
op de groeiende tegenstellingen 
tussen arm en rijk, de zorg om 
het behoud van de natuur, de be
veiliging tegen het geweld met 
te wijd verspreide moderne wa
pens, een wereldorde tot stand 
moeten worden gebracht om 
daarvoor oplossingen te kunnen 
realiseren. Alleen a! vanuit haar 
ideeengoed zal de sociaal-demo
cratie daaraan belangrijk kunnen 
en moeten bijdragen. 

Zij heeft aan het einde van alle 
oorlogen die de twintigste eeuw 
heeft gekend, telkens te kampen 
met te hoge verwachtingen en te 
diepe teleurstellingen; dat gaat 
onmiskenbaar op in Duitsland, 
in Frankrijk en ook in ons land. 
De enige grote en alleen al daar
om leerzame uitzondering is ge
boden door Labour in 1945, 
omdat men toen wist wat men 
wilde en dankzij een doordacht 
en overtuigend program op de 
nieuwe toestand was voorbe
reid. Met de thans ingrijpend 
veranderende situatie in de we
reid voor ogen heeft heel de 
Europese sociaal-democratie aan 
niets meer behoefte dan aan dui
delijkheid omtrent wat ze voor 
de afzienbare toekomst als de 
voornaamste problemen ziet en 
langs welke hoofdlijnen op 
grond van kritische verwerking 
van haar rijke ervaringen oplos
singen worden gezocht . 

GER VERRIPS 
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Afscheid van 
De Bijlmer 

Vrij naar Asterix de Galliiir. AI zo'n 
dertig jaar is heel Nederland een 
welvarende verzorgingsstaat, ge
kenmerkt door een hoog niveau 
van 'publiek welzijn '. Heel Ne
derland? Nee , een kleine nederzet
ting in Amsterdam, de Bijlmer 
meer geheten, wist daaraan weer 
stand te bieden. Aan haar inwo
ners wordt tot op de dag van van
daag een volwaardig ' Romeins 
burgerschap ' onthouden. W erk
loosheids- en criminaliteitscijfers 
maken duidelijk dat de inwoners 
van De Bijlmer een gemiddeld ro
yaal grotere kans !open werkloos 
te zijn of - iets anders - slachtoffer 
te worden van geweldsdelicten. 

Rampgebied 
De Bijlmer had geen vliegramp 
nodig om rampgebied te zijn. De 
architectuur van de geesteloze to
renflats, de groene openbare ruim
te bij nacht, het was a! een ramp 
op zichzelf. 

De Bijlmer komt de eer toe een 
van die internationale stedelijke 
projecten te zijn, waar dromen 
van architecten en planologen 
transform eerden in nachtmerries 
van de bewoners. De talloze via
dukten en parkeergarages - in een 
onbeschrijflijke staat - lijken dee! 
te hebben uitgemaakt van het 
Duitse bunkerbouwprogramma 
uit de Tweede W ereldoorlog . De 
Bijlmer is's nachts het ideale film 
decor geworden voor thrillers en 
goedkope horrorfilms. 

O verdreven? Het probleem is dat 
weinigen De Bijlmer uit eigen er
varing kennen . Het blijft een ab
stractie aan de horizon, een com
pacte opeenstapeling van flats aan 

de kant van snelweg of tre in 
spoor. 

In de plaats van die directe ken
ills circuleren er twee verhalen 
over De Bijlmer . Allereerst is er 
het clichebeeld van De Bijlmer als 
oord van he! en verdoemenis, als 
een mini -Los Angeles waar je je 
Ieven niet zeker kunt zijn. De Bijl 
mer geldt dan als 'bijna-getto' van 
'medelanders' en illegalen . De as
sociaties van de meeste Neder 
landers met de Bijlmer zijn hier 
mee gegeven. 

De onuitroeibare populariteit 
van dit stereotiepe beeld zou ove
rigens wei eens mede kunnen 
steunen op xenofobe sentimen
ten . De combinatie van een ano
nieme torenflatwijk, geruchten en 
feiten van criminaliteit en een ver
onderstelde 'buitensporig' grote 
aanwezigheid van buitenlanders 
blijkt niet zelden weinig genuan
ceerd voer voor vooroordelen op 
te leveren . 

Tegenover het clichebeeld van de 
Bijlmer staat het nieuwe imago 
van Amsterdam -Zuidoost , het 
beeld zoals dat door de stadsdeel
raad in P R - en marketingplannen 
wordt gekoesterd. Amsterdam 
Zuidoost als groene, bedrijvige 
voorstad van Amsterdam , een 
voorbeeldige voorpost van de 
multiculturele samenleving . 

Ook vee! ' bewoners van het 
eerste uur ' dragen dit nieuwe im
ago fanatiek uit. Verenigd in be
wonerscomites waren zij het die 
de sloopplannen van enkele Bijl 
merflats het felst attaqueerden . 
Geen mooiere wijk in Amsterdam 
dan de Bijlmer, heet het hier . Waar 
in Amsterdam zie je konijnen par
en vanuit je slaapkamerraam ? 

Beide imago's verhullen de wer 
kelijkheid . Het beeld is gediffe-

rentieerder en vol ambivalentie. 
De Bijlmer is, naast een spreek
woordelijke probleemwijk, wei 
degelijk ook een fraai aangelegde 
groene voorstad . Naast de beken
de torenflats - betonnen metafo
ren die uitbeelden dat de mense
lijke maat er niet toe doet - be
staan er ook del en met bungalows 
en brave eensgezinswoningen . 
Het concept van de ' autovrije be
ganegrond ' is overdag een ver
ademing, 's avonds leidt het tot 
'no go-areas'. 

Het bedrij venpark Amster 
dam-Zuidoost heeft merkbaar tot 
nieuwe impulsen geleid . Winkel
centra werden aangepast aan de 
'koopkrachtige vraag' van de lun
chende kantoorbewoners. 

AI metal zal De Bijlmer de ver 
gelijking met de hoogbouw-voor 
steden van Parijs, La nden ofBrus
sel kunnen weerstaan . O ndanks 
of dankzij de vij ftig nationaliteiten 
van de bewoners is het een gro
tendeels harmonieuze samenle
ving. 

Reifel rand 
Voor Nederlandse begrippen is de 
Bijlmer echter wei degelijk een 
' probleemwijk van de eerste or
de' . Een enclave in een verder re
delijk functionerende verzorgings
staat. Het is een gebied waar zich 
problemen en maatschappelijke 
verschijnselen voordoen die in die 
concentratie en op die schaal ver 
der ongekend zijn . 

Dit wordt echter in sterk on
voldoende mate onderkend, laat 
staan dat publieke interventies en 
probleemoplossing erop zijn toe
gesneden . 

_De Bijlmer bevindt zich als gevolg 
daarvan aan de rafelrand van de 
Nederlandse verzorgingsstaat. De 
facto is De Bijlmer een opgegeven 
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gebied. Een boucle uitspraak, 
maar de bewijslast ligt wat mij 
betreft bij de bestrijders van die 
uitspraak. Wie in de Bijlmer 
woont of er rondloopt weet dat de 
verloedering en verwaarlozing 
van wat zo fraai het publiek do
mein wordt genoemd, nergens 
beter dan in De Bijlmer ge"illus
treerd kunnen worden. Basket 
bal -veldjes zonder baskets, richt
ingaanwijzers naar de heme!. 

De politiecommissaris van de 
Bijlmer spreekt nieuwjaarsbijeen
komst na nieuwjaarsbijeenkomst 
van zijn plannen tot stabilisatie 
van de criminaliteitscijfers. led ere 
keer weer vindt er een ' niet voor
ziene' stijging plaats . Er is getri
partiseerd en 'geRBAd' bij het 
Ieven, maar de werkloosheid on
der de allochtonen blijft schrikba
rend hoog. 

Is er in De Bijlmer sprake van 
een Nederlands unicum, een ge
bied zonder beheer door een loka
le overheid? Wordt hier een soci 
aal experiment uitgevoerd door 
de Vakgroep Sociologie van de 
Katholieke Universiteit Nijme
gen: hoe vergaat het een multicul 
turele stad m et bijna 7o .ooo in 
woners zonder overheidsinterven
ties, zonder publieke voorzienin
gen? 

Monument 
Brandende maatschappelijke vraag
stukken als emigratie/integratie, 
wericloosheid, schooluitval en cri 
minaliteit botsen er versterkt op 
elkaar. 

De Bijlmer is een monument. 
Het laat op monumentale wijze 
zien waartoe de bekende Neder 
landse besluiteloosheid en strope
righeid kunnen leiden. Het toont 
wat 'dossiers' zonder uitvoering 
en concreet resultaat uit kunnen 
rich ten. 

De impasses en patstellingen in 
nationale beleidsdebatten over 
de genoemde maatschappelijke 
vraagstukken hebben in De Bijl
mer immers een wreed aanzicht 
gekregen. Neem het a! decennia
durende debat over vergroting 
van werkgelegenheid. 'Wig-ak
koorden ', het concept van ar
beidsparticipatie, loonkostenredu
ctie , integratie door werk en op
leiding, tripartisering; termen uit 
een eindeloos debat waarvoor de 
hoge werkloosheid in De Bijlmer 
zo goed als resistent is gebleven . 

Het beeld in de Bijlmer blijft 
van Amerikaanse allure: het spie
gelende jaren tachtig-bedrijven
park aan de 'goede kant' van de 
spoorlijn Amsterdam- Utrecht 
stroomt dagelijks vol met 'blanke' 
forenzen; 's avonds passeren 
slechts een veertigtal Bijlmer -be
woners de spoorlijn, de marcatie
lijn tussen succesvol en perspec
tiefloos: allochtone schoonmakers 
op weg naar de hoofdkantoren 
van A B N/ AM R o -bank en Fokker. 

Perspectief op opleiding, scho
ling en werk; de analyses zijn ge
maakt, de oplossingen staan op 
papier, het schort simpelweg aan 
middelen, daadkrachtige uitvoe
ring en dus concrete resultaten. 

Niet vee! anders is het gesteld met 
de criminaliteitsbestrijding in De 
Bijlmer. Deze ' plaag van de Bijl 
mer' - barometer van een ver
ziekte situatie - wordt bepaald 
niet met aile mogelijke middelen 
bestreden. Zowel op het vlak van 
repressie als op het vlak van pre
ventie wordt flink tekortgescho
ten . In een reportage in Vrij Neder
land ( 1 3- 2-93) klagen recher 
cheurs over te weinig mankracht 
en materieel voor het 'Bijlmer
rooftearn'. Nota bene: die klacht 
wordt geuit tegen de achtergrond 

van een alarmerend decor. Een 
paar cijfers van Bijlmer -commis
saris Dietz : het aantal straatroven 
Steeg het afgeJopen jaar met 5o% 
ten opzichte van 1991 en overval
len zijn in 199 2 met 64% geste
gen. Bovendien : slechts drieen
twintig procent van het aantal 
berovingen wordt maar opgelost. 

Dit betekent niet meer en niet 
minder dan dat de bewoners van 
De Bijlmer om financiele (en dus 
politieke redenen) blootgesteld 
zullen blijven aan onverantwoor
delijk grote veiligheidsrisico 's. 

Een agent die de vicieuze cirkel 
van aanhouden, voorleiden, ge
vangenisstraf, vrij niet Ianger kon 
aanzien en besloot een banenplan 
voor kansarme jongeren op te zet
ten, ondervindt, volgens eigen 
zeggen in v N, dagelijks obstructie 
door een alles trainerende bu
reaucratie en een niet meewer 
kend bedrijfsleven . 

Uit de reportage spreekt al met 
al een grote onmacht bij de be
strijding van de misdaad in de 
Bijlmer . Repressief en preventief, 
de inzet en resultaten zijn allesbe
halve optimaal. Rechtshandhaving 
in de Bijlmermeer is een gunst. 

Nord holt 
Wat bij dit alles te zeer ontbreekt 
is een betrokken urgentiegevoel. 
Oat begint al bij de Bijlmer -stads
deelraad. Die lijkt zich drukker te 
maken om de introductie van 
milieuboxen dan om ervoor te 
zorgen dat er minder voor hun Ie
ven getraumatiseerde slachtof
fers van berovingen zullen zijn. 

Van meer waarde is dan het ur
gentiegevoel van 'diender en so
cioloog' Nordholt. 
Oat kan ertoe leiden dat een wijk 
als De Bijlmer, met zijn unieke 
bevolkingssamenstelling en speci -
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fieke problemen, uiteindelijk krijgt 
wat het verdient: aile middelen en 
aandacht die nodig zijn voor een 
optimale uitgangspositie als voor 
post van een multiculturele sa
menleving. 

De reacties op Nordholt's har
tekreet zijn onthullend . Zij spo
ren met de door Abram de Swaan 
in zijn Zora en de Stoat beschreven 
mechanism en van de verzorgings-

staat. Zolang De Bijlmer geen vei
ligheidsrisico oplevert voor de 
' tevreden klasse' kan men het zich 
permitteren de problemen daar 
de facto op hun beloop te Iaten . 
(Een de regel bevestigende uit
zondering : een maand aandacht 
voor de vliegramp). 

De tijd zal leren of dit daad
werkelijk gepermitteerd is. 

In elk geval hebben die ' volks-

vertegenwoordigers' die triviale 
competentiekwesties stelden ho
ven een benadering van De Bijl
mer als ' nationaal vraagstuk ' zich 
Iaten kennen als vertegenwoordi
gers van een riskant soort maat
schappelijke onverschilligheid . 

REN E C UP E RI..\S 

143 



144 
s&..oro1992 

W B S NIEUWS 

Recente 
WBS-publikaties 

Het ideologisch tekort 

In een tijd waarin 'het einde der 
geschiedenis' werd aangekon
digd, verrast het uiteindelijke re
sultaat van de Zomerschool PvdA 
1992, gewijd aan het thema 'Le
vensstijl en publiek domein'. N iet 
de constatering van een 'postmo
dern vacui.im', maar een vinger
wijzing richting 'herideologise
ring' van de PvdA is de uitkomst 
van deze Zomerschool geworden . 

'Het ideologisch tekort. Cul
turele politiek van het publiek 
domein' bevat bijdragen van inlei
ders op de Zomerschool, te we
ten: Maarten Hajer, Coos Huij 
sen, Dorien Pessers, Ruud Vree
man, Pieter van Oriel, Gerard 
Anderiesen, Geert Mak, Hans van 
der Loo, Jan Bugter, Marc Cha
vannes, Bas van Stokkom, Bert 
Barends en Paul Kalma. 

Jan Nekkers en Alexander van 
den Dungen (red.) 
Het ideologisch tekort 

Culturele politiek van het publiek 

domein, Amsterdam, Wiardi Beck
man Stichting/ opleidingsinstituut 
PvdA/ A.G. der Wood-brookers, 
1993. 168 biz. Prijs: ]19,95. 
Bestelnummer: 903. 

Verder verschenen het afgelopen 
halfjaar o.a. 

Hans W ansink 
Een school om te kiezen 

De onderwijs politiek, en zeker 
de sociaal-democratische, is aldus 
Wansink, rijp voor een funda
mentele herbezinning. Het tra
didionele geloof in de school als 
ni.iddel om verschillen tussen so
ciale groepen te nivelleren is een 

illusie gebleken. De vrijheid van 
de onderwijsgebruikers, de diver
siteit van het onderwijsaanbod en 
de emancipatie van de leraar tot 
professionele beroepsbeoefenaar 
dienen de prioriteiten van een 
nieuwe onderwijspolitiek te zijn . 

Een school om te keizen is een 
gezamenlijke uitgave van Bert 
Bakker en de Wiardi Beckman 
Stichting. Prijs: ]24,90. Bestel
nummer: 725. 

M. Krop e.a. (red .) 
Het dertiende Jaarboek voor het 

democratische socialisme 

Het nieuwe jaarboek is voor een 
groot dee! gewijd aan het thema 
'Oost-Europa'. Met bijdragen 
van H. Daalder, M. Krop, 
J . Neeven, G. Verrips, W. Gort
zak, A. Day, B.J. van den Boomen 
en J . Perry. 

Het jaarboek is een uitgave van 
de was en De Arbeiderspers . 
Prijs: j28,5o. Bestelnummer: 
742. 

A.P. Oele 
Gedeeld gezag en verbindend 

bestuur 

De tekst van de oratie die Ad 
Oele, bekleder van de Den Uyl 
leerstoel aan de Universiteit van 
Amsterdam, in september j .I. 
hield. De ora tie kan gratis worden 
aangevraagd bij was, Nic. Wit
senkade 30, 1017 ZT, Amster
dam,tel:o2o-55 1 21 55· 

De brochures zijn te bestellen door 

overmaking van het desbetrtif[ende be

drag op postgiro 34 79 700 ten name 
van PvdA-brochures, Amsterdam on

der vermelding van het bestelnumme.r. 



Meer dan een half miljoen Nederlanders demonstreerden in oktober 
1983 in Den Haag. 'Aile kemwapens de wereld uit, te beginnen uit 
Nederland'. Een jaar eerder had den honderdduizenden in Amsterdam 
op het Museumplein ook alluid en duidelijk hun afkeer van de nucleai
re wapenwedloop kenbaar gemaakt. De PvdA draaide geleidelijk aan 
volop mee in de acties. Buitenlandsecretaris Maarten van Traa bracht 
aan de partijraad verslag uit van de uitkomst van de massale handteke
ningenactie, de derde fase van het nationale protest tegen de plaatsing 
van de kruisraketten. 

De bezorgdheid was oprecht en in veler ogen terecht: geen zinnig 
mens kon immers verdedigen dat de wereld veilig was geworden 
omdat de mensheid over de middelen beschikte zichzelf drie keer uit te 
roeien? Oat was nu juist wei het geval, betoogden degenen die de 
demonstranten eventueel nag we! de oprechtheid van hun zorg wilden 
gunnen, maar niet de terechtheid. Die verschrikkelijke overkill bezorg
de de wereld een soort 'inherente veiligheid'. Oat de (westerse) 
wereld al veertig jaar geen oorlog meer had gekend, waste danken aan 
de afschrikwekkende werking van kemwapens, bedoeld om nooit te 
worden gebruikt. Linkse idealisten versus rechtse 'realo's' - dat was, 
althans in de beeldvorming, grosso modo de scheidslijn. 

Het is allemaal nag geen tien jaar geleden. De grate mogendheden be
sloten in de tussenliggende jaren zelf om vee! kemwapens de wereld 
uit te helpen, onder meer omdat Sovjetpresident Gorbatsjov in dit op
zicht opvattingen beleed die meer leken op die van de demonstranten 
dan op die van de realisten. Daarover hoorde men de opinie van de 
laatsten al wat minder; kennelijk was het onduidelijk bij hoeveel maal 
'overkill' de afschrikking nog werkelijk functioneerde. Maar de stilte is 
oorverdovend geworden sinds de belangrijkste vooronderstelling van 
de 'realistische' argumentatie onderuit gehaald is. lmpliciet lag daaraan 
immers het idee ten grondslag dat mensen - in elk geval de politiek 
verantwoordelijken van grote mogendheden -in laatste instantie altijd 
rationeel handelen en dat zij blijvend de omstandigheden beheersen. 

De gebeurtenissen in de voormalige Sovjet-Unie hebben dat impli
ciete uitgangspunt hardhandig gelogenstraft. Een grote mogendheid, 
waarvan het politieke systeem wellicht niet deugde, maar die in elk ge
val stabiel genoeg leek voor de werking van de afschrikkingstheorie, 
blijkt in chaos en verwarring uiteen te kunnen vallen. Wat gebeurt er 
dan met de nucleaire wapens? Niet aileen met de zeggenschap over het 
gebruik erv<in, maar oak met het vermijden van catastrofale ongeluk
ken door gebrek aan onderhoud en toezicht? Niemand die het weet; 
maar merkwaardig genoeg oak vrijwel niemand die zich daarover em
stig zorgen lijkt te maken. Van de realo's van de jaren tachtig, die zo 
hautain oordeelden over het 'nai:eve idealisme' van aldie demonstran
ten, wordt op dit moment niets vernomen, terwijl het toch htin stelling 
is die onhoudbaar is gebleken . Van de demonstranten die zich zoveel 
zorgen maakten over de gevaren van kernwapens voor ·het voortbe
staan van de wereld hoort men a! evenmin iets, terwijl op dit moment 
de bedreiging reeler is dan indertijd. En de PvdA, die destijds bereid 
was haar regeringskansen op het spel te zetten voor de·overtuiging dat 
nucleaire bewapening en veilig voortbestaan van de mensheid niet bij 
elkaar pas ten, debatteerde in maart 1 9 9 3 in de Tweede Kamer over de 
aanvaardbaarheid van het rapen van kievitseieren. 

Te 
be ginn en 

uit Rusland 

GREETJE VAN DEN 

BERGH 

Redacteur van S&J) 
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Het gelijk van de 
Prioriteitennota 

'Een andere wereld, een 
andere defensie' is het wel
bewust gekozen motto van 
de onlangs verschenen Pri-

R. TER BEEK V oor een dreiging van een 
grootschalige verrassings
aanval hoeven we niet 

Minister van difensie 

oriteitennotao W elbewust 
gekozen, want de wereld van I993 is nieuw en an
derso Een terugblik op het PvdA-verkiezingspro
gramma van I 989 maakt dat duidelijko In de veilig
heidsparagraaf werd toen prioriteit gegeven aan de 
verdediging van de Noordduitse laagvlakte; het 
Warschaupact bestond immers nog en aan de Duits
Duitse grens stonden meer dan 3oooooo militairen 
van het Rode Leger 0 'Kiezen voor kwaliteit' bepleit
te een ingrijpende verandering van de wijze waarop 
de bondgenootschappelijke verdediging was georga
niseerd: non-provocatieve defensieconcepten en 
een minimale nucleaire afschrikkingo Een forse te
ruggang van de defensieuitgaven werd niet uitgeslo
ten : vijf procent van de defensieuitgaven zou moe
ten worden overgeheveld naar de begroting voor 
Ontwikkelingssamenwerkingo 

Een aantal van deze verlangens werd door de snel 
opeenvolgende ontwikkelingen in Oost-Europa en 
de Sovjet-Unie pardoes ingelosto Een aantal was al 
achterhaald nog voordat het kabinet Lubbers-Kok 
zich met de opstelling van de regeringsverklaring 
kon bezighouden 0 Bij het aantreden van het kabinet 
Lubbers-Kok was het zonder meer de hoogste tijd 
de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de aard 
en omvang van de krijgsmacht te bezieno Maar de 
wereld is sneller en ingrijpender veranderd dan in de 
in I 99 I verschenen Defensienota kon worden voor
zieno De Prioriteitennota trekt de consequenties uit 
die veranderingen, die in twee categorieen zijn in te 
deleno 

De eerste reeks veranderingen betreft de volledi
ge desintegratie van wat ooit het Oostblok werd ge
noemdo De Oosteuropese Ianden hebben zich losge
maakt van de beknellende omarming door de Sov
jet-Unieo De Sovjet-Unie zelfbestaat niet meer, het 
monopolie van de Communistische Partij is opgehe
ven en de republieken van de voormalige Sovjet
Unie hebben voor een van Moskou onafhankelijke 
koers gekozeno Daarmee is de politieke en militaire 
landkaart van Europa fundamenteel veranderdo 

meer bevreesd te zijno 
Een tweede reeks ont

wikkelingen van de afgelopen jaren bevestigde de 
noodzaak over meer mogelijkheden te beschikken 
voor crisisbeheersingo De Golfoorlog, de hulp aan 
de Koerden in N oord-Irak, de oorlog in het voorma
lige Joegoslavie, de in de geschiedenis van de Ver
enigde Naties omvangrijkste vredesoperatie in Cam
bodja en de humanitaire intetventie in Somalie rna
ken duidelijk dat directe inzetbaarheid van mobiele 
en flexibele eenheden voortaan het uitgangspunt 
voor de structuur van de krijgsmacht moet zijno 

Wat niet is veranderd, is de noodzaak tot interna
tionale betrokkenheido De onzekerheid over Euro
pa's toekomst en de gewapende conflicten die zich 
bij wijze van spreken op gehoorsafstand voordoen, 
mogen nooit tot de conclusie leiden dat we ons maar 
beter verre houden van de wereld om ons heeno ln
ternationale solidariteit mag niet aileen maar wor
den uitgedrukt in politieke uitspraken, financiele 
normpercentages en gironummerso Het is even 
wennen dat de bereidheid tot inzet van militaire 
middelen een natuurlijk onderdeel uitmaakt van 
onze internationale betrokkenheid o Ook in de kring 
van de vredesbeweging heeft die gewenning klaar
blijkelijk plaatsgevondeno Militaire acties werden in 
het verleden doorgaans beschouwd als ongewenste 
interventie bedoeld om ondemocratische regimes in 
het zadel te houdeno Nu raken we doordrongen van 
het feit dat militaire macht, of we het nu leuk vinden 
of niet, onmisbaar is bij het toezicht op de naleving 
van vredesregelingen, soms ook bij het opleggen 
daarvano 

Oat de Partij van de Arbeid haar verantwoordelijk
heid in dat opzicht niet ontloopt, bleek tijdens het 
partijcongres van 2 februari I 99 I, dat na een gran
dig debat in overgrote meerderheid de Nederlandse 
militaire betrokkenheid bij de Golfoorlog steundeo 
Diezelfde benaderingswijze komt tot uitdrukking in 
de parlementaire ondersteuning van de Nederlandse 
deelname aan vredesoperaties van de Verenigde Na-



ties in het voormalige Joegoslavie, Cambodja en en
kele operaties van geringere omvang. In dat proces 
doen zich problemen voor, maar de tussenbalans 
valt positief uit. Afgezien van een omvangrijke ope
ratie als in Cambodja kan het ook nodig zijn dat mili
tair transport en militaire bescherming wordt inge
zet voor de hulpverlening in acute noodsituaties. 
Werd tot voor kort nog een verband gelegd tussen 
ontwapening en ontwikkeling, nu sluit de militaire 
component in tal van gevallen naadloos aan bij de 
ontwikkeling van Ianden als Somalie en Cambodja. 
Ik ben het wat dat betreft met onder andere Novib
voorzitter Max van den Berg eens: 'Als er ergens 
sprake is van onderontwikkeling en armoede er dui
delijk de oorzaak van vormt en als er vervolgens 
conflicten uitbreken die het feitelijk bestaan van een 
land beeindigen, dan heb je een dusdanig extreme si
tuatie dat zo'n (vredes)operatie op zijn plaats is.' 1 

De groeiende verwevenheid van de activiteiten van 
Defensie en Ontwikkelingssamenwerking onder
streept dat - paradoxaal genoeg - als gevolg van de 
recente ontwikkelingen de betekenis van de rnilitai
re component in de internationale betrekkingen is 
toegenomen. Hoefde de krijgsmacht tijdens de Kou
de Oorlog niet in actie te komen, de nieuwe dreigin
gen en veiligheidsrisico's vereisen de bereidheid 
daadwerkelijk op te treden onder vaak onvoorspel
bare omstandigheden. In die nieuwe werkelijkheid 
blijkt de Nederlandse krijgsmacht niet volledig 
inzetbaar. De aanwezigheid van dienstplichtigen 
brengt belangrijke beperkingen met zich mee. Bij 
uitzending naar gebieden buiten het N A vo-ver
dragsgebied kunnen dienstplichtigen alleen op basis 
van vrijwilligheid worden uitgezonden. Die eis van 
vrijwilligheid strekt tot aan de vliegtuigtrap en be
moeilijkt het opereren in crisissituaties buiten het 
N A vo-verdragsgebied door grotendeels uit dienst
plichtigen bestaande eenheden van de Koninklijke 
landmachh Bij de Koninklijke marine en de Konink
lijke luchtmacht doet dit probleem zich nauwelijks 
voor. Deze krijgsmachtdelen zijn van nature flexi
bel, mobiel en direct inzetbaar. De keuze die bij de 
opstelling van de Prioriteitennota moest worden ge
maakt was dan ook: kiezen voor een grote land
macht met beperkte inzetbaarheid of voor een klei
nere landmacht met volledige inzetbaarheid. Voor 
het laatste is gekozen. 

De gemaakte keuze past ook in de veranderde rol 
van deNA vo en de Verenigde Naties, de twee orga-

nisaties die in het Nederlandse veiligheidsbeleid een 
sleutelrol vervullen. Van deze twee organisaties 
kreeg de N Avo vanzelfsprekend de meeste aan
dacht, maar sinds het einde van de Koude Oorlog 
functioneren beide organisaties steeds meer naast en 
in aanvulling op elkaar. 

Deze vervlechting is meer dan ooit merkbaar. Voor 
de uitvoering van haar in aantal en omvang drastisch 
toegenomen vredeshandhavende activiteiten kan de 
Verenigde Naties nu rekenen op de hulp van de 
N Avo en de Westeuropese Unie. Deze organisaties 
beschikken over militaire expertise en pebben voor 
de Verenigde Naties plannen uitgewerkt voor mili
taire operaties in het voormalige Joegoslavie. 

Het spreekt voor zich dat deze vervlechting 
uiterst welkom is. De Verenigde Naties beschikt im
mers niet ov~r de mogelijkheden om op grote schaal 
militaire operaties voor te bereiden en uit te voeren. 
De vele vredeshandhavende activiteiten van de Ver
enigde Naties zijn ook complexer geworden . De 
Verenigde Naties verVj\llt niet Ianger uitsluitend een 
functie door 'blauwhelmen' tussen strijdende partij
en te plaatsen, maar de vredesoperaties in bv. Cam
bodja Iaten zien hoe vredeshandhaving een geheel 
vormt met economische en maatschappelijke (we
der) opbouw. De steun van organisaties als de 
N Avo en de wE u voor de rnilitaire voorbereiding 
en uitvoering vergroot de kans op welslagen van de 
vaak gecompliceerde en moeilijke opdrachten die de 
Verenigde Naties uitvoert. 

In dit verband is het van belang dat ook een ver
vlechting heeft plaatsgevonden tussen de defensie in 
de klassieke zin des woords en de bescherming van 
de internationale rechtsorde. Door de oprichting 
van de N Avo aan het eind van de jar en veertig is de 
verdediging a! een zaak van politieke samenwerking 
en gemtegreerde militaire inspanning geworden. In 
de recente geschiedenis is de internationalisering 
van het veiligheids- en defensiebeleid aileen maar 
verder voortgeschreden. Het zou daarom een stap 
terug zijn nu een gekunsteld onderscheid te gaan 
maken tussen de verdediging van de nationale veilig
heid en de bescherming van de internationale rechts
orde. 

De uitvoering van taken in VN-verband kwam tot 
voor kort neer op de schouders van een handvollan
den. Nu nemen 65 Ianden aan de vredesoperaties 
deel. Nog geen vijftien jaar geleden was een Neder
landse bijdrage aan vredesoperaties politiek omstre-

1 . Interview met Max van den Berg 
in : Veranderde Veiliaheid, uitgave van 

Jason, februari 1 99 3. 
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den. Op dit moment Ievert Nederland zo'n 2ooo 
'blauwhelmen', een aandeel dat slechts door drie 
grotere - Ianden, Frankrijk, Groot-Brittannie en 
Canada, wordt overtroffen. 2 

Tot voor kort was het uitzonderlijk dat permanente 
led en van de V eiligheidsraad troepen beschikbaar 
stelden. Frankrijk, Groot-Brittannie maar ook Rus
land zijn nu actief in vredesoperaties en niemand 
sluit uit dat op korte termijn ook de Verenigde Sta
ten met troepen onder VN-commando zullen deel
nemen aan vredesoperaties. Ook blijven Japan en 
Duitsland niet Ianger langs de zijlijn staan. Welis
waar beperkt hun deelname aan Untac in Cambodja 
zich tot ondersteunende eenheden, maar hun bijdra
ge betekent het oversteken van een tot voor kort on
overbrugbare Rubicon. Het draagvlak van deze vorm 
van vredeshandhaving is verder versterkt door de 
bijdrage die de voormalige Warschaupactlanden be
reid zijn te leveren op dit gebied. Kortom, de we
reid heeft veel veranderingen ondergaan. 

Die veranderingen en de daarmee gepaard gaan
de veranderde taken hebben natuurlijk ook gevolgen 
voor de aard en omvang van de Nederlandse krijgs
macht. Ik heb daarvoor op 3 I maart I 992 een aantal 
uitgangspunten genoemd, die in de Prioriteitennota 
zijn uitgewerkt. 3 In de Defensienota werd nog uit
gegaan van zeven brigades landstrijdkrachten, nu 
worden dat er vier, zo enigszins mogelijk vijf. De 
luchtmobiele brigade zal in afwijking van de plannen 
in de Defensienota bestaan uit drie in plaats van twee 
parate bataljons. Twee andere brigades zijn even
eens in vredestijd grotendeels aanwezig met parate 
bataljons. De vierde en vijfde brigade zijn mobilisa
bel. Ook de omvang van de andere krijgsmachtdelen 
wordt beperkt. De vermindering van het aantal fre
gatten van de marine tot zestien en het aantal onder
zeeboten tot vier, zal sneller- namelijk a! in I 996-
worden verwezenlijkt dan in de Defensienota voor
zien. Bij de luchtmacht wordt het aantal operatione
le F- I 6 squadrons met twee verminderd tot zes; 3 6 
toestellen zullen worden afgestoten . 

De verkleining van de krijgsmacht gaat hand in 
hand met de herstructurering. Oat betekent dat de 
komende periode ook belangrijke investeringen in 
nieuw materieel worden gedaan om ervoor te zor
gen dat de kwaliteit van de krijgsmacht in de toe
komst verzekerd is; de investeringsquote zal de ko
mende jaren oplopen tot meer dan 25 %. Het gaat 

2. Bij dit aantal zijn de 86 Nederlandse 
militairen die dee! uitmaken van de 
M F o, de vredesmacht in de Sinai:, niet 
inbegrepen . 
3. 'Tussen Defensienota en Prioritei-

onder meer om de verwerving van - voor de directe 
inzetbaarheid van eenheden onontbeerlijke - trans
portvliegtuigen en helikopters en om voertuigen die 
geschikt zijn voor gebruik bij vredesoperaties. 

Als over een aantal jaren de herstructurering is vol
tooid, kan ons land gelijktijdig deelnemen aan vier 
vredebewarende operaties onder auspicien van de 
VN of de cvsE met een bataljon (6oo-8oo militai
ren) of het equivalent daarvan (twee fregatten, een 
F- I 6 squadron of ondersteunende eenheden). Daar
bij is rekening gehouden met de noodzaak deelne
ming aan zulke operaties langere tijd vol te houden. 
W aar nog geen vredesregeling tot stand is gekomen, 
maar deze militair moet worden opgelegd kunnen 
we ook met een brigade (4ooo militairen) deelne
men aan een vrede-afdwingende operatie. Vanzelf
sprekend kunnen ook bijdragen worden geleverd 
met ondersteunende eenheden, zoals genie-, trans
port-, verbindings- of geneeskundige eenheden. Af
gezien van de vredesoperaties blijven de Neder
landse strijdkrachten in staat een verantwoorde bij
drage te leveren aan de verdediging van het N Avo
verdragsgebied. Een belangrijke politieke ontwikke
ling in dit verband is de nauwe samenwerking met 
Duitsland. De overblijvende Nederlandse divisie 
wordt gemtegreerd in een multinationaallegerkorps 
met de Duitsers; Nederlandse troepen blijven in 
Duitsland gelegerd. 

Sommige critici menen dat in de .veiligheidsanalyse 
waarop de herstructurering van de krijgsmacht is 
gebaseerd de rnilitaire dreiging die in de toekomst 
zou kunnen ontstaan, wordt onderschat. De inrich
ting van de krijgsmacht zou vee! te vee! worden af
gestemd op crisisbeheersing buiten Europa. Ik wil 
daar twee argumenten tegenover stellen. In de eer
ste plaats zou het natuurlijk onverstandig zijn te 
menen dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ons 
bevrijd heeft van aile gevaren. Integendecl, nogal 
wat oude conflicten uit Europa's woelige geschiede
nis zijn weer aan de oppervlakte gekomen. De nieu
we situatie kent een aantal oude en nieuwe veilig
heidsrisico's. Maar de kans is zeer gering dat op af
zienbare termijn opnieuw een militaire dreiging 
ontstaat van de omvang van v66r I 989 . De geopoli
tieke situatie is veranderd, het rnilitaire vermogen 
van Rusland is niet bij benadering te vergelijken met 
dat van het voormalige Warschaupact. In de tweede 

tennota: de toekomst van de Neder
landse krijgsmacht', toespraak voor het 
N ederlands Genootschap voor lnter
nationale Zaken, 's-Gravenhage, 31 
maart 1992. 



plaats is de herstructurering van de krijgsmacht niet 
aileen maar afgestemd op activiteiten buiten het 
N A vo-verdragsgebied. Ook de situatie in de on
middellijke omgeving van het verdragsgebied kan 
uitmonden in conflicten waarop onder omstandig
heden gereageerd moet worden met de inzet van 
flexibele, snel inzetbare en dus mobiele eenheden. 
De krijgsmacht zal in de toekomst zowel gebruikt 
kunnen worden voor de verdediging van het N Avo
verdragsgebied als voor optreden erbuiten. 

Andere critici menen dat de Nederlandse bijdra
ge aan intemationale operaties buiten Europa juist te 
gering is. Een conflict met de omvang van de Golf
oorlog is allerminst ondenkbaar en Nederland moet, 
anders dan in 1 99 1, in staat zijn tot uitzending van 
een substantiele eenheid grondtroepen. Deze kritiek 
gaat eraan voorbij dat Nederland een bijdrage zal 
kunnen leveren die alleszins overeenkomt met wat 
van een land als het onze verwacht mag worden . In 
het geval van een vrede-afdwingende operatie van 
grotere omvang kan Nederland in NAVO-verband 
een omvangrijke gevechtseenheid ter beschikking 
stellen, zoals de luchtmobiele brigade, een maritie
me taakgroep, de Groep operationele eenheden ma
riniers, drie squadrons jachtvliegtuigen of een com
binatie hiervan. Bovendien is van groat belang dat 
Nederland er nooit aileen op uittrekt. Altijd zal in 
intemationaal verband en bij voorkeur onder auspi
cien van de VN of de cvsE worden opgetreden . 
Daarbij zullen Nederlandse eeenheden als aanvulling 
van eenheden van andere Ianden optreden. Comple
mentariteit, een van de in de toespraak voor het Ne
derlands Genootschap voor lntemationale Zaken 
genoemde uitgangspunten, is een zinvolle benade
ring om zo verantwoord mogelijk met schaarse ge
meenschapsgelden om te gaan en uitholling van de 
krijgsmacht over een breed front te voorkomen. 

De veranderde taakstelling van de krijgsmacht heeft 
verder geleid tot afschaffing van de opkomstplicht. 
Vanaf 1998 zullen · er geen dienstplichtigen meer 
zijn, a! blijft de dienstplicht formeel gehandhaafd. 
Het gaat om een belangrijke, misschien zelfs histori
sche wending. De beslissing voor een krijgsmacht 
van !outer beroepsmilitairen is niet lichtvaardig ge
nomen. Voor de Partij van de Arbeid zijn de ideele 
kanten van de dienstplicht altijd belangrijk geweest. 
Het besluit tot afschaffing is echter genomen vanwe
ge de noodzaak van directe inzetbaarheid van eenhe
den als gevolg van de nieuwe taken van de krijgs
macht en vanwege de vaststelling dat de dienstplicht 
als steeds minder rechtvaardig wordt ervaren omdat 

zij geen plicht voor allen is. Tot 1998 worden er 
dienstplichtigen opgeroepen, al zal per 1 januari 1994 
de diensttijd worden verkort tot negen maanden. 

V oor de afschaffing van de opkomstplicht is een 
overgangstijd van een aantal jaren nodig. De reorga
nisatie van de krijgsmacht is zo ingrijpend dat die 
niet onder onverantwoorde tijdsdruk mag komen 
staan. Versnelling zou natuurlijk aantrekkelijk zijn 
voor de dienstplichtigen die de dans ontspringen. 
Maar de gevolgen voor de herstructurering zijn fu
nest. De ervaring in het bedrijfsleven leert dat men 
een organisatie waar meer dan honderdduizend 
mensen werken niet in een handomdraai kan om
vormen. Vee! eenheden worden opgeheven of sa
mengevoegd; nieuwe eenheden moeten worden ge
vormd en met materieel uitgerust. De komende 
jaren moet de werving op nieuwe leest worden ge
schoeid. Zwaar weegt ook dat er bij een versnelde, 
geforceerde herstructurering meer gedwongen ont
slagen nodig zullen zijn dan nu voorzien. Met aile 
beschikbare middelen en met een inzet die de verge
lijking met het bedrijfsleven goed kan doorstaan, 
wordt geprobeerd het aantal gedwongen ontslagen 
te beperken. Afschaffing van de opkomstplicht op 
korte termijn zou dat zorgvuldige beleid doorkrui
sen en de herstructurering van de krijgsmacht onbe
heersbaar maken. 

De verkleining van de Nederlandse krijgsmacht is 
verantwoord op grand van de verbeterde intematio
nale situatie, maar heeft tegelijkertijd ook te maken 
met de gezondmaking van de overheidsuitgaven. 
Toen dit kabinet aantrad in 1989 vertoonde de de
fensiebegroting nog een reele groei. Daama is mede 
in het Iicht van de intemationale ontwikkelingen de 
omvang van het budget verminderd; in 1993 gaat 
het maar liefst om een daling van bijna 1 o procent in 
een jaar. Naar de huidige stand wordt aan het einde 
van deze kabinetsperiode in Nederland bijna 18,5 
procent minder aan Defensie uitgegeven dan toen 
het kabinet began. 

Waar het nu om gaat, is dat een verantwoorde uit
voering van de herstructurering onmogelijk is zon
der een minimale financiele zekerheid. Er bestaat 
een onverbrekelijke samenhang tussen de inhoud 
van de defensieplannen en de financiering ervan. 
Het gaat erom, zoals de Frankfurter Allgemeine het 
onlangs uitdrukte, 'bezuinigingen vorm te geven, in 
plaats van ze te ondergaan' ('das Sparen zu gestalten, 
statt es zu erleiden') . Oat is precies wat de Priori
teitennota beoogt. 
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Creatief woord 

gebruik in de 
Prioriteitennota De verdeling van nieuwe 

taken van de Nederlandse 
strijdkrachten in crisisbe

De Prioriteitennota 1 opent 
onmiskenbaar het vooruit-
zicht op de meest ingrij
pende wijziging die het 
militaire apparaat van ons 
land sedert 1945 en mis
schien wei in zijn hele 
geschiedenis heeft onder-

J. G. SICCAMA 
heersing- buiten-NAVO-ver
dragsgebied en defensie van 
dat verdragsgebied, waar
bij de term 'groot conflict' 
wordt gereserveerd voor 

Hoifd ifdeling onderzoek van 

het instituut Clingendael 

gaan. Ten eerste wordt de dienstplicht afgeschaft. 
Dit betekent voor de landmacht verlies van een 
omvangrijk reservoir aan geschoolde en goedkope 
arbeidskrachten. Hiervoor in de plaats komt de 
noodzaak op de arbeidsmarkt mee te dingen bij de 
recrutering van een voldoende aantal vrijwilligers 
(6.ooo per jaar). Ten tweede wordt de grondslag 
van de Nederlandse verdedigingsvoorbereiding 
honderdtachtig graden gedraaid. In plaats van een 
strijdmacht die een vak van 1 2o bij 2oo km in de 
Noordduitse laagvlakte moet verdedigen komen 
eenheden die in VN-kader op vee! grotere afstanden 
moeten kunnen worden ingezet. 

Crisisbeheersing versus groot cotif/ict? 
Hoe wordt deze ommezwaai in de Prioriteitennota 
onder woorden gebracht? De prioriteit waaraan de 
Nota zijn naam ontleent slaat op 'de voorrang (die) 
is gegeven aan optreden in het kader van crisisbe
heersing, a! blijft de krijgsmacht ook voorbereid op 
een groot conflict' (p. 4, cursivering J Gs). Ook op 
p. 9 wordt 'verdediging van het bondgenootschap
pelijk grondgebied' geplaatst naast 'vredebewar
ende taken' en het 'afdwingen van de vrede met be
hulp van geweld'. De laatste worden in verband 
gebracht met 'het beheersen van risico's die voort
vloeien uit conflicten binnen en tussen Ianden aan de 
rand van het N A v o-verdragsgebied of buiten Euro
pa. In samenhang hiermee client de inrichting van de 
krijgsmacht dan ook vee! meer dan voorheen te 
worden bepaald door de behoefte aan het optreden 
ten behoeve van crisisbeheersing. Daarnaast moet 
het veiligheidsbeleid afgestemd blijven op de risico 's 
van een - nooit geheel uit te sluiten - groot con
flict...' (p. 9, cursiveringJGS). 

het laatste gevaar, heeft 
drie nadelige consequenties . In de eerste plaats 
wordt ten onrechte gesuggereerd dat conflicten zo
als die in Korea, Vietnam en de oorlogen in de Golf 
als 'klein' kunnen worden bestempeld. Ook als men 
uitsluitend de Nederlandse bijdrage aan VN-acties in 
het oog vat lijkt het, zelfs als die in verhouding tot 
andere Ianden redelijk is, voor het afschrikken van 
toekomstige agressie onverstandig a! bij voorbaat 
deze inzet tot geringe omvang en tijd te beperken. 

In de tweede plaats is het misleidend deelneming 
aan militaire krachtmetingen die in de volksmond als 
'oorlog' bekend staan thans te vatten onder het ver
zamelbegrip 'crisisbeheersing'. Hiermee geeft men 
bewust of onbewust voedsel aan de gedachte dat 
oorlogen hoe dan ook 'beheerst' en 'beperkt' kun
nen worden, hetgeen bij interactieve escalatiepro
cessen waaraan verschillende partijen deelnemen 
lang niet altijd mogelijk is. Ook voor een militair die 
zich aanmeldt voor bijvoorbeeld de luchtmobiele 
brigade is het gebruik van het woord 'crisis' voor de 
acties waaraan deze beroepsmilitair geacht wordt 
dee! te nemen onverantwoord eufemistisch. Ge
tuige vondsten als 'pacificatie-campagnes' en 'poli
tionele acties' is creatief woordgebruik in de poli
tiek m.b.t. militaire operatie niet ongebruikelijk, 
maar ook parlementariers doen er beter aan klare 
wijn te schenken door te beslissen tot participatie 
aan 'interventie' of 'oorlog' in plaats van tot mee
doen aan het onschuldig klinkende 'crisisbeheer-
sing'. 

Naar aile waarschijnlijkheid spruit de opgang van 
'crisisbeheersing' in de Prioriteitennota voort uit de 
nieuwe inhoud die op de afdeling Conceptuele Za
ken van het Ministerie aan de term gegeven is 2 · Cri
terium is daarbij enerzijds of men a! dan niet partij is 
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in een conflict. Volgens die definitie was de Eerste 
Wereldoorlog voor Nederland een crisis. Een ander 
criterium dat men in het geding brengt is de schaal 
van betrokkenheid van de maatschappij. Gegeven 
het feit dat Nederland mobiliseerde en een groot 
dee! van de beroepsbevolking en de industrie tussen 
I 9 I 4 en I 9 I 8 werden ingeschakeld voor de oorlogs
voorbereiding nam Nederland volgens deze maatstaf 
juist wei dee! aan de Eerste Wereldoorlog. Boven
dien is het zot een gebeurtenis waarbij men niet zelf 
betrokken is een andere naam te geven: was de 
Tweede Wereldoorlog voor Nederland soms de 
eerste? En moet men oorlogsslachtoffers die in Ko
rea gevallen zijn in de toekomst crisisslachtoffers 
gaan noemen? 

Ajdwingen van vrede (zogeheten 'peace eriforcement') 

Soortgelijk politiek creatief woordgebruik is aan de 
orde bij het begrip 'peace-enforcement' ofwel af
dwingen van vrede. Dit begrip wordt in de Priori
teitennota op twee met elkaar strijdige manieren ge
bruikt. Op p. I 1 heet het dat als onderdeel van 
'peace-making' 

'op grond van artikel42 van het Handvest (kan) 
worden besloten tot het zwaarste middel: mili
taire actie om de internationale vrede en veilig
heid te handhaven of te herstellen. Het gaat daar
bij om vrede-afdwingende (peace-eriforcing) acti
viteiten . ' 

Peace enforcement, of in termen van het Hand vest, 
militaire dwangactie teneinde de internationale vre
de en veiligheid te herstellen, behelst hier groot
scheepse operaties zoals die in Korea en de bevrij
ding van Koeweit. Hierbij moeten de gevolgen van 
agressie ongedaan worden gemaakt door terrein te
rug te veroveren. 

Op p. 2 1 wordt daarentegen aangesloten bij het rap
port dat Boutros-Ghali in juni I 99 2 publiceerde: 

'In zijn Agenda for Peace onderscheidt de Secre
taris-Generaal van de Verenigde Naties crisisbe
heersing in preventive diplomacy, peace-making 

(waaronder peace-eriforcing), peace-keeping en 
peace-building.' 

1. Prioriteitennota 'Een andere wereld, een 
andere Difensie', Tweede Kamer I992-
I993. 22975,nr. 1. 

2. Zie 'Crisisbeheersing na de Koude 
Oorlog', Defensie Leergangen Ypen
burg Notitie nr. I (eveneens opgeno
men in 'Transatlantic Relations in the 
I 99os: The Emergence of New Secu
rity Architectures', Cambridge Mass.: 

Nog daargelaten dat Boutros-Ghali het woord crisis
beheersing niet gebruikt dreigt hier een levensgroot 
misverstand over de legitimatie van de inzet van 
strijdkrachten (ook de Nederlandse!) te ontstaan . 
Op p. 26 van zijnAgendajor Peace3 stelt de secretaris
generaal namelijk de vorming voor van 

'peace-enforcement units to be warranted as a 
provisional measure under Article 40 of the 
Charter. Such peace-enforcement units should 
not be corifused with the forces that may eventually 
be constituted under Article 43 to deal with acts 
of aggression or with the military personnel 
which Governments may agree to keep on stand
by for possible contribution to peace-keeping 
operations' ( cursivering J G s). 

In een latere publikatie4 heeft Boutros-Ghali voor
gesteld de term ceasefire-units voor deze eenheden 
ex art. 40 te reserveren . Het is echter duidelijk dat 
voor het afdwingen van een staakt-het-vuren andere 
strijdwijzen en wapens nodig kunnen zijn dan voor 
het herstel van de status quo ante ex art. 42 en 43. 

Waarom zijn deze terminologische kwesties belang
rijk? W etenschappelijk is er toch een vrijheid tot 
definieren? Oat is ongetwijfeld correct. Maar juist 
nu de grondslag voor inzetmogelijkheden van de 
Nederlandse strijdkrachten, terecht, wordt gewij 
zigd (vN-taken komen eerst, daarna wordt gekeken 
of er voldoende overblijft voor de verdediging van 
West-Europa) is het van betekenis de legitimatie en 
omvang van deelneming aan die conflicten zo zuiver 
mogelijk weer te geven. Het woord 'vrede' is al te
veel misbruikt om bloedige militaire dwangacties, 
zoals in 'peace-enforcement', deze betiteling mee te 
geven. 

Het moet de politieke partijen duidelijk zijn dat voor 
de internationale rechtsorde ( evenals voor nationale 
belangen) grote offers worden gevraagd. Ook be
roepsmilitairen hebben er recht op te weten welke 
risico's zij !open. Alleen op die manier kan worden 
verhinderd dat de publieke opinie zich misleid voelt 
indien er in VN-acties slachtoffers vallen . 

IFPA, I992, p . 48-63); en de voor 
dracht van R. de Wijk, waarvan de 
tekst is opgenomen in Militaire Spectator 
1993(3), maart 1993, p . 28o1 -28o8. 
3. Boutros Boutros-Ghali, An Aaenda 

for Peace, New York: United Nations, 
I992. 
4· Foreian Affairs, Winter I 992 - I 99 3. 
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Verkeerde 
keuzen 

Oorspronkelijk had ik nog 
wei enige goede woorden 
over voor de Prioriteiten
nota, ook a! had ik op we
zenlijke onderdelen kritiek 

BART TROMP 
macht in stand kan houden 
die alles moet kunnen, en 
taakverdeling, en als dat 
niet lukt taakafstoting, in 

Redacteur van S&J) 

(Het Parool, 20 januari 1993; Socialisme &._Democratie, 
februari) . Nadere reflectie, gecombineerd met ver
bazing over de gelijkmoedigheid waarmee in pers en 
publieke opinie, en vooral ook in de volksvertegen
woordiging, de voomaamste elementen van de nota 
zijn geaccepteerd, brengen mij tot een aanmerkelijk 
kritischer oordeel. Het betoog van Ter Beek was wat 
dit aangaat olie op mijn vuur. Ik beperk mij hier tot 
drie punten . 

1. De Nederlandse krijgsmacht wordt substan
tieei ingekrompen, maar de afzonderlijke onderde
len, en de onderdelen daarvan, blijven bestaan. Ik 
kan mij nog wei voorstellen om landmacht, Iucht
macht en marine als afzonderlijke onderdeien van de 
krijgsmacht in stand te houden . Maar het handhaven 
van het Corps Mariniers (Marine) naast de insteiling 
van een Luchtmobiele Brigade (Landmacht) is rond
uit idioot. In beide gevallen gaat het om 'Iichte' een
heden, die geschikt zijn voor vergelijkbare taken. In 
de Prioriteitennota had gekozen moeten worden 
tussen uitbreiding van het Corps Mariniers (tot een 
versterkte brigade van bijvoorbeeld vijfbataljons) of 
tot opheffing, ten behoeve van de luchtmobiele bri
gade. Of andersom . (Of tot liquidatie van allebei . 
Zij zijn namelijk niet noodzakelijk voor de verdedi
ging van Nederland, noch voor vredeshandhaving in 
de context van de v N of daarvan afgeieide regionale 
organisaties). Ik noem verder de eigenlijk absurde 
omvang van de Koninklijke Marine, en herhaal dat 
het dom is naast een enorme bovenwatervloot een te 
kleine (en dus veel te dure) onderzeebootdienst te 
handhaven, en daarboven nog een aparte Marine 
Luchtvaart-dienst. Oat een minister die de steiling 
heeft betrokken dat de Nederlandse krijgsmacht 
nooit aileen en zelfstandig zal optreden, tegelijker
tijd een krijgsmacht in stand wil houden die daartoe 
in staat is, is zonderling. Nog zonderlinger is dit, 
waar de minister afkomstig uit een partij die al een 
kwart eeuw beweert dat Nederland niet een krijgs-

het programma voerde. 
Mijn voomaamste bezwaren betrelfen echter twee 
andere zaken. 

2 • De grondwettelijke taak van de N ederlandse 
krijgsmacht is de bescherming van de beiangen van 
de staat. Daaronder valt de verdediging van het 
grondgebied en van de onafhankelijkheid (art. 97 en 
98). Sinds de aangenomen motie-Frinking (1987) 
wordt in dit opzicht een duidelijk, zij het impliciet, 
onderscheid gemaakt tussen deze grondwettelijke 
taak en operaties in het kader van vredeshandhaving 
onder verantwoordelijkheid van de v N. Tot de eer
ste zijn dienstplichtigen en beroepssoldaten ver
plicht, voor de tweede dienstplichtigen niet. Dit 
onderscheid tussen grondwettelijke taak (die bij die
zeifde motie is begrensd tot het verdragsgebied van 
de N Avo) en 'vredeshandhaving' in verband van de 
v N is op dit moment misschien wei het voomaamste 
argument voor het voorstel in de Prioriteitennota 
om de dienstplicht af te schalfen en een beroepsleger 
te vormen. Op basis van vrijwilligheid van dienst
plichtigen blijkt het (met uitzondering van de mari
niers) niet mogelijk substantiele eenheden, als pant
serinfanteriebataljons, voor VN-taken beschikbaar te 
stellen. In het geval van ex-Joegoslavie heeft Neder
land al enkele keren 'neen' moeten verkopen aan de 
VN, en nu het erop lijkt dat een grote troepenmacht 
te zijner tijd 'de vrede' in Bosnie-Hercegovina moet 
gaan handhaven, heeft dat premier Lubbers a! ge
bracht tot de suggestie in dit geval maar wat minder 
zwaar aan die vrijwilligheid te tillen. 

Ter Beek spreekt in zijn reactie over een 'gekun
steid onderscheid tussen de verdediging van de 
nationale veiligheid en de bescherming van de inter
nationale rechtsorde'. Het is de kemzin uit zijn ver
weer. Hij heeft gelijk als hij dat onderscheid 'gekun
steid' noemt, althans tot op zekere hoogte. Ik zie bij
voorbeeld niet in wat de reiatie tussen nationale vei
ligheid en intemationale rechtsorde is als het gaat 
om de stationering van N ederlandse Mariniers in 



Cambodja. Maar in vee! andere gevallen is dat on
derscheid inderdaad gekunsteld. Die gekunsteldheid 
is echter een politiek feit, teweeggebracht door de 
motie-Frinking. En zij is vervolgens uitgangspunt 
voor de Defensienota van 1991 en de Prioriteiten
nota geworden, en het daarin vervatte voorstel de 
dienstplicht feitelijk af te schaffen . 

Van twee dingen nu een: ofwel er is geen onder
scheid tussen de handhaving van de nationale veilig
heid en de verdediging van de intemationale rechts
orde, of dat onderscheid is er wei. In het eerste geval 
moet de motie-Frinking worden ingetrokken en 
vervalt de voomaamste reden om de dienstplicht af 
te schaffen. Maar Ter Beek heeft geen enkele activi
teit in deze richting ontplooid. Als dat onderscheid 
er wei is, dan client het duidelijk te worden gefor
muleerd. De motie-Frinking legde de grens bij het 
NAVO-verdragsgebied. Dat was in 1987 een zinnig 
criterium. Nu de wereld zo ingrijpend veranderd is 
het een min of meer willekeurige scheidslijn. 

Maar T er Beek he eft niet de moed om tussen 
deze twee - elk op zich - verdedigbare mogelijkhe
den te kiezen. Door een heldere standpuntbepaling 
over de grondwettelijke taak van de krijgsmacht 

te ontlopen, wordt de toekomstige Nederlandse 
krijgsmacht een uitzendleger waarbij niet duidelijk 
is vastgesteld op welke gronden het kan en zal wor
den uitgezonden. 

3. De consequentie van het ontlopen van deze 
keuze is dat Nederland opgescheept dreigt te wor
den met een zeer dure en ongeschikte krijgsmacht. 
Nu immers a! is duidelijk dat bij de meest waar
schijnlijke vredesoperaties in het kader van de VN 
niet in de eerste plaats behoefte bestaat aan fregat
ten, F-16- eskader, of Iichte eenheden als mariniers 
en luchtmobiele troepen, maar aan pantserinfante
rie, waarover de bestaande Nederlandse krijgsmacht 
in ruime mate beschikt, en die wat uitrusting, bewa
pening en geoefendheid waarschijnlijk tot de beste 
ter wereld behoort. Dat is de tweede innerlijke te
genstrijdigheid van de Prioriteitennota: de taak van 
de Nederlandse krijgsmacht wordt geheel gericht op 
vredesoperaties, maar terwijl de bestaande krijgs
macht daar redelijk goed voor is uitgerust, wordt 
deze grotendeels afgeschaft. In plaats daarvan komt 
een krijgsmacht die, ten koste van grote financiele 
offers, juist niet op deze taak is berekend. 

I 53 
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Een andere 
wereld 

Niemand zal ontkennen 
dat de intemationale vei
ligheidssituatie ingrijpend 
is veranderd. Die verande
ring te beschrijven is niet 
zo moeilijk. De Muur is ge-

A. STEMERDINK 
resoluties mag in de toe
komst niet afhankelijk zijn 
van de uitkomsten van bij
voorbeeld moeizaam over
leg binnen de N Avo of een 

Lid van de T weede Kamer voor de 
Partij van de Arbeid 

vallen, de Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen metals 
gevolg dat we voor een grootschalige verrassings
aanval niet meer bevreesd hoeven te zijn. Allemaal 
waar, maar wat heeft dat voor gevolgen voor het 
functioneren van organisaties als de v N, de N Avo en 
de WEU, om er enkele te noemen? Hoe gaat in de 
nieuwe verhoudingen de relatie met de vs eruit 
zien? Hoe wordt het probleem van de proliferatie 
van kemwapenstaten aangepakt ? Enzovoort. 

Wat de beantwoording van deze en andere vra
gen betreft is de Prioriteitennota een uitermate 
teleurstellend stuk. 

Met de opsomming van de brandhaarden op de 
wereld denken de opstellers tevens de inhoud van 
een nieuw beleid te hebben aangegeven. 

VN 
Over deze organisatie wordt opgemerkt dat deze 
een veranderde rol heeft en even verder wordt ge
zegd dat de VN niet over de mogelijkheden beschikt 
om op grote schaal militaire operaties voor te berei
den en uit te voeren. De voor de hand liggende vraag 
is dan of dat zo moet blijven en of dat dan betekent 
dat de v N in de toekomst nagenoeg volledig gaat 
steunen op organisaties als N Avo en wE u of blijft 
aangewezen op de welwillendheid van bepaalde ian
den (in feite aileen de vs voor het grootste dee! van 
de wereld) om het initiatief te nemen een resolutie 
uit te voeren. Het gaat uiteraard niet over de absolu
te keuze tussen of de VN of andere organisaties e.g. 
Ianden, maar de Prioriteitennota schijnt te kiezen 
voor de optie andere organisaties e.g. Ianden. 

Oat is een onverstandige keuze. Het is van groot 
be lang dat de V olkerenorganisatie zich ontwikkelt 
tot een organisatie die in principe in staat is zelf 
organisatie en uitvoering van belangrijke acties op 
zich te nemen. In dat kader client de VN ook zelf de 
beschikking te krijgen over een 'brandweer' van een 
behoorlijke omvang. De uitvoering van belangrijke 

stemming in de Senaat van 
de vs . Zoals bekend heeft de samenstelling van de 
Veiligheidsraad (permanente !eden) rechtstreeks te 
maken met de situatie direct na w o 1 1 

• 

Het is geen vraag meer of dit een achterhaalde 
situatie is. Uitbreiding van de Veiligheidsraad is ge
wenst, te denken valt aan Ianden als de Bonds-repu
bliek, India en Japan. Zo'n uitbreiding zal grote ge
volgen hebben voor het functioneren van de Veilig
heidsraad en dus de v N, bijvoorbeeld regionalisatie 
van de uitvoering van acties . Elke analyse ontbreekt 
in de Prioriteitennota. 

NAVO 
DeN Avo is op zoek naar nieuwe taken. Oat is geen 
eenvoudige opgave. De N Avo houdt zich inderdaad 
bezig met het bestuderen van plannen m. b. t. rnilitai
re operaties in het voormalige Joegoslavie, maar hier 
wreekt zich meteen a! het feit dat de VN zelf onvol
doende mogelijkheden heeft. Een grote actie onder 
eenhoofdige N A v o-leiding is niet waarschijnlijk. 
Niet aileen Frankrijk heeft bezwaren tegen een 
'peace-keeping' rol van de N Avo maar ook de Rus
sische Federatie ziet zijn troepen niet onder N Ava
commando in het voormalige Joegoslavie opereren. 
Als de nood aan de man komt, komt er wei een 
'pragmatische oplossing', maar dat heeft weinig te 
maken met het ontwikkelen van een nieuwe visie, 
van nieuw beleid. Een pra~atische oplossing bete
kent in dit geval verwarring ovet de vraag wie voor 
wat verantwoordelijk is. 

Een N Avo die aileen wordt gebruikt als uitvoe
ringsorganisatie van de VN zal geen lang Ieven be
schoren zijn. Een visie op wat de N AVO meer zou 
kunnen zijn ontbreekt. Natuurlijk wordt verwezen 
naar het nog steeds bestaande Russische potentieel, 
maar aan de kernvraag, te weten: 'moet deN Avo in 
de toekomst andere Ianden zoals Polen, Hongarije 
enz. opnemen of is de huidige samenwerking in de 
Noordatlantische Samenwerkingsraad voldoende?' 
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wordt totaal geen aandacht besteed. 
Datzelfde geldt voor de verhouding met de vs. 

Tijdens de behandeling van het N A v o-deel van de 
begroting I 9 9 3 heb ik er op gewezen dat als een sub
stantiele aanwezigheid van Amerikaanse eenheden 
op het Europese vasteland zeg de komende tien jaar 
gewenst is, het noodzakelijk is maatregelen te ne
men die een zekere presentie waarborgen. Dat zou 
kunnen door de Europese Navo-landen een gedeelte 
van de extra kosten van de Amerikaanse presentie te 
Iaten betalen. Hoe een beroep op een substantiele 
Amerikaanse aanwezigheid kan worden gecombi
neerd met drastische reducties van de strijdkrachten 
van de Europese N A v o-landen is mij een raadsel. 

Of stelt de Nederlandse regering geen prijs meer 
op Amerikaanse aanwezigheid? 

Bondsrepubliek-Frankrijk 
Tijdens de recente debatten in de Tweede Kamer 
over het buitenlands beleid kreeg de voormalige mi
nister van Buitenlandse Zaken de duidelijke bood
schap mee zich in zijn beleid meer te orienteren op 
de as Bondsrepubliek-Frankrijk. Deelname aan het 
Eurocorps werd in dit kader genoemd. In de Priori
teitennota is over deze problematiek geen woord te 
vinden. Binnen afzienbare tijd zal het zo zijn dat Ita
lie, Belgie en Spanje zich hebben aangesloten bij dat 
Corps en Nederland schittert door afwezigheid. 

Prol!Jeratie kernwapenstaten 
Voor wat betreft de situatie in Midden- en Oost 
Europa worden de problemen in de verhouding tus
sen Rusland en de Oekralne potentieel als het ge
vaarlijkst beoordeeld en wordt het van groot belang 
geacht dat de in het kader van het G o s tussen de 
Russische Federatie, Wit-Rusland, Oekra:ine en Ka
zachstan gemaakte afspraken over de ontmanteling 
van kemwapens worden nagekomen. (Prioriteiten
nota'-blz. 6) Logisch zou het dan zijn om een beleid te 
ontwikkelen (en concrete voorstellen te doen) om 
de gesignaleerde gevaren te elimineren, bijvoor
beeld geen econornische hulp zonder nakorning af
spraken ontmanteling kemwapens, technisch hulp
programma en financiele ondersteuning in het kader 
van een door de N Avo te organiseren 'vernieti
gingsprogramma kemwapens'. 

Niets van dit alles is te vinden in de Prioriteiten
nota. Het blijft bij een signalering van de proble
men. 

Een andere difensie 
In het hoofdstukje 'Uitgangspunten' van de Prio
riteitennota (blz. I 2/ I 3) wordt gesteld dat het on
juist zou zijn Nederlandse participatie aan bepaalde 
taken reeds op voorhand uit te sluiten en even ver
der wordt gezegd dat Nederland zo mogelijk zal kie
zen voor bijdragen die een aanvulling vormen op de 
inspanningen van de bondgenoten. De combinatie 
van deze beide uitgangspunten leidt er toe dat geen 
echte keuzen worden gemaakt. Grenzeloze versnip
pering is het gevolg. Nederland kan wei overal aan 
meedoen, dat wei. AI is het maar met een onderzee
boot. 

Hier wreekt zich dat onvoldoende wordt geke
ken naar wat met name de grotere Ianden binnen de 
N Avo a! op de been kunnen brengen en welke ele
menten Nederland daar op een (beperkt) aantal ge
bieden aan toe zou kunnen voegen. Militair-strate
gisch gezien beschikt de N Avo bijvoorbeeld over · 
meer dan genoeg snel inzetbare eenheden voor de 
nog resterende taak in de Centrale Sector en op de 
flanken. De Bondsrepubliek, Frankrijk en de vs om 
enkele Ianden te noemen hebben luchtmobiele een
heden. Waarom uitgerekend Nederland daar een 
luchtmobiele brigade aan moet toevoegen is een 
raadsel. 

De grootste fout wordt echter gemaakt door te 
denken dat de aan de Landmacht toegedachte acties 
van beperkte omvang zullen zijn, hoofdzakelijk uit 
te voeren door betrekkelijk Iicht bewapende 
(lucht)mobiele eenheden. Met diverse voorbeelden 
(ik noem er een: de VN-actie in de Libanon duurde 
voor wat betreft Nederland zes jaar (I 979- I 985) en 
duurt voor andere Ianden nog steeds voort) kan 
worden aangetoond dat dit een ireele vooronder
stelling is. 

Conclusie 
Op basis van een zeer onvolkomen analyse van de 
veiligheidssituatie wordt een krijgsmacht in stand 
gehouden (Marine en Luchtmacht) en geherstructu
reerd (Landmacht) die in de toekomst nauwelijks in 
staat zal zijn welke taak dan ook naar behoren uit te 
voeren. 
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Repliek op de 

Tromp verwijt rnij geen 
duidelijke scheiding aan te 
brengen tussen de grond
wettelijke verdedigings
taak en 'vredeshandhaving' 
in dienst van de VN. Mijn 
stelling is en blijft dat dat 
onderscheid gekunsteld is. 
Tromp geeft ook toe dat 
het verdragsgebied als on
derscheidend criterium bij 

commentaren van 
Tromp, Siccama 
en Stemerdink 

opde 
Prioriteitennota 

veren van bijdragen aan in
temationale operaties bui
ten het N A vo-verdragsge
bied. 

De afschaffing van de op
komstplicht is een belang
rijk onderdeel van de her
structurering, maar beslist 
niet het enige, zoals in de 
Prioriteitennota wordt uit-

inzet van rnilitaire eenhe-
eengezet. Bovendien gaat 
Tromp eraan voorbij dat de 

den in de nieuwe veilig
heidssituatie een min of 
meer willekeurige scheids
lijn is. Ik meen dat de 
krijgsmacht is belast met 

R. TER BEEK 
afschaffing van de opkomst
plicht gebeurt op grond 
van een reeks van argumen
ten. Daarvan is de in de 

Minister van difensie 

zowel de verdedigingstaak 
als met andere intemationale en hulpverleningsta
ken. De Prioriteitennota voorziet erin dat de gehele 
krijgsmacht voor die taken inzetbaar zal zijn. Laten 
we ons de moeite besparen van een weinig zinvol 
onderscheid of een rangorde tussen de eigen veilig
heid en de bescherming van de intemationale rechts
orde. Daarom ben ik het ook niet eens met Siccama, 
die iets te snel concludeert dat VN-taken eerst 
komen en daama pas, 'als er voldoende overblijft' 
de verdediging van West-Europa. De verdediging 
van het eigen en bondgenootschappelijk grondge
bied blijft een belangrijke taak. In het licht van de 
intemationale ontwikkelingen is deze taak echter 
minder actueel. 

Het is opmerkelijk dat Tromp, nu de motie-Frin
king over het uitzenden van dienstplichtigen buiten 
het N A v o-verdragsgebied opnieuw in de belang
stelling is gekomen, deze onrniddellijk uitroept tot 
de grondslag van de Defensienota en de Prioriteiten
nota. Hij bezondigt zich hier aan een wei vaker 
(maar dan in niet-wetenschappelijke kring) gemaak
te fout, namelijk een der verklarende factoren voor 
een verschijnsel te bestempelen tot de enige oorzaak 
ervan. De herstructurering en verkleining van de 
krijgsmacht is het gevolg van de ingrijpend gewijzig
de intemationale situatie . Die noodzaakt tot een gro
tere nadruk op crisisbeheersing, waaronder het le-

motie Frinking genoemde 
overweging een belangrij

ke. Maar daamaast spelen andere zwaarwegende 
argumenten een rol, zoals de onrechtvaardigheid 
van de verdeling van de last van de dienstplicht in 
een krijgsmacht van afuemende omvang. De werke
lijkheid is dus genuanceerder dan Tromp haar 
schetst en dus is de keuze die hij ons voorhoudt niet 
de waterscheiding die alles verheldert. 

Ook in zijn volgende punt van kritiek schiet Tromp 
door. Kennelijk in het licht van de situatie in Bosnie 
is de pantserinfanterie plotseling het enig denkbare 
instrument voor vredebewarende operaties gewor
den. Stemerdink benadrukt eveneens het belang van 
zware gepantserde voertuigen. Er zijn inderdaad 
omstandigheden waarin de inzet van zwaarder uitge
ruste eenheden gewenst is. In vee! gevallen echter 
zal, nadat onder Ieiding van de VN een vredesrege
ling met een wapenstilstand is overeengekomen, 
kunnen worden volstaan met lichter bewapende 
eenheden dan een gemechaniseerde brigade. Het 
grote voordeel van de lu<;htmobiele brigade in ver
gelijking met een gemechaniseerde ligt in de mobili
teit en de slagvaardigheid, eigenschappen die zowel 
voor de verdediging van het verdragsgebied als voor 
operaties erbuiten van grote betekenis zijn. 

Overigens worden de zwaardere eenheden aller
minst 'grotendeels afgeschaft' (Tromp). Van de vijf 
brigades waarover de landmacht straks zal beschik-
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ken is er een luchtmobiel, zijn twee parate brigades 
uitgerust met zwaarder materieel en zijn er twee, 
gemechartiseerde brigades mobilisabel. De afstoting 
van materieel is dan ook eerder het gevolg van de 
verkleirung van de krijgsmacht dan van de oprichting 
van de luchtmobiele brigade. 

Natuurlijk hebben Tromp en Stemerdink gelijk als 
zij waarschuwen voor versrtippering van ~ddelen. 
Maar de onvoorspelbaarheid van de veiligheidsrisi
co's waarmee we worden geconfronteerd, recht
vaardigt met dat we aile eieren in een mandje leg
gen. Ook bij verdergaande taakspecialisatie blijft 
een zekere differentiatie van middelen gewenst. En 
het op een hoop vegen van de luchtmobiele brigade 
en het Korps marirtiers ~skent de specifieke bijdra
ge die beide leveren. Critici mogen vinden dat er 
oprtieuw geen keuzes worden gemaakt. Ik zie die
zelfde critici a! voor me met het verwijt dat we door 
overspecialisatie ons vermogen tot inzet van eenhe
den onverantwoord hebben ingeperkt. 

Siccama stelt de definitie van crisisbeheersing aan de 
orde en de vraag of zich elders in de wereld geen 
grote conflicten kunnen voordoen. Wat in de Priori
teitennota wordt gezegd over het grote conflict 
heeft inderdaad betrekking op Europa en op de ver
anderingen die zich sinds I 989 hebben voorgedaan. 
De nota - en dat blijkt een tekortkoming - spreekt 
zich met uit over de omvang van conflicten buiten 
Europa. Daarmee is alle~st gezegd dat elk optre
den buiten het N A v o-verdragsgebied gebeurt in het 
kader van crisisbeheersing en dat er daarbij geen 
sprake zou kunnen zijn van een oorlogssituatie. Oat 
was bij de bevrijding van Koeweit wei degelijk het 
geval. Ik deel de reserves van Siccama tegen vergoei
lijkend taalgebruik, zoals hij die ook a! voor de ver-

schijning van de Prioriteitennota in N R c/Handels
blad van 8 oktober I 992 naar voren bracht. Laat Sic
cama nu eens aannemen dat zijn commentaar soms 
gelezen wordt. 

In zijn commentaar stelt Siccama voorts de verwar
ring aan de orde over de terminologie inzake 'peace
enforcement'. Ik meen dat de Prioriteitennota wat 
het taalgebruik betreft consequent is. Wei zijn we 
het erover eens dat met de praktijk ook de termino
logie in beweging is. De SG van de VN maakt onder
scheid tussen de traditionele 'peace-enforcing' ener
zijds, dat in de systematiek van 'An Agenda for 
Peace' onderdeel van 'peace-making' uitmaakt en 
de wenselijkheid in de toekomst te beschikken over 
eenheden die een eenmaal gesloten wapenstilstand 
zonodig met militaire macht afdwingen. In zijn 
'Agenda' spreekt Boutros-Ghali in dit verband over 
'peace-enforcement units'; in een recentere, ook 
door Siccama aangehaalde publikatie doopt hij ze 
terecht om tot 'cease-fire enforcement urtits'. Het 
verschil tussen beide is dat tussen de VN-actie voor 
de bevrijding van Koeweit enerzijds en het afdwin
gen door de VN van de naleving van een door partij
en overeengekomen, maar met goed nageleefde wa
penstilstand anderzijds. 

Tenslotte nog dit. Bijna twintig jaar geleden schre
ven mijn voorgangers Vredeling en Stemerdink de 
Defensienota I 974· Iedereen is het erover eens dat 
die nota een uitstekende grondslag legde voor het in 
de jaren zeventig en tachtig gevoerde defensiebeleid 
met een hoog niveau van investeringen en een goed 
personeelsbeleid. Met het voorbeeld van I 974 voor 
ogen ben ik ervan ove~gd dat de verkleinde en 
geherstructureerde krijgsmacht straks elk van haar 
taken naar behoren zal kunnen uitvoeren. 

I 57 



Bestaat er zoiets als een so
ciaal-democratische vlSle 
op een wenselijk belasting
stelsel? Mgaande op het 

Het fiscale 
gedachtengoed 
van de sociaal

democratie 
te doorgronden zullen het 
hun toekomende bedrag 
inderdaad vaak ervaren als 
een schamel restant . .. 

meest recente PvdA-ver- Opmerkelijk in Hcifstra 's 
kiezingsprogramma. HARM MOBACH visie was ook zijn verwer

ping van de draagkracht
theorie, die hij omschreef 
als een 'in wezen kapitalis
tische, althans individualis-

'Kiezen voor kwaliteit', 
moet het antwoord ont
kennend luiden. De passa
ges waarin het fiscale be
leid aan de orde komt, zijn 

Emeritus universitair hocifd
docent in bet belastinarechts 

op de vingers van een hand te tellen. Zo'n vijftigjaar 
geleden lag dat anders. Tegen het einde van de oar
log schreef Hcifstra over dit onderwerp een aantal 
fundamentele beschouwingen, 1 die na de bevrijding 
werden gepubliceerd, toen hij de fiscale specialist 
werd van de Tweede-Kamerfractie van de zojuist 
opgerichte PvdA. 

Het is interessant nate gaan water van het fiscale 
gedachtengoed van de sociaal-democratie anno 
1 946, zoals door Hcifstra geformuleerd, nu nog ac
tueel is. Het spreekt vanzelf dat een aantal doelstel
lingen is achterhaald. De vraag hoe socialisatie (in de 
betekenis van geleidelijke overgang van privaat bezit 
in gemeenschapsbezit) uit belastingheffing zou kun
nen worden gefinancierd, is niet meer aan de orde. 
Ook op verhoging van de successiebelasting naar een 
percentage van So percent, zit niemand te wachten. 
Maar andere voor die tijd revolutionaire gedachten 
zijn nu in brede kring aanvaard. Zo wordt de toelaat
baarheid van nevendoeleinden in de belastingheffing 
inmiddels nog maar door weinigen betwijfeld (het 
daadwerkelijke effect Staat weJ ter discussie, maar 
dat is een ander verhaal). Ook zal vrijwel iedereen 
instemmen met Hcifstra's verwerping van de oud-li
berale gedachte als zou belasting de prijs zijn die het 
individu betaalt voor door de Staat bewezen dien
sten. Het lijkt er zelfs op dat Hcifstra, meer dan hem 
nu lief is, gelijk heeft gekregen toen hij destijds 
schreef: 'Inkom en voor het afzonderlijke individu is, 
wat de overheid hem toestaat netto over te houden, 
na de betaalde belasting, en de geheven belasting 
vormt voor de overheid haar dee! van het primaire 
inkom en van de gemeenschap. ' W erknemers die 
het bruto-netto-traject op hun loonstrook trachten 

tische theorie' . Daar stelde 
hij tegenover: 'De verdeling van de belastingdruk 
worde, voor zoveel mogelijk, dienstbaar gemaakt 
aan de verwezenlijking van een geordende samenle
ving, die aan redelijke eisen van rechtvaardigheid 
voldoet, of wei, negatief geformuleerd, aan de door 
de algemene sociaal-econmnische politiek nage
streefde opheffing van sociale onrechtvaardighe
den' . In het door Hcifstra voorgestane heffingenstel
sel namen opbrenastbelastinaen met uiteenlopende, 
proportionele tarieven een belangrijke plaats in. 
Deze opbrengstbelastingen zouden moeten worden 
geheven van bepaalde bronnen van inkomen. De 
rangorde van het tarief zou moeten worden bepaald 
aan de hand van een schaal, waarbij de nuttigste 
categorie van inkomsten naar het laagste tarief werd 
belast. Zo moest opbrengst van effecten en persoon
lijke ondememingswinst zwaarder worden belast 
dan arbeidsloon. De inkomstenbelasting zou, voor 
zover dat mogelijk was, mede dienstbaar moeten 
worden gemaakt aan een aantasting van de particu
liere eigendom. 

Overigens was Hcifstra minder dogmatisch dan 
zijn politieke tegenstanders hem verweten, getuige 
dit citaat: 'Belastingtheorieen (hebben), evenals 
trouwens aile andere theorieen om trent maatschap
pelijke gerechtigheid, steeds slechts een beperkte gel
digheid .. . Het beste belastingstelsel (is) telkens dat
gene, dat de fundamentele beginselen van de gege
ven maatschappijordening op het gebied van de be
lastingheffing het zuiverst tot uitdrukking brengt. 2 

V andaag geldt dat de vormgeving van ons belas
tingstelsel steeds meer wordt bepaald en beperkt 
door EG-regels. Los daarvan geldt bovendien dat bij 
het belastingbeleid het behoud van intemationale 
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concurrentiekracht een bijzonder belangrijke factor 
is. Dat belastingheffing een doeltreffend instrument 
zou zijn om inkomensbeleid te voeren, wordt in 
brede kring betwijfeld. Vast staat dat het zwaarte
punt bij directe maatregelen moet liggen. Ook is er 
meer oog gekomen voor een realiteit die ieder in 
zijn omgeving kan waarnemen: waar mogelijk 
wordt op netto basis aan bet maatschappelijk ver
keer deelgenomen en wei volgens bet principe van 
de calculerende burger, die weet dat het de sterkste 
schouders zijn die de zwaarste lasten moeten afwen
telen. 

De in vogelvlucbt geschetste ontwikkelingen 
(twijfel aan de 'maakbaarheid van de samenleving') 
hebben ertoe geleid dat de sociaal-democratie al 
geruime tijd geen eigen visie meer heeft op de rol 
die de diverse belastingen toekomt bij het genereren 
van overheidsinkomsten. De ideologiscbe leegte 
blijkt opgevuld door het 'koopkrachtplaatje', dat als 
de voornaamste graadmeter voor de aanvaardbaar
heid van nieuwe maatregelen geldt. De betekenis 
van dit cijfermateriaal is in de Macro Econornische 
Verkenningen 1 9 9 3 overigens afdoende gerelati
veerd: 'De rarningsmarges rond de koopkrachtcij
fers zijn aanzienlijk groter dan de effecten van som
mige maatregelen, die nauwkeurig en na uitvoerig 
overleg op hun bijdrage aan het 'koopkrachtplaatje' 
zijn afgestemd.' Dit riekt naar genuanceerd gebak
ken Iucht. 

Het PvdA-verkiezingsprogramma kent geen pa
ragraaf die over belastingen handelt. In het onder
dee! dat over inkomensontwikkeling en sociale ze
kerheid gaat, komt het fiscale beleid wel aan de or
de, maar overheerst onduidelijkbeid. In de sociale 
zekerbeid kiezen de opstellers voor individualise
ring: cohortsgewijze invoering van zelfstandige uit
keringsrecbten, onder afschaffing van kostwinners
faciliteiten. In de loon-en inkomstenbelasting wordt 
daarentegen - ik citeer - 'uitgegaan van de zelfstan
dige draagkracbt (bepaald door de boogte van bet 
inkomen en door de woon- en leefsituatie). Er komt 
een verboogde basisaftrek voor alleenstaanden en 
alleenstaande ouders op basis van criteria die een af
doende controle mogelijk maken.' Conclusie: wat 
de sociale dienst niet kan nagaan bij uitkeringsge-

1 • H. J. Hofstra, Socialistische Belastina
politiek, Amsterdam : De Arbeiders
pers, 1946 . 
2.Zie voor een Literatuuropgave H.J. 
Hofstra, Inleidina tot het Nederlands be
lastinarecht, zevende druk, . De venter 
Kluwer, 1992, p. ''' · 
3. Jacques Reugebrink, Sonnetten
cyclus ter gelegenheid van de honderd-

rechtigden, wordt de belastingdienst verondersteld 
wei te kunnen controleren bij de gehele bevolking. 

Somrnige fiscale wetgevingsprodukten die met steun 
van de PvdA tot stand komen, oogsten weinig be
wondering. Zo werd als instrument van bet be
oogde rnilieubeleid een ongekend gedetailleerde 
reiskostenregeling afgedwongen, die desondanks -
of wellicht juist daardoor - in veel gevallen als onbil
lijk wordt ervaren en tot tal van procedures leidt. 
Gevolg is dat de Hoge Raad zich thans moet buigen 
over de vraag of zorgvuldig bewaarde maandtraject

kaarten als bewijs mogen gelden dat met bet open
baar vervoer is gereisd; de belastingdienst accep
teert aileen ov-jaarkaarten. Een werkgever die zijn 
werknemer de autokosten voor de pont van Vlis
singen naar Breskens wil vergoeden, moet weten dat 
hij in principe geen belastingvrije vergoeding kan ge
ven voor het pontkaartje, althans niet wanneer die 
werknemer al de maximaal toegestane kilometer
vergoeding krijgt. W el mogen de vaarkilometers 
fictief worden aangemerkt als met de auto gereden . 
Nieuwste oplossing: de werkgever koopt voor de 
werknemer een pontkaartje; dan is er namelijk niet 
sprake van een veraoedina maar van loon in natura, dat 
op nihil mag worden gewaardeerd, omdat de werk
nemer, zoals de wet dat uitdrukt 'vanwege de werk
gever wordt vervoerd'! 

Op dit soort wetgeving doelde Reuaebrink 3 toen 
hij ter gelegenheid van het bonderdjarig bestaan van 
de inkomstenbelasting een sonnet scbreef, waarin 
deze treffende passage: 

'En zo ontstond door 't politiek geworstel van 
Vreugdenhil en van Vermeend rechtvaardigbeid tot 
op de tandenborstel'. 

Dit sonnet brengt mij op een vorig jaar versche
nen hoek van Will em Vermeend 4, dat hij publiceerde 
in zijn kwaliteit van boogleraar belastingrecht. Om
dat Vermeend bovendien de fiscale specialist is van de 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer, geeft dat zijn 
suggesties voor een toekomstig belasting- en pre
rniebeleid op zijn minst een aparte dimensie. Ik wil 
daarom hierna zowel aandacht vragen voor zijn ana
lyses als voor enkele van zijn aanbevelingen. 

ste verjaardag van mevrouw I. Belas· 
ting, Weekblad voor fiscaal recht, jrg. 9 2, 

nr 6oo7, pp. 6o6-6o8. 
4· W .A. Vermeend, De achterkant van 
het belasting· en premiebiljet. Over de 
werkelijke druk van de loon en inkomstenbe
lastina en hoe het anders kan. Amhem: 
Gouda Quint, 199 2. 
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Om te beginnen wil ik de auteur complimenteren 
met de niet geringe prestatie een leesbaar hoek te 
hebben geschreven over een ingewikkelde materie. 
Hij heeft een groot aantal feitelijke gegevens bijel
kaar gebracht, waardoor het labyrint van belasting
en premieheffing, althans in de macro-sfeer, inzich
telijker wordt. Aan de hand van berekeningen, ge
maakt met het computermodel 'Oort-tax' van het 
Ministerie van Financien, wordt de 'werkelijkheid' 
van de belasting- en prerniedruk. in Nederland voor 
diverse inkomensgroepen in beeld gebracht. Ik te
ken daarbij aan, dat ik de meeste van zijn conclusies 
weliswaar onderschrijf, maar soms moeite heb met 
de onderbouwing, zo die a! aanwezig is. 

Een van de stellingen in het hoek luidt: De druk. 
van de loon- en inkomstenbelasting ligt (belangrijk) 
lager dan aan de borreltafel wordt verondersteld. 
Om dit te demonstreren gebruikt Vermeend naar 
mijn mening niet de goede argumenten. Als ik hem 
in hoofdstuk s. 1 . goed heb begrepen, komt hij tot 
een 'werkelijke' belastingdruk. die lager ligt dan de 
'fictieve' (die is gebaseerd op de wettelijke tarief
percentages) door de feitelijk verschuldigde loon
en inkomstenbelasting te vergelijken met de belas
ting op basis van een rekengrootheid die bestaat uit 
het belastbaar inkomen verhoogd met door werkne
mers toegepaste aftrekposten (werkelijke beroeps
kosten, (hypotheek)rente, prernie lijfrente, buiten
gewone lasten, giften). 

De achterliggende gedachte zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn dat die aftrekposten eigenlijk een dou
ceurtje vormen. Of dat door de aftrekposten een 
groter gedeelte van het positieve inkomen naar een 
lager tarief belast wordt, wat als een voordeel zou 
moeten worden gezien. Geen van beide veronder
stellingen snijdt hout. Als de wetgever een buiten
gewone-lastenaftrek, een giftenaftrek enzovoort 
toestaat, moet niet worden gesuggereerd dat dit on
eigenlijke aftrekposten zijn. De auteur stelt zich 
hiermee kwetsbaar op, want in het schrappen en be
perken van aftrekposten bij de Oortwetgeving heeft 
hij als geen ander de hand gehad. 

Ik dacht Vermeend een deugdelijker houvast voor 
zijn stelling te kunnen bieden en verwijs daarvoor 
naar de voorkant van het aanslagbiljet. Daar staat het 
belastingpercentage in de eerste schijf ( 1 3%) name
lijk controleerbaar te hoog genoteerd. In feite be-

draagt het maar 7%. Het verschil ontstond in 1990, 

toen besloten werd het belastingpercentage in de 
eerste schijf met zes procentpunten te verhogen en 
de prernieheffing volksverzekeringen dienovereen
komstig te verlagen. Vooral de prernie AAW (AI
gemene Arbeidsongeschiktheidswet) en in mindere 
mate de premie A ww (Algemene Weduwen- en 
Wezenwet) ging tijdelijk ornlaag. Mede doordat de 
premie AKW (Algemene Kinderbijslagwet) in 1989 

al gefiscaliseerd was, ging de overheidsbijdrage in de 
financiering van de volksverzekeringen in 1 990 circa 
40% van de uitkeringen en verstrekkingen bedra
gen. De redenen van deze operatie laat ik hier onbe
sproken.5 De conclusie kan geen andere zijn dan dat 
- anders dan in onderdeel 5. 2. wordt gesteld- juist 
in de eerste schijf de 'werkelijke' belastingdruk. aan
toonbaar lager ligt dan het aanslagbiljet vermeldt. 

Overigens behoort deze discussie voor rechtge
aarde sociaal-democraten een gevecht om des kei
zers baard te zijn. Zij beschouwen premies volksver
zekeringen immers als belastingen en zijn zelfs voor 
fiscalisering van aile volksverzekeringen. Zelfs de 
werknemersverzekeringen worden tegenwoordi~ 
als overheidsheffingen tot de belastingen gerekend. 
Ik ben het met dit laatste weliswaar oneens, maar 
heb - met Vermeend- wei aile begrip voor de stamta
fel, waar men heeft verleerd zich een weg te banen 
in de doolhof van belasting, premie, overhevelings
toeslag, enz. Daar is de belastingdruk eenvoudig de 
optelsom van belasting en premie. 

De gezamenlijke druk van belasting en premie 
speelt ook een belangrijke rol als het gaat om het 
meten van de Nederlandse concurrentiekracht. In 
dit verband moet ik een kanttekening maken bij 
hoofdstuk 9. 2 . , waar wordt vastgesteld dat onze 
economie, wat het internationale concurrentiever
mogen betreft, een goede uitgangspositie heeft. Bij 
een onderzoek van 2 2 Ianden eindigde Nederland in 
1991 op de zevende plaats . In 1992 werd nog een 
stapje vooruit gedaan en de zesde plaats behaald. 
Verzuimd werd echter te vermelden dat Nederland 
uitgerekend op het onderdeel 'belastingen en pre
mies' op de 2 2ste en laatste plaats eindigde.7 'There 
are lies, there are big lies and there are statistics' 
werd door boer Koekoek destijds al onnavolgbaar 
vertaald met: 'Aan cijfers hebb'n we niks, bewijzen 
moet'n we hebb'n . 

5. Zie Ps Periodiek voor sociale verzeke 
rin9, sociale voorzieninnen en arbeider
recht, jrg. 1989, p. 1418 en H. Mo
bach, Oor(t) !of mijn arme schapen, 
opstel in Giele-bundel, Deventer: 1990, 
p. 409. 

6 . H.J. Hofstra, lnleidina tot het Neder
lands belas!inarecht, zevende druk, De
venter : Kluwer, 1992, p. 31. 

7. Zie Taxplannina in Europa, Verslaa 
van het symposium aehouden te Maastricht 
op 9 oktober 1992, Arnhem: Gouda 
Quint 1992, p 55· 
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Overigens onderkent Vermeend uiteraard dat Ne
derland nagenoeg het hoogste collectieve-lastenpeil 
van de EG heeft. Hij komt tot de conclusie dat die 
druk het zwaarst is bij loongroepen tot J 6o.ooo . 
Om de negatieve gevolgen voor de werkgelegen
heid te beperken, is het volgens de auteur noodzake
lijk dat de 'wig' (het verschil tussen loonkosten en 
netto loon) wordt verkleind. In dit verband worden 
als effectieve maatregelen genoemd: verlaging 
werkgeverslasten, verhoging arbeidskostenforfait, 
en een lager tarief van de eerste schijf. 

V erder wordt vastgesteld dat na fiscalisering van 
de premie A ow/ AAW en AWW (straks wellicht Al
gemene Nabestaandenwet) de lastendruk, mede in 
het belang van de werkgelegenheid, evenwichtiger 
kan worden verdeeld. De gevolgen worden beknopt 
besproken (biz. 107) : het bestaande bejaardentarief 
verdwijnt, A ow-uitkeringen worden belastingvrij . 
Eerder (biz. 1 oo) is echter fiscalisering van de pre
mieheffing volksverzekeringen afgewezen indien het 
verzekeringskarakter van een regeling zou domine
ren . Een verstandig voorbehoud, want Vermeend 
kent ook de analyse in het proefschrift van Kave
laars, 8 die tot de conclusie komt dater - in elk geval 
op korte termijn - geen reele mogelijkheden be
staan tot een gemtegreerde heffing van loon- en in
komstenbelasting met de premieheffing volksverze
kering te komen. Voor de duidelijkheid: met een 
aei'nteareerde heffing wordt bedoeld dat de premies 
ook formeel belastingen zijn geworden en niet 
meer, zoals thans het geval is, slechts aecombineerd 
met de loon- en inkomstenbelasting worden gehe
ven . In intemationaal verband zou een dergelijke 
volledige integratie onoverkomelijke problemen 
opleveren doordat de internationale fiscaal - en soci
aalverzekeringsrechtelijke regels niet op elkaar zijn 
afgestemd. Volgens Kavelaars komt dit anders te lig
gen indien het sociaal-zekerheidsstelsel zou worden 
omgebogen naar een ministelsel.9 Deze visie lijkt 
mij betwistbaar, want ook in een ministelsel (zoals 
we dat nu al kennen bij de AOW en de AAW) zal toch 
premie/ belasting moeten worden betaald om pres
taties te verkrijgen. Overigens signaleerde ik met 
instemming dat Vermeend (biz . 84) op basis van afwe
ging van de voors en tegens tot een negatieve beoor
deling van een algemeen ministelsel komt. 

Ook ben ik het eens met Vermeend's afwijzing van 
de voorgenomen financiering van het plan-Simons. 

Zoals bekend zou de gezondheidszorg grotendeels 
moeten worden gefinancierd via een inkomensaf
hankelijke premie A waz in de eerste schijf. Terecht 
signaleert de auteur hoe belastingplichtigen de hef
fingsgrondslag door aftrekposten (hypotheekrente
aftrek, pensioenpremies enz.) zouden kunnen uit
hollen . Voor ondememers zou door het soepele 
winstbegrip en toepassing van fiscale ondememers
faciliteiten een wei zeer smalle heffingsgrondslag 
gelden . Ook zou het tarief in de eerste schijf bij vol
ledige invoering van 'Simons' te hoog komen te Jig
gen. De auteur noemt een tarief van 43°/o, anderen 
taxeren het tarief tegen het einde van deze eeuw op 
so% en hoger. Bij het aangedragen altematief (fi
nanciering via de Ziekenfondswet, waarbij de loon
grens vervalt en de premiegrens wordt opgetrokken 
tot hetzelfde niveau als de Ziektewet, Werkloos
heidswet en w A o) plaats ik vooralsnog een vraagte
ken. Kan men de solidariteitsgedachte in de Zieken
fondswet zo ver oprekken, dat van een alleenstaande 
wordt verwacht dat hij tot de premiegrens ( 199 3 
afgerond J 75.ooo) dezelfde premie betaalt als een 
alleenverdiener met kinderen? 

lk ondersteun de conclusie van Vermeend, dat het 
fiscale beleid slechts van beperkte betekenis is voor 
het bereiken van een 'aanvaardbare' /' redelijke/ 
'rechtvaardige' inkomensverdeling en dat het recht
vaardigheidsgehalte van het nationale inkomens
overdrachtencircuit dus vooral zal moeten worden 
bepaald door het stelsel van sociale zekerheid. 

Om deze vaststelling in concreet beleid te verta
len zal naar mijn mening moeten worden gestreefd 
naar een grotere solidariteit in de premieheffing 
volksverzekeringen. Daarmee wachten tot fiscali
sering van de volksverzekeringen binnen bereik 
komt, lijkt mij geen verstandige optie . Verticale 
herverdeling (inkomensoverheveling van hoge naar 
!age inkomensgroepen) is ook zonder fiscalisering 
mogelijk door verhoging van het maximale inkom en 
waarover premie wordt geheven. Het draagvlak 
voor de premieheffing is namelijk wei erg smal ge
worden doordat de heffing uitsluitend plaats vindt in 
de eerste schijf van het IB-tarief (1993 tot en met 
J 4 3 . 2 6 7). Aan die grondslagversmalling he eft niet 
aileen de Oortoperatie bijgedragen, maar ook de 
extra verhoging van het arbeidskostenforfait en de 
basisaftrek (de algemene belastingvrije voet), en de 

8. P.Kavelaars, Toewijzingsregels in 
het Europees sociaal- verzekeringsrecht, 
Deventer: Kluwer, 1992, p. 3 en 
PP· I 9-2 2' 
9· zie noot 8, p. 21 . 
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beperkte toepassing van de inflatiecorrectie (!). 
Naar mijn mening is premieheffing in de tweede 
schijf alleszins verdedigbaar. Het maximum zou 
kunnen worden verlegd naar het maximumloon 
waarover overhevelingstoeslag wordt berekend of 
naar het einde van de tweede schijf, maar voor een 
bespreking van de diverse mogelijkheden is het hier 
niet de plaats. 

Vermeend is voorstander van vervanging van de be
staande heffingsvrije som door invoering van een 
heffingskorting, zoals voorgesteld door de commis
sie-Stevens. Dit leidt tot een voor alle inkomens
groepen vaste waarde van het belastingvrije deel van 
het inkomen (de basisaftrek). Vervolgens wil de au
teur met het oog op de noodzakelijke toename van 
de arbeidsdeelname van vrouwen, de mogelijkheid 
tot overdracht van de heffingskorting gefaseerd af
schaffen. Hij bepleit dus afbouw . van het huidige 
kostwinnersvoordeel. 

Ik heb hiervan met instemming kennis genomen, 
maar ik wijs er wei op dat dit een grondige herschrij
ving vereist van het laatste verkiezingsprogramma 
van de PvdA. Ik herinner mij het duo Vermeend/De 

Grave, dat zich tijdens de parlementaire behandeling 
van de Oortwetgeving inzette voor handhaving van 
de alleenstaande-toeslag, terwijl afschaffing daarvan 
juist past in een ontwikkeling die tot beeindiging van 
het kostwinnersvoordeel kan leiden. 

Ik mis dan ook een duidelijke erkenning dat de 
tweeverdienersoperatie uit de jaren tachtig wellicht 
een minder gelukkige greep was. In cijfers toonden 
Van Herwaarden en De Kam I 0 dit a! aan door ons voor 
te rekenen dat de maatschappelijke en politieke 
stormen over de behandeling van tweeverdieners 
ten opzichte van alleenstaanden en alleenverdieners 
hebben gewoed in een glas water. De drukverande
ring tussen I 970 en 1990 blijft voor de diverse groe
pen vrijwel steeds tussen + 2 en -2 procent. Hope
lijk wordt hieruit lering getrokken door parlementa
riers die destijds voor het laatste tientje arbeidstoe
slag de barricaden opgingen. 

Ik heb slechts een aantal aanbevelingen van 
Vermeend kunnen bespreken, waardoor ik zowel de 
lezer als de auteur wellicht te kort doe. Hoewel ik 
tegen sommige van zijn analyses anders aankijk, 
spreken veel van zijn suggesties mij aan. Waar ik be
hoefte aan heb, is een duidelijker visie op wat we in 

de jar en negentig verstaan onder een 'rechtvaardige' 
en 'doelmatige' heffing. Uitgangspunt voor een 
sociaal-democratische benadering behoort nog 
steeds te zijn, dat de 'rijken' voor de financiering 
van de overheidstaken meer moeten betalen dan de 
relatief minder bedeelden. 

Hoogste voorrang komt toe aan vergroting van 
de werkgelegenheid. Wanneer de arbeidsparticipa
tie op het niveau van het E G-gerniddelde zou liggen, 
zou onze sociale zekerheid beter betaalbaar worden. 
Arbeid zal goedkoper moeten worden; vooral de 
premiedruk moet omlaag. Gebleken is dat verlaging 
van werkgeverslasten relatief goed werkt, zoals 
blijkt uit de effecten van de Wet Vermeend/ Moor, 

thans KaderreeelinB inpassinB werknemers. De middelen 
om premieverlaging te financieren kunnen ook wor
den gezocht in een beperking van de collectieve uit
gaven, hoewel ik mij realiseer dat een bezinning op 
omvang en organisatie van de overheidshuishouding 
geen stokpaardje van de PvdA is . 

Wat de vermogensbelasting betreft denk ik aan 
geleidelijke verlaging van het huidige tarief van 
o,8% tot bijvoorbeeld o, 2%. Ik ben geen voorstan
der van algehele vrijstelling van ondememingsver
mogen. Hierdoor worden ondememers met weinig 
ondernemingsvermogen (vrije beroepen) relatief op 
achterstand gezet. 

W at de herziening van onze inkomstenbelasting 
op langere termijn betreft, zullen we de gedachte, 
als zouden we iemands 'wereldinkomen' effectief 
kunnen belasten, moeten Iaten varen. Toenemende 
econ~mische openheid en grensoverschrijdende on
dernemingsactiviteiten maken dat illusoir. Anders 
gezegd, het concept van een synthetisch inkomensbe
grip (inkomen is de som van alle inkomsten) als 
maatstaf van draagkracht is achterhaald. Betalen is 
weliswaar niet meer uitsluitend voor de dommen, 
maar toch laat de inkomstenbelasting in de huidige 
uitwerking nog tal van routes open voor wie de 
heffing wil ontgaan. Welvarende Nederlanders heb
ben hun rijkdom niet opgebouwd door 7o-8o% pro
cent van iedere verdiende gulden aan inkomsten- en 
vermogensbelasting af te dragen. De overstap op 
een analytische inkomstenbelasting, een belasting 
die de verschillende bronnen van inkomen afzonder
lijk belast, ligt daarom meer voor de hand. De op
brengst per bron zou met eenzelfde tarief moeten 
worden belast en zo veel mogelijk door inhouding 

Io. F.G. van Herwaarden en C.A. 
de Kam, De Fiscale behandeling van 
leefvormen, I970-I99o, Weekblad 
voor Fiscaal recht jrg. I I9, nr. 59o5 , 

I990, PP· J2I-J28. 
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bij de bron 11 moeten worden geheven. Oat klinkt 
niet links, maar zo'n stelsei is wei veei minder mani
puleerbaar voor de burgers en fraudebestendiger. 
Daarnaast zou van hoge arbeidsinkomens een extra 
belasting kunnen worden geheven. Sluitstuk in een 
dergelijk stelsel zou een vermogenswinstbelasting 
kunnen zijn. Deze belasting zou betrekking moeten 
hebben op slechts enkeie vermogenscategorieen, 
waarvoor onroerende zaken en effecten in de eerste 
plaats in aanmerking komen. Daardoor zouden, 
anders dan nu het geval is, ook particulLiere vermo
gensvermeerderingen van niet-ondernemers in de 
belastingheffing worden betrokken. Zo'n meuwe 
belasting zai geen bijdrage Ieveren aan de vereen
voudiging, maar naarmate een met te stuiten stroom 
van detailregelingen op micro-mveau ('reparatie
wetgeving') de huidige inkomstenbeiasting steeds 

1 1 • lnhouding bij de bron vindt thans 
plaats bij uitbetalingen door werkge
vers en uitkeringsinstanties . Ook ad
ministratieplichtige ondememers en 
instellingen zouden in een aantal geval
len verplicht kunnen worden op be
paalde betalingen een bronheffing in te 
houden. Te denken valt aan inkomens 
van bijvoorbeeld auteurs, vertalers, 
geestelijken en politieke vertegen
woordiger. Zie rapport van de com
missie voor de belastingherziening 
(commisie Stevens), Graao '![ niet, 
tweede druk, Lei den: Sdu 1 uridische & 
Fiscale Uitgeverij, 1991, p 1 o8. 

moeilijker uitvoerbaar maakt, zou de balans op den 
duur wei eens ten gunste van de vermogenswinstbe
lasting kunnen doorsiaan. 

lk verwacht in het komende PvdA-verkiezings
programma geen al te concrete stellingname om
trent eisen van rechtvaardigheid, doelmatigheid en 
eenvoud, waaraan belastingwetten zouden moeten 
voldoen. 1 2 lets zou al gewonnen zijn wanneer de ge
dachte van 'individualisering met behoud van de 
draagkracht van de Ieefeenheid' wordt verlaten. 
Treinen die op hetzelfde moment vooruit en achter
uit moeten rijden, komen namelijk nergens aan. 
Overigens sluiten individualisering en solidariteit el
kaar met uit. lk zie de fiscale passages uit het nieuwe 
verkiezingsprogramma van de PvdA met beiangstel
ling tegemoet. 

Naast de bestaande inhouding op uitge 
keerde dividenden zou ook een bron
heffing op rentebetalingen door ban
ken moeten worden ingevoerd. Of dit 
kan worden gerealiseerd, blijft een las
tig en slechts in E G-verband op te los
sen vraagstuk. 
12. Voor fundamentele beschouwin
gen verwijs ik naar H.1. Hofstra, Een 
fiscale terugblik- en de toekomst, De 
Naamlooze vennootschap, 1ubileum
nummer, jrg. 1992, p. 288-292 en 
H. 1. Hofstra, De toekomst van de 
inkomstenbelasting, Fiskaal, jrg. 199 3, 
p. 2-12. 
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Moedertje 
Rusland in 

barensnood 
Nu de Sovjetunie allanger 
dan een jaar niet meer be-

Tsjernomyrdin was aan het 
einde van de zitting van het 

staat, zou men geneigd zijn 
te zeggen dat de sovjetolo
gie een zuiver historische 
wetenschap is geworden 
en dat de specifieke tech
nieken van het vak geen 
nut hebben voor de bestu
dering van het hedendaag

JOHN LOWENHARDT 

Congres van Volksafge
vaardigden in december 
I992 als compromiskandi
daat naar voren geschoven 
voor het premierschap, na 
de felle competentiestrijd 
tussen President Jeltsin en 
premier ad interim Gajdar 

Universitair hoifddocent aan het 

Documentatiebureau voor Oosteuropees Recht, 

Rijksuniversiteit Leiden 

se Rusland. De vrije pers en democratische proce
dures zorgen er immers voor dat het niet Ianger 
nodig is om 'tussen de regels te lezen' op zoek naar 
'verborgen berichten' over het gekonkel in politieke 
kringen. Maar de schijn bedriegt. Ofhet nu een Rus
sische of een sovjetgewoonte was, het gebruik van 
'aesopische taal' en het byzantinisme zijn niet sa
men met de sovjetstaat verdwenen. Ook nu vindt 
het geoefende oog in de Russische pers verschuiven
de nuanceringen in formulering, die duiden op on
uitgesproken politieke conflicten. 

lnrichtinB van de staat 

Een voorbeeld was op 29 januari j.l. te vinden in de 
Rossijskaja nazeta, die een pagina vulde met oekazen 
en besluiten die Russische overheidsorganen tussen 
eind december I992 en medio januari I993 hadden 
genomen. De inhoud van die besluiten is hier niet 
van belang, de aanhef en ondertekening zoveel te 
meer. In die aanhef en ondertekening zat een op
merkelijke progressie. Twee besluiten van 30 de
cember I 99 2 en I 5 januari I 99 3 werden als Ver
ordening van de Regering van de Russische Fede
ratie gepresenteerd en ondertekend door 'V. Tsjer
nomyrdin'. Een volgend besluit van I 9 januari was 
plotseling voorzien van de aanhef 'V erordening van 
de Ministerraad/Regering van de Russische Fe
deratie' en ondertekend door 'V. Tsjernomyrdin'. 
Het laatste afgedrukte besluit dateerde van 23 janu
ari, had dezelfde aanhef, maar nu bovendien als on
dertekening 'Voorzitter van de Ministerraad/ Rege
ring van de Russische Federatie V. Tsjernomyrdin'. 
V oor de goede verstaander was het signaal loud and 

clear: Tsjernomyrdin en niet Jeltsin is het hoofd van 
de Russische regering. 

enerzijds, en de volksvertegenwoordiging (Volks
congres en Opperste Sovjet) onder Ieiding van Roe
sian Chasboelatov aan de andere kant. Achtergrond 
voor die strijd was niet aileen de rivaliteit tussen Jel
tsin, Chasboelatov en andere Russische politici, 
maar ook de onzekerheid over het gewenste staat
kundige model voor de Russische Federatie, waar
over de partijen een groot deel van I 99 2 hadden 
touwgetrokken. Jeltsin wilde een Frans type presi 
dentieel stelsel met vergaande bevoegdheden voor 
de gekozen president, zeker als het ging om de 
keuze van zijn ministers. Chasboelatov, die zich 
gesteund wist door een conservatieve meerderheid 
in het Volkscongres, wilde de vergaande prerogatie
ven die het parlement in de sovjettijd (op papier) 
bezat, niet prijsgeven. In het begin van het najaar liet 
hij in een tv interview weten dat er in Rusland twee 
'hoogste ambtsdragers' waren - president Jeltsin en 
hijzelf - en korte tijd later was het oorlog toen de 
Izvestia, toch zeker niet bij toeval, met de onthulling 
kwam dat de parlementsvoorzitter er een eigen be
veiligingsdienst op na hield. De maanden oktober en 
november werden gekenmerkt door een onafgebro
ken stroom geruchten en hysterische politieke ma
noeuvres, en de verwarring op het Volkscongres 
was groot; het kwam er zelfs tot vuistgevechten. 

Door zich vast te bijten in de constructie van een 
premier/ voorzitter van de ministerraad onder lei
ding van de president, en tegelijk vast te houden aan 
de kandidatuur van Gajdar, moest Jeltsin uiteinde
lijk in december genoegen nemen met een onwerk
baar compromis: een nieuwe premier van het oude 
stempel, een man die verklaart voor drastische her
vormingen te zijn als ze maar geen pijn doen, een 
man die tegelijkertijd zijn eigen machtsbasis kan 
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opbouwen in de raad van ministers. Dankzij die con
cessie heeft Jeltsin een aantal radicale ministers in 
het kabinet mogen handhaven, mensen zoals de 
minister van Privatisering Tsjoebais en de minister 
van Buitenlandse Zaken Kozyrev, mensen die in snel 
tempo gelsoleerd raken. lndien Jeltsin in december 
consequent was geweest en de functie van premier 
helemaal had Iaten vallen (waarmee hij op het Arne· 
rikaanse model zou zijn overgestapt) zou hij nu niet 
zo in de problemen zitten. Nu vindt de president 
een premier tegenover zich die, blijkens de snel ver
anderende formulering van de eerste regeringsbe
sluiten, binnen een maand na zijn benoeming de aan
val op de president en het presidentschap heeft inge· 
zet. De voorzitter van de ministerraad zal spoedig 
gemene zaak maken met de voorzitter van het parle
ment metals doel de president pootje te lichten. 

Naar een nieuwe nrondwet? 

Het geduw en getrek tussen president, premier en 
parlementsvoorzitter is een van de syrnptomen van 
de prenatale staat waarin de Russische politieke ge
meenschap, anderhalfjaar na de 'augustusrevolutie', 
nog steeds verkeert. Ook a! is er nu een nieuwe 
naam, een vlag en een nieuw volkslied, toch ver
keert moedertje Rusland nog steeds in barensnood 
van de nieuwe staat. Er heerst een fundamenteel 
verschil van inzicht en grote onzekerheid over de 
vraag hoe vorm moet worden gegeven aan de wet
gevende en de uitvoerende machten en van welke 
aard hun onderlinge verhouding zal zijn. Tegelij
kertijd is het allesbehalve zeker dat het federatiever
drag stand zal houden. Oat verdrag werd in maart 
I 99 2 ondertekend door president Jeltsin en verte
genwoordigers van zo'n tachtig territoriale en natio
nale eenheden binnen de Russische Federatie en re
gelde de afbakening van bevoegdheden tussen het 
federale centrum en de lagere eenheden. Aileen Ta
tarstan (met ruim vijf miljoen inwoners rond Kazan 
ten Oosten van de Wolga gelegen) en het veel klei
nere Tsjetsjenie van krijgsheer Dzjochar Doedajev 
(aan de grens tussen de Russische Federatie en Geor
gie) weigerden zich aan het verdrag te binden . Het 
verdrag hinkte bovendien op verschillende gedach
ten doordat Jeltsin twee criteria accepteerde ter 
bepaling van de subjecten van de federatie: zowel 
republieken ( op etnische grondslag, maar nooit et
nisch homogeen) als provincies (niet op etnische 
grondslag) . Tot overmaat van ramp is er een strijd 
losgebarsten over de belastingafdrachten van de sub
jecten van de federatie aan het federale centrum. 
Terwijl het spook van de hyperinflatie hoven de roe
bel zweeft dreigt een belangrijk dee! van de grond-

slag voor de staatsbegroting van het federale cen
trum weg te vallen. 'Moskou', centrum van dat veel 
te grote land dat Russische Federatie heet, is voor 
zijn belastinginkomsten afhankelijk van uitvoerings
organen in regia's die in steeds groter getale hun 
eigen weg gaan. 

Op beide terreinen - de machtsverdeling binnen 
het federale centrum en die tussen dat centrum en 
de republieken en provincies - zijn de verhoudingen 
nog lang niet uitgekristalliseerd . Mede als gevolg 
van dit alles is er geen behoorlijke grondwet: de be
voegdheden van, en de verhoudingen tussen de hoge 
colleges van staat zijn op een onnavolgbaar chaoti
sche wijze beschreven in een uit I 97 8 daterend do
cument dat sinds I 9 8 8 ieder jaar tenminste een keer 
is gewijzigd. De aanpassingen van de grondwet zijn, 
voorzichtig uitgedrukt, niet altijd even nauwgezet 
tot stand gekomen: in I993 verordonneert de 
grondwet van de Russische Federatie nog steeds dat 
aile staatsinstellingen, verenigingen en ambtsdragers 
gehouden zijn de grondwet van de USSR in acht te 
nemen. 

Aan het slot van het tumultueuze Volkscongres in 
december is besloten dat de burgers van de Rus
sische Federatie op I I april I 99 3 in een referendum 
over een nieuwe grondwet knopen moeten door
hakken die de politieke !eiders tot nu toe niet heb
ben kunnen ontwarren. Bij referendum zou de be
volking moeten beslissen 'ofhet land door het parle
ment of door de president moet worden geleid'. 
Overeenkomstig het compromis dat de president 
van het Constitutionele Gerechtshof op I 2 decem
ber bereikte, zouden de ontwerp-beginselen voor 
de nieuwe grondwet, waarover de bevolking zich bij 
referendum zou moeten uitspreken, worden gefor
muleerd door parlement, president en Consti-tutio
neel Hof en de vraagstelling zou in geval van onenig
heid tussen genoemde organen alternatieven kunnen 
bevatten. Deze gekunstelde constructie garandeer
de een chaotische vraagstelling en strijd over de in
terpretatie van de uitslag van het referendum. Op 
I o december vorig jaar, toen hij met het referen
dum-idee op de proppen kwam, zei Jeltsin in een tv 
toespraak schuldbewust dat hij ongeoorloofde con
cessies had gedaan om het Volkscongres tegemoet te 
komen. Hij sloeg de spijker op z'n kop : door com
promis op compromis te stapelen is hij in een poli
tiek doolhof terecht gekomen. 

Annst voor desinteoratie 
De situatie die nu is ontstaan doet vee! denken aan 
die waarin Michail Gorbatsjov zich een kleine drie 
jaar geleden bevond. W eliswaar heeft J eltsin een fe-
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deratieverdrag het Iicht doen zien - Gorbatsjovs 
moeizaam in elkaar getimmerde verdrag werd van 
tafel geveegd in de nasleep van de augustusrevolutie 
- maar de levensvatbaarheid van dat verdrag moet 
emstig in twijfel worden getrokken. Snel komt het 
moment naderbij waarop niet een Russische federa
tieve staat, maar een veelling zal worden geboren. 
Wat is het toch met Rusland, waarom wil het maar 
niet lukken? Beginselloosheid, gebrek aan visie en 
doorzettingsvermogen kenmerken het politieke Ie
ven in een land dat geen land meer is en niet weet 
wat het zal worden. 

Een van de oorzaken van de langdurige prenatale 
fase van de Russische politiek is denk ik het feit dat 
verschillende moeilijk met elkaar te verenigen 'sys
teem-doelstellingen' om een consequente politiek 
vragen en dat de Russen niet bij machte zijn een 
keuze tussen die doelstellingen te maken en zich 
vervolgens aan die keuze te houden. Zij missen iede
re vorm van houvast. Zij weten niet Ianger wie zij 
zelf zijn en op welke regia in de wereld zij zich zou
den moeten orienteren; zij zoeken vergeefs naar een 
manier om de keuze voor een staatkundig model te 
combineren met vernieuwing van de politiek en her
stel van het econornisch Ieven. En ondertussen pro
beren zij nog steeds bij elkaar te houden wat niet Ian
ger bij elkaar te houden is. De angst voor desintegra
tie van de federatie en het onvermogen om met de 
losgeweekte politieke krachten op een constructieve 
wijze om te gaan, hebben een belangrijke rol ge
speeld bij de ondergang van de Sovjetunie en Gor
batsjov; hetzelfde staat nu te gebeuren in de Rus
sische Federatie. 

Alexander Solzjenitsyn constateerde in septem
ber 1990 in zijn essay 'Hoe moeten wij Rusland 
weer opbouwen?' dat de ussR geen toekomst had; 
hij pleitte voor de instelling van een Russische Unie 
(Rossijskij Sojoez) die Rusland, Oekrai'ne, Witrusland 
en tenminste het noordelijke dee! van Kazachstan 
zou omvatten. 1 Deze stellingname was opmerkelijk, 
maar van nog groter betekenis was wat Solzjenitsyn 
schreef over de procedure voor totstandkoming van 
de Russische Unie: Rusland zelf zou het initiatief 
moeten nemen omdat het vee! te grote sovjetimpe
rium aile kracht en energie uit Rusland wegzoog. De 
overige sovjetrepublieken zouden in de opvatting 
van de schrijver desnoods tegen hun zin onafhanke
lijk moeten worden, terwijl de Kazachen in zuidelijk 

Kazachstan zouden moeten kiezen of zij wei of niet 
geheel onafhankelijk wilden zijn. Dit artikel stimu
leerde de discussie in Rusland over zijn plaats in de 
toekomstige wereld. Samen met de drie maanden 
eerder uitgevaardigde soevereiniteitsverklaring van 
de Russische Federatie (toen nog RS F s R) wakkerde 
het echter tevens de achterdocht aan bij de niet-Rus
sische volkeren tegen de hegemoniale en patemalis
tische neigingen van de Russen. 

Solzjenitsyns pleidooi was in die tijd opmerke
lijk, maar op het ogenblik moeten ook Russen vast
stellen dat zelfs de band met Oekrai'ne, hun baker
mat, onzeker is. Na vele decennia wreekt zich de 
hoogmoedige houding die ten grondslag heeft gele
gen aan de schepping van het sovjetrijk door de Rus
sische communisten. De grondleggers van het sov
jetcommunisme hielden er een zuiver instrumentele 
benadering van het federale stelsel op na. Lenin en 
consorten waren eigenlijk voorstanders van een 
sterke eenheidsstaat. Maar zij werden geconfron
teerd met het feit dat het eerste land waarin het so
cialisme zegevierde een multinationale samenleving 
was, en dat dit gebeurde op een moment waarop het 
nationalisme in heel Europa zich politiek sterk mani
festeerde. Daarom kozen zij uit tactische overwe
gingen voor een federale staatsstructuur. Het fede
rale stelsel was bedoeld als overgangstadium. Sinds 
de institutionalisering ervan in de grondwet van de 
RSFSR ( 191 8), het Unieverdrag ( 192 2) en de eerste 
grondwet van de USSR (1924) bleefhet evenwel in 
grote lijnen ongewijzigd. 

Onverwoestbare jederatie 

In 1869 had Chiif Justice Salmon Chase het Ameri
kaanse federale stelsel getypeerd als 'een onver
woestbare unie, bestaande uit onverwoestbare sta
ten'. Het volkslied van de Sovjetunie begon met de 
woorden 'Onverwoestbare unie van vrije republie
ken die voor eeuwig door het grote Rusland is ge
smeed.' En toen het a! te laat was sprak Gorbatsjov 
haast smekend van 'een sterk centrum en sterke re
publieken'. 

Maar dat was, wat de Sovjetunie betrof, niet 
meer dan retoriek. De federale gedachte die in deze 
woorden tot uitdrukking werd gebracht impliceerde 
een sterke mate van betrokkenheid van de bevolkin
gen van de samenstellende delen bij het functione
ren en voortbestaan van de federatie, een dubbele 

1. Een Nederlandse vertaling ver
scheen onder titel Hoe bouwen wij 
Rusland weer op. Overpeinzinaen naar 
mijn beste vermoaen. Schoonhoven 
(Academic service) 1992. 
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loyaliteit ten opzichte van zowel de eigen nationaal
bestuurlijke eenheid (Oekra'ine, Tatarstan, Molda
vie) als ten opzichte van de federatie. In werkelijk
heid kwam die dubbele loyaliteit aileen voor bij de 
Russen, het volk in wier naam zonder vee! plichtple
gingen de 'onverwoestbare unie voor eeuwig' was 
gesmeed. Het door het communistische regime ge
propageerde 'naar elkaar toe groeien' van de sovjet
volken werd door de niet-Russen gezien als een stre
ven naar assimilatie, en assimilatie als een streven 
naar russificatie . Het federale centrum, staatsappa
raat, partij en geheime politie tezarnen genomen, 
waren rninder sterk dan in het Westen, vooral onder 
invloed van het totalitaire model, werd gedacht. 

Gregory Gleason heeft in dit verband geschreven 
dat in een zo sterk bureaucratisch stelsel als dat van 
de Sovjetunie, het beheersen van de uitvoering van 
beleid in feite beleidsvorrning is. 2 De republieken 
bezaten weliswaar geen gei:nstitutionaliseerde mo
gelijkheden de totstandkoming van het beleid in de 
hoogste partijorganen mede te bepalen, maar zoveel 
te groter waren hun mogelijkheden de uitvoering 
van dat beleid overeenkomstig hun eigen belangen 
te sturen. In de loop der jaren is die uitvoering in 
toenemende mate in handen gekomen van nationale 
(niet-Russische) bestuurlijke elites . Tussen het fede
rale centrum en die elites is een relatie ontstaan die 
gebaseerd was op ruil van 'goederen en diensten'. In 
de bestudering van het politieke Ieven in de Sovjet
unie is dit tot uitdrukking gekomen in de opkomst 
(sinds het eind van de jaren zeventig) van het pa
troon-client model; in het publieke Ieven van het 
land zelf in de reeks schandalen rond corrupte partij
leiders van republieken en provincies. 

De autochtone bureaucratieen en bestuurlijke 
elites in de republieken ontwikkelden in de naoor
logse periode gaandeweg, en niet zonder succes, een 
strategie waarin zij het beleid van bet centrum in de 
uitvoering aan hun eigen belangen aanpasten. Deze 
elites, en niet de partijcentrale in het verre Moskou, 
controleerden in feite de bevolkingen van de repu
blieken. Zo lang de politieke omgeving van hun ruil
verhouding met 'Moskou' stabiel was (onder Brez
jnev) hadden zij belang bij het voortbestaan van de 
sovjetfederatie. Maar toen deze stabiliteit door Gor
batsjov en Jeltsin werd verstoord kozen de !eiders 

2. Gregory Gleason, Federalism and 
Nationalism. The Struaalefor Republican 
Riaht in the ussR. Boulder Colo. 
(Westview Press) 1960. 
3. D .S. Lane, The socialist industrial 
state. Towards a political socioloar <if state 
socialism. London 1976; David Lane 
and Felicity O 'Dell, The societ Industrial 

van de republieken voor onafhankelijkheid. Dat 
communisten zich in korte tijd ontwikkelden tot 
nationalisten was minder verbazingwekkend dan het 
op het eerste gezicht leek. 

Een van de eerste vragen die zich aan de elites van 
de republieken opdrongen was uiteraard de vraag 
van de eigen middelen . Jakoetie beschikte over 
waardevolle goudvoorraden, maar wat gebeurde 
daarmee? De Oezbeken hadden hun natuurlijke mi
lieu vergiftigd ten behoeve van de door Moskou ver
ordonneerde katoenteelt - wat leverde het hen op? 
Oekrai:ne exporteerde graan - wat gebeurde met de 
opbrengst? Pas in 1989 kregen de republieken enig 
inzicht in de kosten en baten van hun relatie met het 

· federale centrum. Van onderhandelen en politiek 
touwtrekken tussen de republieken onderling en 
tussen hen en het centrum was aldie jaren geen spra
ke geweest. De soevereiniteitsverklaringen van 1990 

werden dan ook onrniddellijk gevolgd door het zich 
economisch afschermen door de republieken van de 
rest van de federatie. Contracten tot levering van 
grondstoffen en halffabrikaten aan bedrijven in ande
re republieken werden niet nagekomen. Belasting
gelden werden niet Ianger aan het centrum afgedra
gen. Het ingewikkelde vlechtwerk van de sovjeteco
nomie rafelde uiteen . 

Sociale ontwikkelina 

De ontwikkeling van het federale stelsel moet wor
den beschouwd tegen de achtergrond van ontwikke
lingen in de samenleving waarop het staatkundige 
stelsel drukte. Auteurs als David Lane (lang voor 
Gorbatsjov) en Moshe Lewin (tijdens Gorbatsjov) 
hebben aandacht gevraagd voor de snelle en ingrij
pende ontwikkeling die de sovjetsamenleving sinds 
de tweede wereldoorlog heeft doorgemaakt, met 
name voor de sociale en politieke gevolgen van de 
snelle industrialisering en urbanisatie. 3 Ten tijde van 
de Oktoberrevolutie was Rusland nog een door en 
door agrarisch land met een ongeletterde bevolking . 
Tussen 1926 en 1939, een periode van 13jaar, steeg 
het aandeel van de stedelijke bevolking op de totale 
bevolking van de ussR van 1 8 naar 3 2 procent. In de 
Verenigde Staten vond de vergelijkbare groei vee! 
eerder plaats en nam een langere periode in beslag: 
tussen 1856 en 1887, 31 in plaats van 13 jaar . In 

Worker. Social class, education and control. 
Oxford ( Martin Robertson) 1 9 7 8; 
David Lane, Soviet economy and society 
(Blaclcwll) 1985; Moshe Lewin, The 
Gorbachev Phenomenon . A Historical 
Interpretation . London (Hutchinson 
Radius) 1988 
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1960 woonde net niet de helft van de sovjetburgers 
in steden, in 19 8 5 al 6 5 procent. In de jaren zestig en 
zeventig werden gemiddeld per jaar 2 2 nieuwe ste
den gesticht. 

Urbanisatie was in de ussR een recent feno
meen. Hetzelfde gold voor de veranderingen in het 
soort werk en de scholingsgraad van de beroepsbe
volking. Zeer groot was de verbetering van de scho
lingsgraad. In I959 had 9I% van de arbeiders (98% 
van de kolchozboeren) niet meer dan lager onder
wijs genoten; in 198 3 was dit percentage voor hand
arbeiders nog maar 1 8 ,5%. De 2 5 jaar tussen 1960 
en 1985 gaven dus zeer grote sociale veranderingen 
te zien: van een nog sterk rurale bevolking die onge
schoolde handarbeid verrichte naar een hoofdzake
lijk stedelijke bevolking die een bescheiden inkom en 
verdiende met geschoolde handarbeid en hoofdar
beid. De beroepsbevolking was vee! gedifferentie
erder dan voorheen. Geschoolde stadsbewoners wa
ren de grootste demografische groep in de sovjet
maatschappij geworden. 

De bevolking was bij het aantreden van Gorbats
jov in I 98 5 dus een geheel andere dan die van I 96o: 
geschoold, stedelijk, ontwikkeld - een bevolking 
die zich langzamerhand bewust was geworden van 
haar eigen belangen, die sociaal was geemancipeerd, 
vee! beter dan in het verleden in staat was te obser
veren en te vergelijken, en die assertiever was ge
worden. Als we deze veranderingen leggen naast het 
door empirische politicologen vastgestelde histo
risch-statistische verband tussen democratische poli
tieke structuren en het sociaal-economische ontwik
kelingsniveau van een samenleving, kunnen we zien 
dat Rusland aan het eind van de twintigste eeuw rijp 
is voor een democratisch stelsel. Maar het is een 
ding om een dergelijk verband vast te stellen, en iets 
heel anders om in een concreet land met een trau
matische geschiedenis een democratisch stelsel op te 
bouwen. De ironie van de geschiedenis wil dat de 
communisten enerzijds door hun ontwikkelingspoli
tiek de sociale voorwaarden voor een moderne de
mocratische samenleving hebben geschapen, maar 
anderzijds door hun harde methoden de sfeer in die 
samenleving grondig hebben verpest. 

Industrialisering, professionalisering en urbanisa
tie genereerden in de loop van de jaren zestig en 
zeventig een sociale druk die slechts zeer ten dele 
door het starre politie kestelsel werd geabsorbeerd . 
Hooggeschoolde sovjetburgers die tv apparaten 
bouwden of software ontwierpen, werden als het 
verkiezingstijd was geacht zich nog steeds als scha
pen te gedragen. De ontwerper van de waterstof
bom moest zich, als het om maatschappelijke vraag-

stukken ging, blind conformeren aan de inzichten 
van de zwakbegaafde gerontocratie in het Politburo. 
Een oogchirurg werd gewaardeerd voor de innova
tieve operatietechnieken die hij toepaste, maar 
moest wanneer hij thuis de krant las genoegen ne
men met de gecensureerde flauwekul in de Pravda. 
De Stalinistische structuren verzetten zich tegen een 
toegeven aan die sociale druk die verder zou gaan 
dan Brezjnevs geritualiseerde consultatie van ver
schillende belangensectoren en zijn belofte van be
staanszekerheid. Dissidenten, de enigen die het ge
luid van de nieuwe samenleving lieten horen, wer
den onderdrukt. Pas onder Gorbatsjov lukte het de 
maatschappelijke onderstromen de betonnen korst 
van het politieke stelsel te vergruizelen. Dat stelsel 
was meteen irreparabel en gedoemd ten onder te 
gaan. Desalniettemin denken heel wat mensen in 
Rusland nog steeds dat de fragmenten tot een nieuw 
politiek stelsel kunnen worden samengesmeed. 

Hoe verder? 
Rusland heeft zich in het afgelopen jaar voortge
sleept van impasse naar impasse, van compromis 
naar compromis . De enige werkbare uitweg uit de 
onmogelijke situatie waarin het land is komen te 
verkeren, lijkt het bijeenroepen van een grondwet
gevende vergadering. Op korte termijn zouden vrije 
verkiezingen voor een dergelijke Constituante moe
ten worden georganiseerd en de vergadering zelf 
zou niet uiteen moeten gaan alvorens een werkbare 
nieuwe grondwet is aangenomen, met daarin de 
grondlijnen van een nieuw staatkundig stelsel. 

De 'haalbaarheid' van dit 'Constituante-scena
rio' kan worden aangevochten op basis van de com
binatie van grondwettelijke bepalingen en politieke 
belangen in het Rusland van vandaag. Noch Chas
boelatov en het Congres van V olksafgevaardigden, 
noch Jeltsin of Tsjernomyrdin zullen vrijwillig af
stand doen van hun macht. Ondertussen ligt er een 
officieel ontwerp voor een nieuwe grondwet dat op 
I 8 april I 9 9 2 door het Volkscongres in eerste lezing 
werd aanvaard en dat het parlement het vetorecht 
geeft over de benoeming van premier en ministers 
door de president. De afgelopen maanden hebben 
een voortdurend gemanoeuvreer te zien gegeven 
waarin de hoofdrolspelers probeerden elkaar klem 
te zetten. Jeltsin heeft zijn dreigement van het najaar 
van I 99 2, dat hij het Volkscongres (in strijd met zijn 
grondwettelijke bevoegdheden) zou ontbinden, niet 
uitgevoerd. Toch kan aileen een geforceerde consti
tutionele breuk de politieke omstandigheden schep
pen waarin het Constituante-scenario mogelijk 
wordt. Een dergelijke breuk, een eenmalige gouden 
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kans, deed zich in augustus 19 9 1 voor. J eltsin maak
te van die kans slechts ten dele gebruik, namelijk 
voor het aansteken van het lont aan de born onder de 
Sovjetunie. Het is zijn tragiek dat hij zorg heeft wil
len dragen voor een minimum aan (Russische) conti
miiteit in een revolutionaire situatie. Daardoor 
wordt Rusland anno 1 99 3 nog steeds geplaagd door 

de eenvoudige waarheid dat revolutionaire verande
ringen niet kunnen worden bereikt met legale nrid
delen. Maar wie weet, misschien is deze waarheid al 
weer geloochend wanneer deze woorden 2X in druk 
verschijnen. 

Dit artikel werd eindfebruari 1993 eeschreven. 
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te hij tegenover mij zijn bezorgdheid over hun afwij
zende reactie: hij had weinig vertrouwen in de inzet 
van officials die geen betalingen aannamen. 

Een maatschappelijke constructie waarbij aan 
ambtenaren van overheidswege een bevoegdheid 
wordt verleend (eventueel vergezeld van een mini
maal salaris), en waarbij die ambtenaren in hun le
vensonderhoud voorzien door die bevoegdheid te 
gelde te maken, zullen wij geneigd zijn met corrup
tie te associeren. De Nederlander die op zijn ofhaar 
beurt in Indonesie wordt beroofd en merkt dat er 
pas echt actie wordt genomen als er geld op tafel 
komt, vindt dat niet beschaafd . Maar pas op . 

Afgelopen herf~t ontspon zich in Nederland een 
discussie over bijverdiensten van hoogleraren. Met 
enkele uitzonderingen, waaronder ondergetekende, 
zijn die zelf van mening dat bijverdiensten zo a! niet 
geheel in orde, dan toch minstens een vanzelfspre
kendheid zijn waar niet aan zou moeten worden ge
tornd. Ik wil eerst het mijne zeggen over deze casus, 
om er vervolgens bredere politieke overwegingen 
aan te verbinden. 

Het zou inderdaad overdreven zijn bijverdienen
de hoogleraren corrupt te noemen. Die kwalificatie 
zou pas van toepassing zijn als de diensten in kwestie 
civiele effecten zouden hebben, bijvoorbeeld als ze 
zich lieten betalen voor bijlessen aan dezelfde stu
denten aan wie ze ook universitaire diploma's uitrei
ken. Ook is het een voldongen feit dat particulieren 
een beroep doen op universitaire expertise, en het is 
niet meer dan vanzelfsprekend dat ze daar dan ook 
voor betalen. De kunst is echter de besmettina tussen 
particuliere en collectieve sector zoveel mogelijk in 
te perken. Oat kan in dit geval door de betalingen 
ten goede te Iaten komen aan de instelling in plaats 
van de persoon. Daarmee zijn niet aile problemen 
van de baan. Het binnenhalen van geld verhoogt de 

verdienste-formule. 
W at deze oplossing in de weg staat is de retoriek van 
de 'ondernemende universiteit'. Als die retoriek 
serieus zou worden genomen, zou het universitair 
personeel zich als ondernemer moeten gedragen. 
Een ondernemer is een particulier die opereert met 
winstoogmerk. Men moet die persoon dan echter 
niet tevens een vast salaris van rond twee keer 
modaal betalen; dat is contaminatie, of in dit geval 
eten van twee walletjes. Consequent zou zijn de uni
versiteit te privatiseren. Als daarvoor echter niet 
wordt gekozen - bijvoorbeeld omdat daarmee de 
toegankelijkheid van het toponderwijs in gevaar 
komt - dan is de duidelijkheid gediend met het 
beeld van de belangeloze dienstverlener. 

De arondslaa van de collectieve sector 
In een tijd waarin langzamerhand de betrekkelijk
heid begint door te schemeren van de euforie van 
het marktdenken die de 'eighties' heeft beheerst, is 
het misschien dienstig de figuur van de ambtenaar 
weer eens duidelijk op de planken te zetten. De (uit
voerend) ambtenaar is iemand die is vrijgesteld om 
belangeloos en zonder aanzien des persoons ener
zijds diensten te verlenen en anderzijds regels te 
handhaven. Oat geldt voor de belastingambtenaar, 
de ambtenaar sociale dienst, de leraar, enzovoorts. 
De reden om de diensten in kwestie collectief te or
ganiseren is dat ze in een particuliere context niet 
goed gedijen . De handhaving van regels - in het ge
val van de leraar bijvoorbeeld examennormen - is 
bij voorbaat een publieke en geen particuliere aange
legenheid. 

In tegenstelling tot wat de meeste liberalen en de 
meeste economen ons voorhouden, zijn er vrij veel 
mensen die het ambt prefereren hoven de particulie
re sector. Temperamentele factoren spelen hier 
zeer waarschijnlijk een rol, al is bij mijn weten de 
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vraag naar de erfelijkheid van de roeping tot het 
ambt c.q . de particuliere sector niet systematisch 
onderzocht. Schrijver dezes bijvoorbeeld schept er 
geen plezier in, een ander een poot uit te draaien en 
is ook niet gelnteresseerd in het maken van geld. Ik 
vel daarmee geenszins een oordeel over anderen: ik 
kan me uitstekend verplaatsen in het speels genot 
verbonden aan een geslaagde deal, en ik beschouw 
de particuliere sector als de ruggegraat van de eco
nornie. Daar ligt alleen rnijn lol niet. 

De neiging de ambtenaar af te schilderen als een 
gemankeerde particulier, de collectieve sector als 
een steeds minder noodzakelijk kwaad, belangeloos
heid als onbegrijpelijke donquichotterie, heeft diepe 
sporen getrokken in ons dagelijks Ieven. De finan
ciele stukken van rnijn faculteit bijvoorbeeld bevat
ten een 'bedrijfsresultaat'; bestuur en beheer in 
plaats van onderwijs en onderzoek zijn tot het pri
mair proces van de universiteiten verheven; en bin
nen de Nederlandse sociaal-democratie domineert 
het gedachtengoed van (deels overjarige) yuppies 
met trefwoorden zoals individualisering; geklaagd 
wordt over verlies van burgerzin zonder dat men 
zich realiseert dat daarvoor in de marktretoriek geen 
plaats is . 

Het fundament van de sociaal-democratie lijkt 
rnij te zijn gelegen in het sobere besef dat collectieve 
constructies niet aileen noodzakelijk zijn, maar ook 
behoren tot de kern van de beschaving; dat belange
loosheid als antithese van individuele nutsmaximali
satie een onmisbare bouwsteen voor de samenleving 
betekent; en dat de dragers van dit waardenstelsel 
vooral moeten worden gezocht onder degenen die 
werkzaam zijn bij de overheid en in de collectieve 
sector. In het helder besef dat collectieve construe
ties niet de enige politieke waarheid zijn, en dat in 
het verleden de toepassing ervan uit de hand is gelo
pen, is de sociaal-democratische beweging niette
min gehouden dit waardenstelsel politiek te organi
seren en vorm te geven. Als zein plaats daarvan zich 
uit electorale overweging start op thema's uit een 
inmiddels al weer tanende mode, zal de sociaal-de
mocratie opnieuw moeten worden uitgevonden. 

Sociaal-democratie en burnerschap 
Terwijl sociaal-democraten bij uitstek degenen zou
den moeten zijn geweest om richting te geven aan de 
discussie over burgerschap, is de bijdrage vooma
melijk beperkt gebleven tot moraliserende bood
schappen in het kielzog van een christen-democrati- · 
sche minister van justitie, en neo-liberaal getinte 
verhandelingen die uit het wetenschappelijk bureau 
van o66 afkomstig hadden kunnen zijn. Slechts de 

bijdragen van minister Dales tot handhaving van de 
ambtelijke cultuur zijn regelrecht sociaal-democra
tisch, maar zijn in eigen kring niet als zodanig her
kend en ondervinden weinig weerklank. 

Burgerschap heeft betrekking op de omgang met 
collectieve constructies: de straatweg, de collectie
ve voorzieningen, het onderwijs, de belastingen, en
zovoort. Zulke constructies zijn onderhevig aan mis
bruik. Ze worden beheerd door uitvoerende ambte
naren; aan hen moet de eis worden gesteld dat ze 
zich behalve als dienstverlener, ook als poortwach
ter opstellen, en ze moeten daartoe in staat worden 
gesteld. Collectieve constructies vereisen getrapt 
toezicht: van de uitvoerend ambtenaar op de bur
ger, en van de overheid op de ambtenaar. 

Wil het stelsel van collectieve constructies met 
overtuiging worden gehandhaafd, dan is een sociaal
filosofische reorientatie nodig in, zeg maar, realisti
sche richting. Het negentiende-eeuws socialisme 
was gebaseerd op het beeld van de zwakkere die 
moest worden beschermd tegen uitbuiting. In de 
tweede helft van deze eeuw is de uitbuiting gedemo
cratiseerd: met of zonder hulp van zaakwaamemers 
zijn veruit de meeste burgers thans in staat oneigen
lijk gebruik van collectieve constructies te maken. 
Deze ontwikkeling vereist een mensbeschouwing 
waarin sociale zowel als asociale tendensen in ieder 
mondig individu worden onderkend, zij het in ver
schillende mengverhouding. Die individuele ver
schillen zijn niet van centraal belang aangezien ze 
relatief zijn; hoogstens client men zich te realiseren 
dat geen enkel stelsel de recreatie van extreem aso
ciaal potentieel zal kunnen voorkomen. 

Wei van centraal belang is dat de mengverhou
ding, de kans op asociaal versus sociaal gedrag, on
derhevig is aan positieve feedback . Naarmate meer 
mensen zich asociaal gedragen, wordt de kans grater 
dat ik me asociaal gedraag. Waarschijnlijk is er een 
limiet aan dat mechanisme, maar het kan niet de be
doeling zijn de wal het schip te Iaten keren. Ook 
wordt hier niet ontkend dat het omgekeerde mecha
nisme tevens werkzaam is: de 'free rider' bestaat bij 
de gratie van het burgerschapsgedrag van anderen. 
Terwijl dat laatste onvermijdelijk is, verschaft ech
ter het spiraalmechanisme een handgreep voor be
leid. Naarmate minder mensen wordt toegestaan 
weg te komen met asociaal gedrag, wordt de van
zelfsprekendheid van sociaal gedrag bij anderen 
minder aangetast. Merk op dat deze formulering een 
andere is dan die van het afschrikkingsprincipe: dat 
gaat er van uit dat ieder individu op ieder moment 
geneigd is tot aile kwaad. Hier is de stelling eerder 
dat burgerschap een normale zaak is (waartoe dan 
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ook in de laatste plaats met moraliserende bood
schappen zou moeten worden opgeroepen; immers, 
dat komt neer op slapende honden wakker maken); 
aileen wanneer door gebrek aan beheer de inciden
ten regel worden, dreigt doorbreking van die van
zelfsprekendheid. 

Gebrek aan beheer in de afgelopen decaden is 
door de publieke opinie in verband gebracht met het 
feit dat uitvoerend ambtelijke posten in relatief gro
te mate door sociaal-democraten worden bevolkt. 
Waarschijnlijk is die verklaring onjuist, maar een 
politieke reaiiteit is ze wei. De belangrijkste para
graaf voor een verkiezingsprogram is daarom een 

die een ondubbelzinnige stellingname bevat over 
ambtelijke cultuur. In de eerste plaats client een re
giem in het vooruitzicht te worden gesteld dat de 
ambtenaar stimuleert niet aileen diensten te verle
nen maar ook de regels te handhaven. In de tweede 
plaats moet in toezicht op de onberispelijkheid van 
het gedrag van de ambtsdrager zelf worden voor
zien. In de derde plaats client afstand te worden ge
nomen van een privatiseringsgedachte die het col
lectieve ethos miskent, en moet de sociaal-democra
tie zich zelfbewust presenteren als politiek beharti
ger van collectieve constructies. Dat is heel wat an
ders dan het celebreren van de inclividualisering. 
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Risico's en 

In de storm van kritiek die 
na het Deense referendum 
over 'Maastricht' en de E G 

kansen voor een 
sociaal Europa is stijgende werkloosheid, 

vooral in de zwakkere lid-
staten, maar geenszins ai

in het algemeen is losge
barsten, bleef ook de Eu
ropese Monetaire Unie 
(EMu) niet gespaard. Een 
groep van zestig promi
nente Duitse economen, 
waaronder de voormalige 
minister van Econornische 

WIM VAN VELZEN 

leen daar. Rekening moet 
verder worden gehouden 
met een verscherpinB van de 
resionale verschillen, bespa

rinsen op uitsaven in de open
bare sector (gezondheidswe
zen, onderwijs, sociale ze
kerheid) en gevolgen voor 

EN MARIANNE EBERTOWSKI 

Lid respectievelijk beleidsmedewerker PvdA

Eurodelesatie in het Europees Parlement 

zaken en Financien Karl 
Schiller, maakte in juni 
I 9 9 2 in een verklaring bekend de afspraken over de 
EMu ondeugdelijk te achten. Een van hun stellingen 
luidde dat de economisch zwakkere Europese part
ners bij een gemeenschappelijke valuta blootgesteld 
worden aan een versterkte concurrentiedruk en 
daardoor op grond van hun geringe produktiviteit en 
concurrentievermogen te maken zullen krijgen met 
toenemende werkloosheid. Dit zou hoge transfer
betalingen ter 'financiele compensatie' noodzakelijk 
maken. Volgens de Duitse economen ontbreekt 
hiervoor echter een regelsysteem dat democratisch 
voldoende is gelegitimeerd, omdat er nog geen af
spraken zijn gemaakt over de Politieke Unie. 

De Bank for International Settlement (sis) be
twijfelde in haar jaarlijks verslag dat op I 5 juni I 99 2 

uitkwam of de geplande Europese centrale bank wei 
in staat zou zijn een monetair beleid te voeren dat 
voor prijsstabiliteit zou kunnen zorgen Vooral aan 
het vermogen van een dergelijke bank om politieke 
druk te weerstaan en onafhankelijk te blijven wordt 
serieus getwijfeld. Politieke druk zou bijvoorbeeld 
uitgeoefend kunnen worden om de criteria voor de 
EMu laks te hanteren zodat Ianden tot de EMu wor
den toegelaten die er nog lang niet aan toe zijn. Dit 
zou tot gevolg hebben dat de hele unie met grote 
aanpassingsproblemen wordt geconfronteerd. 

Anderen, zoals de Duits-Britse socioloog Ralf 
Dahrendorf, kritiseerden vooral het rappe tempo en 
de willekeur van het tijdschema waarin men tot vol
ledige Monetaire Unie wil overgaan. Over H:n as
pect zijn de experts het in hun kritiek met elkaar 
eens: de prijs die voor deEM u betaald moet worden 

het loon- en arbeidsmarktbe

leid. 

In dit artikel zal op deze sociale gevolgen van de 
EMU worden ingegaan. Die EMU lijkt ons op zich
zelfbeschouwd noodzakelijk omdat geen van de lid
staten van de Gemeenschap in z'n eentje tegen de 
concurrentie uit Japan, de vs en misschien nog een 
aantal aankomende Asiatische industrienaties opge
wassen zal zijn. Juist linkse critici van deEM u willen 
nog wei eens over het hoofd zien dat concurrentie
vermogen geen kapitalistische (on)deugd op zich is, 
maar een noodzakelijke voorwaarde voor het be
houd en veiligstellen van arbeidsplaatsen . Gepleit 
zal worden voor een Europees sociaal beleid dat de 
negatieve gevolgen van de EMu op korte en midden
lange terrnijn kan verzachten en een oplossing kan 
hi eden voor de structurele en langdurige problem en 
die aan deEM u verbonden zijn. 

Werkloosheid 

De werkloosheid binnen de E G is nu a! zeer hoog, 
vergeleken met vergelijkbare industrielanden. De 
Gemeenschap tel de in I 99 2 I 6 miljoen officieel ge
registreerde werklozen (9.3%). Dit getal is stijgen
de. De Commissie verwacht dat de werkloosheid dit 
jaar een top van 9,7'Jio zal bereiken. Jongeren onder 
de 2 5 ( I 7, 5%) en vrouwen ( I I ,4%) zijn het meest 
getroffen door werkloosheid. Langdurige werkloos
heid hoven de twee jaar (35%) vertoont een stijgen
de tendens. 35% van de langdurig werklozen heeft 
nog nooit een baan gehad. De arbeidsparticipatie in 
de EG ligt met 6o% ver onder die van de Verenigde 
Staten en Japan (hoven de 7o%). 

Het hele proces van Europese integratie is tot nu 
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toe met stijgende werkloosheid verbonden geweest. 
De hoge werkloosheid in de Gemeenschap wordt 
gedeeltelijk geweten aan de inspanningen om via de 
toepassing van deflationaire methodes nominale 
convergentie met Duitsland te bereiken. De Euro
pean Exchange Rate Mechanism (ERM) wordt dan 
ook als een 'low inflation-high unemployment regi
me' beschreven. Sommige experts houden het voor 
mogelijk dat het terugdringen van inflatie in Frank
rijk en Italie 7oo coo respectievelijk een miljoen ar
beidsplaatsen heeft gekost. Ook met betrekking tot 
Ierland wordt deze opvatting door een aantal econo
men gehuldigd. 

De integratie van de Europese goederenmarkt zal 
omdat producenten met een monopoliepositie ver
dwijnen, tot een grotere produkt-prijs elasticiteit 
leiden en als gevolg daarvan tot een meer prijs-elas
tische vraag naar arbeid. Gevreesd wordt dat de 
werkloosheid verder zal groeien, als de bij de loon
vaststelling betrokken instanties niet beter op de 
nieuwe voorwaarden van de arbeidsmarkt reageren. 

De verschillen op het gebied van werkloosheid in 
de Gemeenschap zijn grater dan de inkomensver
schillen. De lid-staten van de EG deinzen echter tot 
op heden terug voor een gemeenschappelijk werk
gelegenheids - en industriebeleid vanwege de on
derlinge concurrentie en de vermeende hoge kos
ten . De kosten die verbonden zijn aan een Europees 
werkgelegenheidsbeleid moeten echter worden af
gezet tegen het feit dat de kosten voor werkloos
heidsuitkeringen op dit moment een tot drie pro
cent van het BN P van de lid-staten opslokken. Een 
efficient werk-gelegenheidsbeleid moet proberen 
deze - on-produktieve - financiering van werke
loosheid zoveel mogelijk te vervangen door finan
ciering van werkgelegenheid. 

Het Europees Parlement deed in zijn resolutie 
van october 1990 over de fundamentele rechten van 
werkenden (rapport van V elzen 1 ) al een aantal 
voorstellen voor een gezamenlijk werkgelegen
heidsbeleid, een paging die in1992 een voortzetting 
vond in een groat rapport over de arbeidsmarkt na 
1992 (rapport van Velzen 1 1) . In dit rapport en het 
erbij behorende advies van de Commissie Econo
mische Zaken is met name het belang onderstreept 
van een gezamenlijk Europees industriebeleid, een 
hoge prioriteit voor beroepsopleiding, een gecoord
ineerde arbeidstijdverkorting en een ruimtelijk be
leid dat in staat is de regionale verschillen op econo
rnisch gebied weg te werken. AI in het eerstgenoem
de rapport had het Parlement de Commissie ge
vraagd een werkgelegenheidsfonds in te richten en 
samen met de sociale partners een actieplan voor de 

werkgelegenheid voor te leggen. 
In november 1992, tegen een achtergrond van 

groeiende econornische en sociale problemen, stel
de Jacques Delors, ondersteund door werkgevers en 
werknemers, uiteindelijk een gemeenschapsactie 
van so rniljard ECU voor om groei en werkgelegen
heid te stimuleren. De Europese staatshoofden kon
den tijdens de top van Edinburg in december 199 2 
helaas aileen bereid gevonden worden om 30 mil
jard ECU voor dit initiatief uit te trekken . Volgens 
de experts, waaronder de comrnissaris voor Econo
mische en Financiele Zaken Henning Christopher
sen, is dit een vee! te gering bedrag is om de serieu
ze problemen van de Gemeenschap het hoofd te hie
den, vooral gezien het feit dat het te verwachten 
groeipercentage voor de E G voor 199 3 op maar 
een procent wordt geschat. 

Regionale discrepantie 

Het belang van een gemeenschappelijke bestrijding 
van werkloosheid wordt nog duidelijker als we ons 
realiseren hoe onevenwichtig werkgelegenheid en 
welvaart over de Gemeenschap zijn verdeeld . In 
1990 waren er twaalfregio's met een werkloosheid 
van minder dan drie procent. Er waren er ook ne
gentien met een werkloosheid van hoven de 1 5%. 
Deze verschillen zijn gedurende de laatste jaren niet 
verminderd. Datzelfde geldt voor de verschillen in 
inkom en in de verschillende regio' s, die overigens in 
de Gemeenschap twee keer zo groot zijn als in de 
Verenigde Staten. In de jaren tachtig zijn de inko
mensverschillen toegenomen. In 1 9 8 8 was het inko
men per hoofd van de bevolking in de tien hoogst 
geklasseerde regia's drie keer zo hoog als in de tien 
laagst geklasseerde. De tien rijkste regia's in de EG 
zijn driemaal zo rijk en investeren driemaal zoveel in 
hun econornische basisstructuur als de tien armste 
regia's. Het BBP per hoofd van de bevolking varieert 
tussen minder dan 40% van het E G-gemiddelde tot 
meer dan 1 70% hoven het gemiddelde. Een verge
lijking met de vs: in de staat met het hoogste BBP 

per hoofd (Connecticut) is het BBP slechts dubhe! zo 
hoog als dat van de armste (Mississippi). 

De ervaringen binnen de E G tonen aan dat in tij
den van sterke groei, zoals midden jaren zeventig of 
eind van de jaren tachtig, regionale verschillen afua
men. In tijden van tragere groei namen de verschil
len toe. Een waarschuwing die een extra accent 
heeft gekregen doordat vorig jaar een vertrouwelijk 
rapport van het 1M F uitlekte waarin werd voorspeld 
dat de totstandkoming van de EMu de komende ja
ren zalleiden tot een vertraging van de economische 
groei in de Gemeenschap. Pas vanaf 1996 zal er vol-
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gens dit rapport sprake zijn van een positief effect. 
Volgens het I M F zullen de bezuinigingen die nodig 
zijn om aan de EMU-normen te voldoen, de Euro
pese Gemeenschap in 1993 o.8 procent econorni
sche groei kosten. Voor de gehele periode I993-96 
wordt de schade gemiddeld o ·4 procent per jaar. 

Met het oog op de regionale discrepantie in de 
Gemeenschap is het dan ook toe te juichen dat in 
Maastricht een sociaal cohesiifonds tot stand is geko
men dat - gefinancierd door de rijkere lid-staten -
voor aansluiting van. de minder ontwikkelde lidsta
ten en regio's bij de rest moet zorgen. Oat dit geen 
simpele taak is, blijkt uit de ervaringen tot nog toe 
met het structuurbeleid. 

Structuurbeleid 

Eind 1 9 9 3 heeft, sinds de herziening van de struc
tuurfondsen in I 989, 6o miljard ECU uit deze fond
sen zijn weg gevonden naar de minder ontwikkelde 
regia's. Tegen dezelfde datum zullen de EG-fondsen 
meegeholpen hebben om soo ooo arbeidsplaatsen in 
de armste regio's van de Gemeenschap te creeren. 
Griekenland en Portugal zijn inmiddels met behulp 
van het Gemeenschapsbeleid tot een groeipercenta
ge van o,so/o resp. o,7% gekomen. Voor de overige 
achtergebleven regio's (doelstelling 1 van het struc
turele beleid van de Gemeenschap) zal de groei zich 
op een jaarlijks percentage van o,3% stabiliseren. In 
1992 kwam van de totale investeringen in Grieken
land I I% uit de structuurfondsen. In Portugal was 
dit 8% en in lerland ]'Yo. 

V olgens comrnissaris Christophersen zal in de 
regia's die onder doelstelling I vallen, nog eens jaar
lijks 27 miljard geinvesteerd moeten worden om ze 
tegen het jaar 2 o I o bij de rest van de Gemeenschap 
te Iaten aansluiten. 

De resultaten kunnen tot nu niet echt opzienba
rend genoemd worden. Tot in I986 bleven de re
gionale verschillen toenemen; in I 987 waren de in
komens- en produktiviteitsverschillen tussen de lid
staten bijna identiek met die aan het begin van de 
jaren zeventig. De regionale verschillen binnen de 
lidstaten zijn nog steeds groter dan die in de meeste 
federale stelsels of eenheidsstaten. 

Deze gegevens en de prognoses van de Commis
sie lijken ontmoedigend. De vraag is echter of uit dit 
gebrek aan spectaculaire vooruitgang zonder meer af 
te leiden is dat het structuurbeleid als zodanig faalt 
en indien het a! faalt, wat daarvan precies de oorzaak 
is. Er zijn in ieder geval indicaties dat daar waar een 
effectieve partnerschap opgebouwd wordt tussen de 
verschillende regeringsniveaus, het bedrijfsleven, fi
nanciele instituties en lokale opleidings- en onder-

zoeksinstituties regionale/lokale groeicentra tot 
ontwikkeling kunnen komen. 

Als mogelijke oorzaken van het langzame cohe
sie-proces zou men de volgende kunnen aanwijzen: 

I . De ingezette middelen waren en zijn bij lang 
niet voldoende om werkelijk diepgaande verande
ringen te bewerken: het bedrag dat nu in het kader 
van de structuurfondsen wordt uitgegeven maakt, 
ook al gaat het om 2 7% van de E G-begroting, maar 
o,3% van het totale BBP van de Gemeenschap uit. 
Oat is minder dan een tiende van het totale bedrag 
dat in de federale staten van de geindustrialiseerde 
wereld wordt uitgegeven aan intergouvernementele 
overdrachten; 

2. vooral de voor de doelstellingen 3 en 4 (lang
durige werkeloosheid en jeugdwerkloosheid) uitge
trokken middelen schieten te kort: de activiteiten 
van het ESF op het gebied van bestrijding van werk
loosheid belopen maar 4% van de nationale uitgaven 
op dit gebied. Dit geldt ook voor de bedragen die 
daadwerkelijk geinvesteerd zijn in scholing, mana
gementtraining e.a.; 

3. het structuurbeleid is niet ingebed in een Eu
ropees sociaal beleid. Dit is echter een absolute 
voorwaarde voor sociale cohesie; 

4· het structuurbeleid kan zonder een actief Eu
ropees werkgelegenheids- en industriebeleid niet 
tot fundamentele veranderingen leiden. Bijzondere 
aandacht moet in dit verband besteed worden aan de 
verbetering van de infrastructuur op het gebied van 
vervoer en telecommunicatie ten gunste van de 
zwakste regio 's ; 

5. te weinig steun is, zoals ook de Rekenkamer in 
haar verslag constateerde, verleend aan KMO's en 
kleine particuliere initiatieven; 

6. het structuurbeleid heeft te vee! tot het ont
staan van (nieuwe) 'mono-industrieen', tot een clu
stering van bedrijfstakken bijgedragen. 

Een Europees structuurbeleid, zo menen we, kan 
niet gemist worden. Afschaffing zou rampzalig zijn: 
onleefbare steden (bijvoorbeeld Athene), sociale in
stabiliteit (bijvoorbeeld de dreigende 'sociale muur' 
tussen West- en Oost-Duitsland) en een toename 
van economische rnigratie. Het is dan ook toe te jui
chen dat de in het werkprogramma van de Com
missie, het zogenaamde Delors 1 I -pakket, geeiste 
versterking van het structurele beleid van de Ge
meenschap inmiddels door de Raad op 26 miljard 

· ecu gerniddeld voor de komende zeven jaar is vast
gesteld. 

Wat de uitvoering van het nieuw in te rich ten co
hesiefonds betreft, is het voor het Europees Parle-
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ment van belang dat de lid-staten niet aileen in de 
gelegenheid worden gesteld om aan de in het kader 
van de EMu herstelde criteria voor convergentie te 
voldoen, maar ook worden geprikkeld om de le
vensstandaard en de arbeidsomstandigheden van 
hun burgers te verbeteren. 

De economen Begg en Mayes merken in dat ver
band op dat de ultieme test voor cohesie binnen de 
EG zal zijn, of verschillende groepen kiezers accep
teren dat het zinvol is in de Gemeenschap te blijven, 
hetgeen betekent dat politieke criteria uiteindelijk 
van grater belang zullen zijn dan economische crite
ria. Het beslissende criterium voor cohesie moet dus 
zijn in welke mate een verschil tussen verschillende 
regia's en groepen binnen de EG politiek en sociaal 
draagbaar is . Wat we hiervoor nodig hebben is: 

1 • een communautair instrument waarmee de 
ontwikkeling van de samenhang van de Gemeen
schap in de gaten kan worden gehouden, en dat ge
richt is op aile beleidsmaatregelen van de Gemeen
schap; 

2 . een verhoging van de kredieten voor sociaal 
beleid, met name voor beroepsopleiding en na en 
bijscholing ('menselijke hulpbronnen '): investering 
in beroepsopleiding bevordert het concurrentiever
mogen van regia's en lid-staten en kan tevens de risi
co's van sociale dumping beperken. Dit zou tot 
meer reele convergentie leiden. De verschillen op 
het gebied van opleiding zijn nu een van de meest 
frappante redenen voor de grote sociale verschillen 
tussen de lid-staten; 

3. een concentratie van de fondsen op projecten 
die in termen van regionale werkgelegenheid ook op 
lange termijn het meest opleveren, vermindering 
van adrninistratieve barrieres en een hoge standaard 
bij het begeleiden en evalueren van projecten. 

4 · een brede interpretatie van 'investeringen in 
de sociale en economische infrastructuur'. Dit zou 
een samenhangender benadering mogelijk kunnen 
maken van de ontwikkeling van de achtergestelde 
gebieden, verbeteringen brengen op het gebied van 
de 'zachtere infrastructuur' ( onderwijs, gezondheid 
en sociale voorzieningen) en ook meer directe steun 
aan de industrie bieden. 

5. het raadplegen van de sociale partners in een 
zo vroeg mogelijke beslissingsfase omdat het van de 
prive sector afhangt inhoeverre effectief gebruik ge
maakt wordt van de nieuwe infrastructuur. 

Om tot werkelijke cohesie te komen zou het E G
budget volledig omgebouwd worden, waarbij voor
al minder nadruk op landbouw gelegd moet wor
den, omdat de uitgaven voor landbouw het budget 

op een intussen onredelijke manier belasten. De po
litieke wil hiervoor blijkt, ook gezien de gevoelig
heid voor de druk uit de landbouwlobby, niet echt 
aanwezig. Naarmate de EG politiek en economisch 
meer integreert, wordt ook de noodzaak van inter
territoriale transfers grater, maar ook dat ligt poli
tiek gezien zeer gevoelig. 

Dit is kortzichtig, want het gevaar bestaat dat, 
indien niet genoeg prioriteit aan cohesie wordt ver
leend, het tempo van economische integratie ver
laagd moet worden, 6f omdat te weinig regia's er
van overtuigd zijn dat de voordelen opwegen tegen 
de kosten, 6f omdat lid-staten waarin zich regionale 
problemen concentreren van hun politiek vetorecht 
gebruik maken, 6f omdat de Interne Markt als ge
heel te instabiel wordt. 

Sociale dump ina 
De EMU, zonder gemeenschappelijk sociaal beleid, 
is niet alleen een gevaar voor de sociale en economi
sche samenhang van de Gemeenschap, maar dreigt 
ook de sociale verworvenheden in de lidstaten te 
onderrnijnen. Al begin mei I 99 2 kondigde de nieu
we Belgische regering een programma van drasti
sche besparingen op openbare uitgaven voor de vol
gende twee jaar aan. Als reden voor deze maatregels 
werd heel expliet de eis van de EM u opgevoerd om 
de staatsschuld terug te brengen. De besparingen 
treffen vooral gepensioneerden, uitkeringsgerech
tigden en overheidsambtenaren. 

De Spaanse regering besloot in maart I 9 9 2 om de 
werkloosheidsuitkering te verlagen, in het kader van 
het convergentieplan dat is uitgewerkt om Spanje de 
aansluiting bij deEM u mogelijk te maken. Daarnaast 
besloot de regering om subsidies aan staatsindus
trieen te bevriezen, zodat veel werkgevers zich tot 
ontslagen gedwongen zagen. 

In verschillende andere lid-staten is al een schat
ting gemaakt van de besparingen op de gezondheids
zorg, de sociale zekerheid en het onderwijs, die no
dig zullen zijn om aan de criteria van de Europese 
Monetaire Unie (EMU) te voldoen. Ook de presi
dent van de Nederlandse Bank, Duisenberg, ver
klaarde in juni I 9 9 2 in de Tweede Kamer dat de col
lectieve uitgaven in Nederland onder druk komen te 
staan en meer aanpassingen in de sociale zekerheid 
noodzakelijk zullen zijn. 

Deze voorbeelden illustreren de dringende be
hoefte aan sociale minimumnormen, zoals die in het 
verslag Van Velzen I door het Europees Parlement 
zijn gevraagd. Deze minimumnormen die gekop
peld moeten zijn aan het economische prestatiever
mogen van de diverse lid-staten, moeten voorko-
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men dat verworven sociale rechten uitgehold wor
den. Ze moeten eveneens worden gezien als funda
ment en perspectief voor een sociale convergentie 
van de Gemeenschap. Minimurnnormen moeten in 

dit proces voorkomen dat lidstaten met lage norrnen 
andere lidstaten zodanig concurrentie aandoen dat 
deze daardoor gedwongen worden hun voorzienin
gen te 'dumpen'. Vanuit dat Iicht bezien moet men, 
als men het eigen systeem wil bescherrnen, een Eu
ropese sociale politiek voeren en is het afscherrnen 
van de nationale sociale zekerheid van gemeenschap
pelijk Europees beleid juist het tegendeel van een 
bescherrning. 

Tot slot 
Volgens een recente studie van DG 1 (Economische 
en financiele zaken) van de Europese Commissie 
zullen vakbonden in de toekomst rekening moeten 
houden met het feit dat door de marktintegratie de 
vraag naar arbeid steeds meer afhankelijk wordt van 
de vraag naar produkten. De loonontwikkeling zal 
daarop afgestemd moeten worden. In een aantallid
staten heeft het lidmaatschap van het Exchange Rate 
Mechanism ( E R M) van de EMs de aandacht daarop a! 
geleidelijk gericht, met als gevolg voorstellen voor 
nationale onderhandelingen over loonbepaling en 
sociale zekerheid. 

Ook de Nederlandse vakcentrales bepleitten vo
rig jaar in een brief aan de Tweede Kamer een 'soci
aal-econornische samenwerkingsstrategie' die moet 
leiden tot een economisch en sociaal succesvolle 
over gang naar de EM u. De vakbonden toonden 
daarin hun bereidheid samen met werkgevers en het 
kabinet aan een 'beleidsprogrammering' werken. 
De Nederlandse werkgevers van hun kant vroegen 
om een 'nationale strategie' en een 'nieuwe, toe
komstgerichte vorrn van over leg'. 

De sleutelvraag is daarbij hoe een beleid gevoerd 
kan worden dat een dynamische convergentie van 
sociale en econornische ontwikkelingen toestaat en 
dat mogelijk maakt het verlies van wisselkoers-fle
xibiliteit te compenseren door arbeidsflexibiliteit 
(vooral wat de loonkosten betreft) zonder de positie 
van werknemers fundamenteel aan te tasten. 

Twee maatregelen bieden zich hiervoor aan. Ten 
eerste moet op het gebied van opleiding het beleid in 
de minder ontwikkelde EG-landen worden gei'nten
siveerd. Een dergelijk beleid voert de arbeidspro
duktiviteit op via hogere opleidingsniveaus en zorgt 
zodoende voor een evenwichtigere industriele ont
wikkeling en bescherrning van de werknemers in 
deze Ianden (Buiges et al., 1990). Ten tweede moe
ten, zoals al gezegd, de sociale partners op EG-ni
veau een versterkte rol toegewezen krijgen via een 
overlegkader waarin beter en dynamischer met na
tionale en regionale voorwaarden en ontwikkelin
gen rekening gehouden kan worden dan via het uit
vaardigen van richtlijnen het geval is . De nieuwe rol 
van de sociale partners, zoals die in Maastricht is 
vastgelegd, kan een stap in deze richting zijn. 

De EMu zou ook druk kunnen uitoefenen in rich
ting van een Europees niveau van loonindexering, 
als een Europees systeem van loonbepaling om poli
tieke redenen niet mogeljk lijkt. 

Tot zover een aantal sugesties voor een Europees 
sociaal beleid. Bij de beoordeling van het Verdrag 
van Maastricht, zo luidt onze conclusie, is deEM u te 
veel als een afzonderlijk onderwerp beoordeeld: er 
mocht dan veel aan te merken zijn op de politieke en 
sociale hoofdstukken, de EMU was toch maar mooi 
binnengesleept. N aar onze mening kan de EMu ech
ter alleen functioneren als er sprake is van een dui
delijk ornlijnd politiek kader en een op hoofdlijnen 
gezamenlijk gevoerd sociaal beleid. Aan beide voor
waarden heeft 'Maastricht' niet voldaan. Zender de 
inbedding in een gemeenschappelijk politiek en soci
aal beleid zal het zeer moeilijk zijn om de EMu aan
vaardbaar te maken voor de Europese burger. Dit 
zou politieke problemen kunnen veroorzaken ver
gelijkbaar met de uitingen van onlustgevoelens in 
het"(monetair) te snel verenigde Duitsland. Een Eu
ropese Monetaire Unie zonder een Europees sociaal 
beleid is ons inziens een onaanvaardbaar risico voor 
de sociale, economische en politieke toekomst van 
onze continent. 
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Het juridische gelijkheidsbeginsel 
is a! sinds jaren niet meer wat het 
geweest is. Aanvankelijk, in de 
klassieke rechtsstaat, hield het in 
dat ieder gelijk is voor de wet, dat 
de wet geen onderscheid client te 
maken tussen groepen burgers. 
Daardoor zou een gelijke behan
deling van allen gegarandeerd 
zijn. Dit is een formele vorm van 
gelijke behandeling, omdat het 
totaal geen acht slaat op de om
standigheden waarin men ver
keert. In een tijd dat men ervan 
overtuigd was dat de overheid 
neutraal diende te staan tegenover 
de doelstellingen die burgers na
streven en zelf geen waarden 
diende op te dringen aan de sa
menleving, kon men met een der
gelijk gelijkheidsbeginsel wellicht 
volstaan. Inmiddels vele decen
nia geleden is een andere weg in
geslagen. De overheid kan niet 
neutraal blijven tegenover maat
schappelijk onrecht. Formele 
rechtsgelijkheid bestendigt juist 
maatschappelijke onrechtvaardig
heden. Met het ingrijpen in de sa
menleving door middel van het 
recht is een begin gemaakt met 
het vorm geven aan een meer ma
terieel gericht (juridisch) gelijk
heidsbeginsel. 

Titia Loenen heeft in haar 
proefschrift deze ontwikkeling 
verder doorgetrokken met be
trekking tot de gelijke behande-

ling van mannen en vrouwen. Zij 
constateert dat in die ontwikke
ling de focus van het gelijkheids
beginsel verschuift van gelijkheid 
van behandeling naar ongelijkheid 
van gevallen. Daarmee valt bin
nen het juridische vizier niet ai
leen de vraag of een gedifferen
tieerde behandeling als afwijking 
van gelijke behandeling geoor
loofd is, maar ook in hoeverre een 
gelijke behandeling in het Iicht 
van relevante ongelijkheden ge
rechtvaardigd is. Op deze manier 
tracht Loenen recht te doen aan 
een element van de feministische 
kritiek op het gelijkheidsbeginsel, 
namelijk dat met de ongelijke si
tuatie van vrouwen veelal geen re
kening gehouden wordt bij de be
handeling die hen ten dee! valt. 
Tegelijkertijd tracht zij aanslui
ting te zoeken bij het traditionele 
juridische debat: zij wil een bij 
drage leveren aan de verdere ont
wikkeling van het gelijkheidscon
cept, die zowel voor de juridische 
theorie als praktijk betekenis 
heeft. Hiermee bewijst ze de fe 
ministische discussie over het ge
lijkheidsbeginsel en de juridische 
theorie en praktijk naar mijn in
zien een grote dienst. In de femi
nistische discussie wordt het ge
lijkheidsbeginsel nogal eens gekri
tiseerd als totaal onbruikbaar of 
zelfs onderdrukkend. Deze stel
lingname gaat veelal gepaard met 
de opvatting dat het hele concept 
van recht en rechten 'mannelijk' 
is, het beheersingsdenken verte
genwoordigt en daarom verwor
pen moet worden. Een dergelijke 
nalef-romantische aanpak, waar
bij aile onderscheidingen van de 
modeme tijd als willekeurig ver
worpen worden, wordt door 
Loenen niet gehanteerd . Zij 
tracht een evenwicht en juiste af
stemming te zoeken tussen de tra-
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ditionele conceptualisering van 
het recht als belofte en mogelijk
heid van bevrijding uit onder
drukkende verhoudingen en het 
streven naar bescherming en op
waardering van zorgrelaties tus
sen mensen, mede door middel 
van het recht. 

Toetsing van gelijkheid 
Het proefschrift bevat een dee! 
over het gelijkheidsbeginsel zoals 
dat in de klassieke en in de femi
nistische rechtstheorie uitgelegd 
wordt, een dee! dat de benadering 
van gelijke behandeling van vrou
wen en mannen in de Ameri
kaanse en Nederlandse jurispru
dentie behandelt, en een dee! 
waarin opnieuw gekeken wordt 
naar het gelijkheidsbeginsel en 
hetgeen het vrouwen te bieden 
heeft. De gedegen analytische uit
eenzetting van de Amerikaanse en 
Nederlandse jurisprudentie op de 
terreinen van zwangerschap, ou
derschap en kostwinnerschap ver
schaft Loenen handvatten om in 
het derde, en voor de normatieve 
implicaties meest interessante, 
dee! een consistente visie op het 
gelijkheidsbeginsel en de toetsing 
daaraan uiteen te zetten. Zij doet 
dat uitdrukkelijk met betrekking 
tot vrouwen, maar ook met be
trekking tot andere groepen in de 
samenleving kan haar visie bete
kenis hebben. Uit het jurispru
dentie-onderzoek blijkt dat zowel 
in de Verenigde Staten als in Ne
derland onvoldoende ruimte is 
om binnen het gelijkheidsbeginsel 
op een positieve wijze rekening te 
houden met verschillen tussen 
mannen en vrouwen (hoewel die 
ruimte in Nederland grater is). 
Nergens wordt er vanuit gegaan 
dat er onder omstandigheden re
kening gehouden moet worden 
met die verschillen, hetgeen een 
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cruciaal punt is vanuit een mate
ride gelijke behandelingsoptiek. 
Daarnaast concludeert Loenen 
onder andere dat in de onderzoch
te jurisprudentie te vaak het per
spectief van waaruit verschi l en 
gelijkheid wordt geconstrueerd, 
een mannelijk model van Ieven en 
werken is, waarin zorgtaken geen 
rol spelen. Zij ziet op drie pun ten 
mogelijkheden om tegemoet te 
komen aan deze (en andere) kri
tiekpunten. 

Ten eerste client het discrimi
natieverbod gezien te worden als 
een specifieke verschijningsvorm 
van het gelijkheidsbeginsel en 
client de toetsingsmethode in 
overeenstemming te zijn met dat 
karakter. Loenen wil het be grip 
discriminatie gereserveerd zien 
voor een ongerechtvaardigde 
(on)gelijke behandeling van (!e
den van) gevoelige groepen. On
der gevoelige groepen verstaat ze 
groepen die maatschappelijk ge
zien een meer of minder lange ge
schiedenis van achterstelling en 
onderschikking kennen. Discri
minatie is voorts niet iets dat sa
menhangt met het gebruik van be
paalde criteria; het is een begrip 
dat context-bepaald is. Oat bete
kent dat gekeken moet worden 
naar het nadelig iffect van het ge
bruik van een criterium voor de 
!eden van een gevoelige groep. 
Overheidshandelen dat mannen 
benadeelt kan dan ook niet op een 
lijn gezet worden met overheids
handelen dat voor vrouwen een 
nadelig effect heeft. Conclude
rend stelt Loenen dat in de huidi
ge context het verbod van discri
minatie op grand van geslacht ai
leen gericht is op de bescherming 
van vrouwen en ·niet op die van 
mannen, omdat mannen niet kun
nen worden beschouwd als een 
gevoelige groep. 

V oor de methode van toetsing be
tekent dat dat het gebruik van een 
criterium dat vrouwen benadeelt 
strenger getoetst moet worden 
dan het gebruik van een criterium 
dat mannen benadeelt. Ten aan
zien van het laatste kan volstaan 
worden met de gewone wille
keurtoets, dat wil zeggen dat het 
gebruik van het criterium als mid
del en het doe! van dat gebruik 
niet in een willekeurige verhou
ding tot elkaar mogen staan. In
dien een nadelige behandeling van 
een gevoelige groep in het geding 
is, dienen de gestelde eisen aange
scherpt te worden. Het gebruik 
van het criterium zal dan niet ai
leen geschikt moeten zijn om het 
doe! te realiseren, maar tevens 
noodzakelijk. De meeste classifi
caties die vrouwen benadelen zul
len deze toets niet over! even, aan
gezien ze meestal gebaseerd zijn 
op onaanvaardbare generalisaties 
ten aanzien van de maatschappe
lijke posities van mannen en vrou
wen als groep. Het gebruik van 
kostwinnerscriteria zal hieronder 
ongetwijfeld sneuvelen. lndien 
een classificatie deze toets over
leeft moet nog een tweede toets 
aangewend worden: weegt het 
doe! dat met de regeling wordt 
nagestreefd op tegen de benade
ling van vrouwen? Dit betreft een 
toepassing van de proportionali
teitstoets waarbij de benadeling 
van vrouwen in een ruimere con
text geplaatst wordt, opdat ook 
andere belangen, zoals emancipa
tiedoelstellingen, worden meege
wogen. In overeenstemming met 
deze benadering is dat als een 
regeling juist beoogt vrouwen te 
bevoordelen, de gewone wille
keurtoets aangelegd moet wor
den. Dergelijke regelingen wor
den dan niet onnodig gefrus
treerd. Toetsing op noodzakelijk-
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heid blijft dan achterwege, en 
de proportionaliteitstoetsing be
hoeft niet al te streng te geschie
den omdat mannen geen gevoeli
ge groep vormen. Op deze wijze 
kan ook voorkeursbehandeling 
getoetst worden. 

Ten tweede kan het concept 
van indirecte discriminatie verder 
uitgebouwd worden. Ook dit 
staat in het teken van de ontwik
keling van de materiele compo
nent van het gelijkheidsbeginsel. 
Vanwege de nadruk op het effect 
dat een regeling heeft voor gevoe
lige groepen, ligt het concept van 
indirecte discriminatie geheel in 
het verlengde van het concept van 
directe discriminatie. Bij indirec
te discriminatie wordt immers 
juist gekeken naar de wijze waar
op het gebruik van op het oog 
neutrale begrippen in de praktijk 
nadelige consequenties heeft voor 
gevoelige groepen. Gezien de 
maatschappelijke effecten conclu
deert Loenen dan ook dat het ge
bruik van criteria als 'kostwinner
schap' en 'deeltijdarbeid' per de
finitie verdacht is, en dat op die 
grond reeds een vermoeden van 
indirecte discriminatie bestaat. 
Ook andere onderscheidingen, 
zoals de 'arbeidsverledeneis' van 
de W erkeloosheidswet, kunnen 
met behulp van dit instrument ge
analyseerd worden op hun discri
minerend gehalte. Loenen haalt 
hier instemmend het proefschrift 
van W entholt aan, waarin gepleit 
wordt voor invoering van een 
'verzorgingsforfait'; bij de bere
kening van het arbeidsverleden 
zou het aantal jaren dat besteed is 
aan de verzorging van een kind in 
een bepaalde verhouding meege
rekend moeten worden. 

T oetsing op discriminatie door 
de rechter kan echter naar zijn 
aard slechts beperkte consequen-
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ties hebben voor het bevorderen 
van materiele gelijkheid. In geval 
van directe discriminatie kan de 
rechter de discriminerende classi
ficatie verbieden en een andere 
voorziening treffen gebaseerd op 
de norm van gelijke behandeling. 
In geval van indirecte discrimina
tie ligt het alternatief niet vaak 
voor de hand. Dan immers moet 
een differentiatie aangebracht 
worden in de bestaande regeling. 
Dit overschrijdt de competentie 
van de rechter. Hier ligt een taak 
voor de wetgever om zorg te dra
gen voor een meer materiele ge
lijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Dit is het derde punt 
dat Loenen bespreekt in verband 
met de kritiek op de huidige inter
pretatie van het gelijkheidsbegin
sel. Zo zal de overheid bij de uit
werking van het recht op arbeid 
niet aileen moeten kijken naar de 
omvang van de werkgelegenheid, 
maar ook naar de verhouding tus
sen betaalde arbeid en zorgtaken. 
Het eerste Ievert status, macht en 
geld op. Het zorgen voor anderen 
werkt nu vooral diskwalificerend 
voor dit soort maatschappelijke 
waarden. Omdat vrouwen nog 
steeds veruit de meeste zorgtaken 
hebben en mannen meer betaalde 
arbeid verrichten, hebben vrou
wen over het algemeen een veel 
slechtere toegang tot die begeer
de waarden. Het is duidelijk dat 
de overheid zorgtaken in de be
taalde arbeid moet gaan verdis
conteren. Oat maakt het ook voor 
mannen aantrekkelijker om zorg
taken op zich te nemen. 

Relevante ongelijkheid 
Loenen heeft met dit proefschrift 
een consistente visie op het ge
lijkheidsbeginsel gepresenteerd, 
waarin meer recht wordt gedaan 
aan de positie van vrouwen in de 

samenleving, zonder de reele be
langen van anderen uit het oog te 
verliezen. Ik kan het in grote mate 
eens zijn met haar analyses en con
clusies. Hier en daar vraag ik me 
echter af of er niet iets te snel ge
redeneerd wordt en of de conclu
sies werkelijk zo eenduidig zijn als 
voorgegeven wordt. 

Op sommige plaatsen krijg ik 
de indruk dat Loenen het onder
scheid tussen de formele en de 
materiele component van het ge
lijkheidsbeginsel als opgeheven 
beschouwt. De focus op 'gelijke 
behandeling, tenzij' zou geheel 
achterhaald zijn (p. 247-8). Ge
lijke behandeling zou aileen nog 
mogelijk zijn in de vorm van gelij
ke behandeling van groepen, die 
nu eenmaal niet een gelijke maat
schappelijke positie hebben. Hoe
wei Loenen dit niet uitdrukkelijk 
stelt, lijkt uit de rest van haar be
toog te volgen dat ze wei die con
clusie trekt. Ik meen dat dit een te 
snelle conclusie is: het uitgangs
punt 'gelijke behandeling, tenzij' 
blijft natuurlijk wei bestaan! De 
overheid kan onmogelijk van on
gelijke situaties van groepen uit
gaan, en mag dat in een rechtsstaat 
ook niet doen. Eerst moet aanne
melijk gemaakt worden dat er 
voldoende relevante ongelijkheid 
bestaat tussen groepen. Juist om
dat in een open samenleving geen 
gefixeerde groepen bestaan, kan 
het uitgangspunt van individuele 
gelijke behandeling niet verlaten 
worden: de relevantie van het on
derscheiden van een sociale groep 
zal steeds opnieuw aangetoond 
moeten worden. 

Voorts : Loenen definieert dis
criminatie in termen van benade
ling van gevoelige groepen, die 
een geschiedenis van onderschik
king hebben. Kunnen personen 
die geen lid zijn van een zo om-



schreven groep niet gediscrimi
neerd worden? Ook, of zelfs juist, 
als er van uit gegaan moet worden 
dat discriminatie een context-be
paald begrip is, moet worden aan
genomen dat iemand zonder lid te 
zijn van een groep die in het verle
den is gediscrimineerd, gediscri
mineerd kan worden door hem of 
haar vanwege een bepaalde eigen
schap niet conform de algemeen 
geaccepteerde criteria van een 
menswaardig bestaan te behande
len. In artikel 1 van de Grondwet 
is niet voor niets bepaald dat dis
criminatie verboden is 'op welke 
grond dan ook'. Dat laat zich niet 
aileen omschrijven met een ver
wijzing naar een ondergeschikt 
groepsverleden. Zo kunnen men
sen ook gediscrimineerd worden 
omdat ze dik of klein zijn, en ook 
omdat ze man zijn. lk ben het met 
Loenen eens dat een nadelige be
handeling van blanke mannen ten 
behoeve van een gerechtvaardigd 
doe! in beginsel op een lichtere 
wijze getoetst kan worden dan 
een nadelige behandeling van 
vrouwen, namelijk aileen op wil
lekeur (p. 245, 251). Maar ook 
van deze toets kan de conclusie 
zijn dater gediscrimineerd wordt: 
als er in dat geval geen enkel rede
lijk verband te construeren valt 
tussen doe! en middel kan er spra
ke zijn van discriminatie van man
nen. 

Mede in verband met deze 
punten zijn vragen te stellen bij 
de vanzelfsprekendheid waarmee 
Loenen constateert dat aile maat
regelen die de verbetering van de 
positie van vrouwen als groep be
vorderen, een legitiem doe! die
nen. Vrouwen als groep bevinden 
zich in een achtergestelde positie, 
luidt dan de rechtvaardiging 
(p. 246, 253). Maar er zijn talloze 
vrouwen die nooit nadeel hebben 
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ondervonden van hun vrouw-zijn 
en die wat maatschappelijke posi
tie betreft niet onder doen voor 
mannen met gelijkwaardige capa
citeiten. Er zijn dus binnen de 
grote groep van vrouwen ook 
grote verschillen tussen vrouwen 
onderling. Waarom zou de focus 
gericht moeten zijn op de grote 
ongedifferentieerde groep vrou
wen? Hier is zeker ook aanleiding 
om te spreken van verschillen in 
gelijkheid. Loenen legt zelf a! de 
vinger op de gevoelige plek door 
in haar hoek te benadrukken dat in 
de allereerste plaats de zorgtaken 
(met name voor kinderen), die 
voor het grootste dee) op de 
schouders van vrouwen neerko
men, er debet aan zijn dat vee! 
vrouwen grote problemen onder
vonden hebben en nog steeds 
ondervinden om gelijkwaardig 
maatschappelijk aanzien te ver
werven. Het zijn dan ook vooral 
vrouwen met zorgtaken die be
hoefte hebben aan ( speciale) maat
regelen, zodat zij hun maatschap
pelijke positie kunnen verbeteren. 

Loenen gaat naar mijn mening 
uit van te zeer gefixeerde en onge
dilferentieerde maatschappelijke 
groepen, als zij de 'groep' van 
vrouwen zo tegenover de 'groep' 
van mannen plaatst. De relevantie 
van het onderscheiden van maat
schappelijke groepen moet steeds 
opnieuw (in context) beoordeeld 
worden. Waarom zouden vrou
wen die volstrekt geen nadelen 
opgelopen hebben in hun oplei
ding en carriere, een voordeel 
moeten krijgen ten opzichte van 
mannen in een vergelijkbare posi
tie? Dan vervalt de groepsbenade
ring tot een fixatie op statistiek, 
tot het relevant verklaren van cij
fers die niet verwijzen naar een 
inhoud. Het individuele gelijk
heidsbeginsel client niet zonder 

meer en geheel uitgeleverd te 
worden aan een collectief gelijk
heidsbeginsel dat aileen op (gro
te) maatschappelijke groepen ziet 
omdat die zo gemakkelijk te on
derscheiden zijn. Er moet een re
eel en legitiem doe] gediend wor
den met het onderscheiden van 
groepen. De focus van Loenen (en 
anderen als Wentholt) op het on
derscheiden van personen met en 
personen zonder zorgtaken, client 
wei zo'n doe!. Niet het vrouw
zijn als zodanig is relevant voor de 
mogelijkheden om maatschappe
lijk aanzien te verwerven, maar 
het hebben van zorgtaken. Omdat 
het meestal vrouwen zijn op wie 
die zorgtaken rusten, moet er 
voor gewaakt worden dat zij niet 
de dupe daarvan worden; dat im
pliceert het verbod van discrimi
natie. 

Als het gaat om maatregelen 
die dergelijke lasten moeten com
penseren, moet aangesloten wor
den bij de aard van de last, niet bij 
een kenmerk van de personen van 
wie een groot aantal die lasten 
draagt. Dat zou ook onjuist zijn 
vanuit de gedachte dat het goed 
zou zijn als ook andere personen, 
in casu mannen, een dee! van die 
lasten zouden dragen. 

IndividualiserinB 

Tot slot: Loenen gaat er naar mijn 
inzien, ondanks haar relativering 
op p. 270, te gemakkelijk vanuit 
dat het duidelijk is wanneer een 
maatregel 'op een positieve wijze 
rekening houdt met het verschil 
tussen mannen en vrouwen' (p . 
25o-1), zodat kan worden vol
staan met de gewone willekeur
toets. Aan maatregelen die voor
zieningen creeren voor een groep 
kunnen echter ( ook) nadelige ge
volgen verbonden zijn voor I eden 
van die groep zelf. Als belangrijk-
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ste moeten hier de mogelijk stig
matiserende effecten genoemd 
worden. Zeker als de doelgroep 
groter is dan strikt noodzakelijk of 
de maatregelen zwaarder worden 
aangezet dan noodzakelijk loopt 
men het risico van nadelige gevol
gen. Ook deze overwegingen lei
den tot de conclusie dat maatrege
len heel nauwkeurig moeten aan
sluiten bij de last die gedragen 
wordt. Maar bovendien is het de 
vraag of dan wel zo duidelijk is 
wanneer de strenge toets en wan
neer de lichtere te gebruiken. Ik 

Scherpzinnig politiek 
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Het is I 945· Groot-Brittannie likt 
nog na aan zijn wonden . Vijf jaar 
oorlog laat ook op het eiland diepe 
sporen na en aan alles is gebrek. 
Ook aan het oostfront wordt de 
balans opgemaakt. De koude oor
log staat voor de deur. 

George Orwell, schrijver van 
negen, niet geheel onbekend ge
bleven romans, staat aan de voor
avond van een enorm, onver
wacht succes. Zijn jongste hoek 
'Animal Farm', dat hij in de oor
logsjaren vanwege politieke rede
nen niet aan de straatstenen kwijt 
kon, blijkt een geweldig literair en 
commercieel succes. Niet aileen 
op Engelse bodem, ook in de Ver
enigde Staten is de satire op het 
Sovjet communisme een ware 
bestseller. In vier jaar tijd zouden 
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heb het vermoeden dat menige 
vrouw hier ook graag de strengere 
toets gebruikt zal willen zien, 
zeker als zij zich niet zonder meer 
geidentificeerd wil zien met de 
groep die de maatregel beoogt te 
bevoordelen, en dus zeker niet 
gediend is van mogelijke nadelige 
gevolgen van die maatregel. De 
nadruk op het onderscheid in 
groepen is namelijk niet de laatste 
ontwikkeling in het erkennen van 
verschillen in gelijkheid; de inge
zette individualisering leidt on
vermijdelijk tot een nog verdere 

in dat land niet minder dan 
59o.ooo exemplaren over de 
toonbanken gaan. 

Toch blijft Orwell twijfelen 
aan zichzelf en aan zijn schrijver
schap. In 'Why I write', een opstel 
over de drijfveren van het schrij
ven, merkte hij op: 'Het volgende 
hoek zal wel weer een flop wor
den, elk hoek is een mislukking'. 

In dezelfde periode gaat zijn 
toch al zwakke gezondheid zien
derogen achteruit, maar Orwell 
spaart zichzelf niet. In I 946 ver
schijnen van zijn hand niet minder 
dan I 30 artikelen, columns en re
censies in vele bladen en periodie
ken . Hij vat het plan op voor weer 
een nieuwe roman. Het zou zijn 
laatste en meest bekende worden. 
In I 949, aan het einde van zijn 
fysieke krachten, publiceert Or
well 'Nineteen Eiahty-Four', de ge
schiedenis van een tot ondergang 
gedoemde love l!ffair in een totali
taire staat. Met dit literaire en po
litieke testament is zijn naam als 
groot auteur definitief gevestigd. 
Op 2 I januari I 950, slechts 46 
jaar oud, sterft Orwell aan tuber
culose in een Londens hospitaal. 

uitbreiding van de relevantie van 
concrete verschillen tussen perso
nen. 

Dit neemt niet weg dat, zoals 
ik eerder heb aangegeven, Loenen 
een gedegen analyse presenteert 
en dat zij een waardevolle uiteen
zetting geeft over de toetsingsme
thoden in gelijkheids- en discrimi
natiezaken . 

J.H. WIGGERS 

Universitair docent Faculteit Rechtsaeleerd
heid Katholieke Universiteit Brabant 

V ele lezers zouden BiB Brother, 
Newspeak, de Thouaht Police en 
Nineteen Eiahtyjour leren kennen 
als Orwelliaanse begrippen voor 
dictatuur, ongebreidelde macht 
encensuur. 

Als tweede kind uit een koloniaal 
gezin wordt Eric Blair, de naam 
George Orwell neemt hij pas aan 
bij het schrijven van zijn eerste 
hoek, geboren in een afgelegen 
uithoek van het voormalige Brits 
Indie. Zijn vader, Richard Blair, 
staat op dat moment aan het einde 
van een actieve loopbaan in dienst 
van het Britse koloniale gezag. De 
oude Blair was verantwoordelijk 
voor de verbouw van opium, dat 
in grote hoeveelheden naar China 
werd getransporteerd. Ook in die 
dagen niet iets om trots op te zijn, 
maar voor de Europese koloniale 
mogendheden, waaronder Enge
land maar ook Nederland, was de 
handel in opium een zeer lucratie
ve business. Onder druk van de 
Verenigde Staten kwam in de ja
ren twintig hieraan een einde. 

Eric was een jaar oud, toen hij 
met zijn moeder en oudere zus 



naar Eng eland verhuisde. Vader 
zou zijn tijd uitdienen, om daama 
te genieten van een redelijk pen
sioen in het moederland. 

Orwell groeit op in de provin
cie. In zijn vierde roman 'Comins 

Up for Air' wijdt hij prachtige pas
sages aan het natuurschoon in de 
omgeving van Henly-on-Thames, 
waar de familie Blair domicilie 
heeft gekozen. Conform de tradi
tie in Britse 'betere kringen' 
wordt de achtjarige Orwell door 
zijn ouders naar een ouderwetse 
kostschool gestuurd. Geconfron
teerd met de harde tucht en ver
teerd door heimwee, ervaart hij 
het als een verbanning. St. Cyp
rian college, zoals de school werd 
genoemd, had in die tijd een naam 
hoog te houden als degelijk elitair 
en karaktervormend. Orwell zou 
later in een van zijn latere essays de 
schoolleiding omschrijven als 'de 
onderdrukker van zijn jongensja
ren'. In de biografie van Shelden 
zijn foto' s opgenomen, waarin we 
de jonge Orwell herkennen als ge
uniformeerd lid van de muziek
band en de schietvereniging. Or
well schrijft ook, toen nog onder 
zijn werkelijke naam, zijn eerste 
hoogdravende gedichten. 

De overgang van St. Cyprian 
naar het elitaire Eton college is 
voor de meeste leerlingen een lo
gische stap, zo ook voor Orwell. 
Maar een voortgezette universi
taire studie aan Oxford of Cam
bridge zit er niet in. Orwells cij
fers op Eton zijn niet van dien aard 
om voor een studiebeurs in aan
merking te komen, terwijl zijn 
ouders niet vermogend genoeg 
zijn om de studiekosten voor 
eigen rekening te nemen. 

In de voetsporen van zijn vader 
kiest hij op twintigjarige leeftijd 
voor een functie in dienst van het 
Britse Imperium. Orwell treedt 
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toe tot het corps van de Indian Im

perial Police in het arme, afgelegen 
Birma. Het was min of meer een 
sprong in het diepe en het was 
voor de jonge Orwell beslist geen 
gemakkelijke tijd . Zijn aangebo
ren taalgevoel kwam hem zeer te 
pas bij het leidinggeven aan in
heemse politie-agenten, maar 
binnen zijn eigen koloniale krin
gen bleef hij een eenling. Na vijf 
jaar koloniale dienst hield hij het 
voor gezien. 

Dankzij ijverig speurwerk in 
koloniale archieven en kranten uit 
die dagen, weet Shelden een goed 
gedocumenteerd beeld over deze 
periode te presenteren. Orwell 
stoorde zich in het bijzonder aan 
het gegeven dat in het benauwde 
Britse koloniale overheidsappa
raat nauwelijks ruimte was voor 
een afwijkende mening. In zijn la
ter gepubliceerde hoek Burmese 

days neemt hij op satirische wijze 
het systeem op de hak door het 
pro-koloniale standpunt te Iaten 
vertolken door een inlander, ter
wijl de kritische rol van de Pax 
Brittannica verwoord wordt door 
een Brit. 
Orwell neemt uit eigen beweging 
ontslag en kiest voor een onzeker 
bestaan als schrijver. Hij heeft tot 
dan nog niets substantieels gepu
bliceerd, zodat je zou kunnen 
spreken van een gewaagde onder
neming. Om materiaal te verza
melen voor zijn eerste roman, 
brengt hij enkele maanden door in 
Londen en Parijs, temidden van 
alcoholisten en dronken zwer
vers. Het ligt voor de hand dat 
vader Blair, met 35 jaar trouwe 
koloniale dienst achter de rug, de
ze radicale beslissing van zijn zoon 
scherp heeft veroordeeld en nooit 
heeft begrepen. In de ogen van 
zijn vader gaf hij niet zomaar een 
baantje op, maar met het ontslag 

zette Orwell de hele Britse kolo
niale traditie van loyale dienst
baarheid op het spel. 

In 1 9 3 2 krijgt Orwell een aan
stelling als onderwijzer aan een la
gere school in Londen. Zijn spaar
zame, vrije tijd gaat op aan het 
schrijven, geld om zich te ver
plaatsen heeft hij nauwelijks. Or
wells doorzettingsvermogen in 
deze, toch moeilijke periode is 
bewonderenswaardig. De publi
katie van zijn eerste roman Down 

and Out in Paris and London, het 
literair verslag van zijn belevenis
sen aan de zelfkant, heeft hij te 
danken aan invloedrijke kennis
sen. Zelf had Orwell de hoop al 
lang opgegeven. 

De eerste twee romans wor
den door de kritiek redelijk goed 
ontvangen. Ze vinden zelfs hun 
weg naar een Amerikaanse uitge
ver. Maar de oplagen blijven be
scheiden en van de opbrengsten 
valt nauwelijks te Ieven. Boven
dien hangt altijd de dreiging van 
mogelijke processen in de Iucht, 
zodat bij voorbeeld op uitdrukke
lijk verzoek van de uitgever aile 
namen in Burmese Days worden 
veranderd. 

N og steeds op zoek naar een 
eigen literair geluid, raakt Orwell 
onder invloed van James Joyce, 
de onnavolgbare literaire goeroe 
voor menig jong schrijver. Maar 
met elk nieuw boek blijft de twij
fel aan zijn schrijverschap knagen. 
Al gauw wordt dan het idee gebo
ren voor een nieuwe, nog betere 
roman . In deze periode schrijft 
Orwell ook essays, gedichten en li
teraire kritieken voor het blad Adel

phi. Geleidelijk wordt zijn zelfbe
wuste en persoonlijke schrijfstijl 
herkenbaar. 

Na een periode in het zieken
huis geeft Orwell zijn veeleisende 
baan als onderwijzer op en vindt 



werk als boekverkoper in een 
tweede hands boekwinkel. Ook 
wanneer hij via kennissen een huis 
betrekt op het platteland, waar hij 
zich in Ieven houdt als eigenaar 
van een kleine kruidenierswinkel, 
blijft zijn carriere als schrijver op 
de voorgrond staan. 

In zijn documentaire romans, 
zoals het verslag van de mijnwer
kers uit Noord Engeland in The 
road to Wiaan Pier en het pas later 
gewaardeerde Homaae to Catalo

nia, wordt ook de politieke stem 
van Orwell duidelijk hoorbaar. In 
de tweede helft van de jaren der
tig woedt in Spanje een burger
oorlog. Barcelona was in die tijd 
een broeinest van linkse idealis
ten, communisten, anarchisten en 
avonturiers. Orwell was een van 
hen. In de straten van de hoofd
stad van Catalonie wordt hij voor 
het eerst geconfronteerd met het 
'ware socialisme'. Alles is gecol
lectiviseerd, mensen spreken el
kaar aan met 'kameraad' in plaats 
van met het gebruikelijke en ne
derige 'Senor' of 'Don'. Zelfs in 
het Ieger, bestaande uit een groot 
aantal zelfstandig operererende 
milities, heeft het gelijkheidside
aal toegeslagen. De verdedigers 
van de Republiek zijn in feite niet 
meer dan een stelletje idealisten 
en opgeschoten knapen, zelfs kin
deren niet ouder dan elf of twaalf 
jaar vechten mee . Pas als soldaten 
naar het front gaan, krijgen ze een 
geweer in de hand geduwd. Cy
nisch constateert Orwell dat de 
eerste oorlogsgewonde zichzelf 
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heeft verwond. Tot overmaat van 
ramp gaan de verschillende mili
ties ook nog elkaar te lijf, in plaats 
van gezamenlijk de wapens op te 
nemen tegen de fascisten van 
Franco. In een van zijn berichten 
aan het thuisfront stelt Orwell 
zelfs de Republikeinse regering 
aan de kaak, die naar zijn mening 
fascistische trekken toont. Een 
dergelijke kritiek werd in het 
linkse Britse kamp van die dagen 
niet op prijs gesteld. 

Orwell raakt emstig gewond 
en keert terug naar Engeland, in 
een slechte conditie en een illusie 
armer. De ervaringen aan het 
Spaanse front hebben onmisken
baar grote invloed gehad op zijn 
latere werk. 

Om weer op krachten te ko
men brengt hij met zijn vrouw een 
half jaar in Marokko door, maar 
ook daar gunt hij zich weinig rust. 
De Tweede Wereldoorlog na
dert en afgekeurd voor aile mi
litaire of andere oorlogsactivitei
ten, ziet de avonturier Orwell 
zich genoodzaakt langs de kant toe 
te kijken. Het moet voor hem 
enorm frustrerend geweest zijn. 
Als pleister op de wonde krijgt hij 
een functie in de Home Guard, een 
taak die hij uiterst serieus op zich 
neemt. Verder benut hij zijn tijd 
met het schrijven van artikelen, 
columns en kritieken. Pas aan het 
eind van de oorlog, na eerst een 
aantal jaren gewerkt te hebben als 
radiomaker in dienst van Overseas 

BBC, krijgt Orwell de door hem 
fel begeerde aanstelling van oor-

logscorrespondent. Het noodlot 
blijft hem echter achtervolgen. 
Goeden wel in het door Ameri
kaanse troepen bezette Duitsland 
sterft zijn vrouw, pas 3 9 jaar oud, 
onverwacht op de operatietafel. 
Hals over kop keert Orwell terug 
naar Engeland. Hij gunt zich nau
welijks tijd voor verdriet en stort 
zich op het werk, tot de dood erop 
volgt. 

George Orwell heeft door zijn 
zwakke gezondheid een moeilijk, 
maar vanuit literair standpunt 
buitengewoon produktief Ieven 
gehad. Juist de combinatie van 
schrijverschap en scherpzinnig 
politiek inzicht hebben onmisken
baar bijgedragen aan de roem van 
Orwell. Shelden verstaat als geen 
ander de kunst om aile weetjes en 
feitjes op integere en boeiende 
wijze over het voetlicht te bren
gen. Daarbij gaat Shelden strikt 
chronologisch te werk. Als lezer, 
en dit is ook een compliment aan 
het adres van de biograaf, raak je 
steeds meer onder de indruk van 
de persoonlijke vastberadenheid 
en de werkkracht van deze man. 
'Woede en verdriet maken de 
schrijver', als geen ander is dit ge
zegde van toepassing op het Ieven 
en werk van George Orwell. 

H . WERDMOLDER 

Criminolooa en uitvoerend secretaris bij de 
Nederlandse Stich tina voor Rechtswetenschap
pelijk Onderzoek (N E s R o) te Den Haaa 
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ARMZWAAI 

I. vlug terugzetten 
het kan in drieen 
iedereen weet 
wat hij of zij krijgt 
dusniemand 
kan teleurgesteld zijn 

2. rijdt langzamer 
tenslotte komt hij 
naast haar rijden 

3· voor de vogels 

I. voor de vogels 

2. werkt verdriet 
als een veer 
we leggen ze naast elkaar 
zonder de mens 
zou het landschap 
minder afwisselend zijn 

3· dezelfde zonsondergang 
wil ik eens weg 
dankandat 

Frans van Dixhoorn 

Commentaar: 
Er is in de huidige Nederlandse poezie geen eigenaardiger voorbeeld van raadselachtige eenvoud te vinden 
dan het drieluik van deze dichter: jaagdpad/ Rust in de tent/ Zwaluwen vooruit. 

Op zichzelf zijn de spreektaalzinnetjes makkelijk te volgen, maar de samenhang niet. En wie nummert 
nou zijn losse flodders, telt tot drie en begint dan weer opnieuw? 

Vergelijk de dichter met een tegelzetter: hij voegt kleine paneeltjes aaneen, herhaalt er soms een, laat er 
een ander Iicht op vall en, rangschikt ze telkens opnieuw, zoals wij allemaal aileen de informaties, indrukken, 
waarnemingen, herinneringen, verbazingen en verbijsteringen de baas kunnen worden als we ze op een of 
andere manier ordenen. 

In dit fragment uit een nieuwe reeks die met werk en werkeloosheid te maken heeft (tegen de achter
grond van zulke tijd-thema's speelt het werk van Van Dixhoorn altijd) zal de aandachtige lezer van titel tot en 
met de zonsondergang zeker rode woorden van zijn gading vinden. 

Rein Bloem 
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De legitimiteit van 
de dienstplicht 

In het stadje waar ik opgroeide 
was het gewoonte dat alle leerlin
gen van de lagere scholen op Ko
ninginnedag van tien tot kwart 
voor elf bijeenkwamen rondom 
de muziektent op de Grote Markt 
om daar Vaderlandse Liederen 
ten gehore te brengen. Een van 
die liederen herinner ik mij: 't Is 
plicht dat ied're jonsen/ voor d'oncif
hank'lijkheid/ van zijn seliifde Va
der land/ zijn beste krachten wijdt/ 
hoezee etc. 

Is dat plicht? Het simpele ant
woord luidt: de wet gebiedt het 
(nog even.) Maar dan wordt de 
vraag: moet je alles doen wat de 
wetgever vraagt, ook al is het een 
jaar van je leven? Mag de wetge
ver zoiets vragen? 

Die legitimiteitsvraag is in het 
debat over de dienstplicht dat het 
afgelopen jaar in Nederland ge
voerd is merkwaardig genoeg 
haast niet gesteld. Voor de com
missie-Meijer bijvoorbeeld leek 
de mannelijke jeugd van Neder
land zoiets als het zilver in de klui
zen van de Nederlandse Bank: een 
beschikbare voorraad materiaal, 
in te zetten zodra dat goed uit
komt. Zij beperkte zich daarom 
praktisch tot nuttigheidsoverwe
gingen (is een beroepsleger duur
der? kan de arbeidsmarkt vol
doende gekwalificeerd personeel 
leveren?), en kwam niet toe aan 
de vraag of dit eigenlijk wel de last 
is die de staat onder de huidige 
om-standigheden nog op zijn bur
gers mag leggen. 

Hoe zou een rechtvaardiging 
van de dienstplicht eruit kunnen 
zien? Laten we ervan uitgaan dat 
de verdediging van een land tegen 
buitenlandse vijanden voor de in-

woners van dat land een essentieel 
goed is . Maar het is een goed van 
een bijzonder soort. J e kunt de pro
duktie ervan namelijk niet overla
ten aan een markt waar iedere bur
ger het pakket aan beschermings
diensten koopt dat hij bereid is te 
betalen. Er is een uniform pakket 
voor iedereen. En we kunnen het 
niet aan ieders vrije beslissing over
laten daaraan mee te betalen of 
niet, want zodra het is gelukt de 
vijand tegen te houden, profiteren 
alle ingezetenen daarvan, of ze nu 
betaald hebben of niet. Het profijt 
kan niet afhankelijk gesteld wor
den van betaling. Voor zo'n pu

bliek soed (vergelijk: dijken, scho
ne lucht, het bezit van een ko
ningshuis) is de enige manier om 
het te organiseren: collectieve be
sluiten te nemen over de aard en 
de omvang van de produktie en 
vervolgens van alle burgers een 
redelijke bijdrage te vragen. Wie 
zijn bijdrage niet voldoet is een 

free-rider of uitvreter. (Precies om 
die reden kan totaalweigering niet 
geaccepteerd worden: het mag 
van de gewetensbezwaarde ge
vraagd worden dat hij laat zien 
geen parasiet te zijn.) 

De verplichting bij te dragen in 
de kosten van de landsverdediging 
kan dus afgeleid worden uit een 
principe van fairness. Stel nu dat je 
in een flatgebouw woont, waar de 
bewoners bij toerbeurt het trap
penhuis schoonhouden. Op een ge
geven moment merk je dat jij nog 
de enige bent die zijn beurt waar
neemt. Jij houdt daar stante pede 
mee op, en nu komen de anderen 
klagen dat jij je plichten niet ver
vult. Dat gaat natuurlijk niet: het 
principe van fairness is aileen van 
toepassing als iedere deelnemer 
erop kan rekenen dat ook de ande
ren een redelijke bijdrage leve
ren . 
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Aan deze eis voldoet de praktijk 
van de dienstplicht niet: slechts 
40 % van de mannelijke Neder
landers wordt daadwerkelijk op
geroepen. De ontheffingsgron
den ( opleiding tot een geestelijk 
ambt bijvoorbeeld) zijn dubieus, 
de keuring heet weliswaar zuiver 
medische criteria te hanteren, 
maar wie in het rapport van de 
commissie-Meijer leest dat de 
besomming van de behoefte van 
de krijgsmacht en het gezamenlij
ke effect van afkeuring en ont
heffing op precies hetzelfde getal 
uitkomen ( een opkomst van 
44ooo man per jaar) zal zijn toch 
a! bestaande twijfels daaromtrent 
bevestigd vinden. Dit is niet zo 
maar een betreurenswaardig feit, 
het is de omstandigheid die de le
gitimiteit van de bestaande prak
tijk volledig ondermijnt. Het pro
bleem is niet aileen dat van twee 
jongens de een in dienst moet en 
de ander niet, terwijl het relevan
te verschil tussen hen heiden af
wezig of minimaal is; een pro
bleem is vooral dat die ene jongen 
een jaar van zijn Ieven moet of
feren (inclusief wachttijd en ver
der tijdverlies twee jaar) en de an
dere helemaal niets. Stel je een 
belastingstelsel voor dat als volgt 
werkt: 2o % van de volwassen 
Nederlanders draait op voor de 
volledige begroting van rijk, pro
vincies, waterschappen gemeen
ten; So% is volledig vrijgesteld. 

Hoe blind de commissie-Meij
er was voor de legitimiteitskwes
tie, blijkt vooral hier uit dat zij 
zich zorgen maakte over het ge
brek aan motivatie van de dienst
plichtigen en daarom de generaals 
aanspoorde betere arbeidsom
standigheden te scheppen. Het 
kwam blijkbaar niet bij de com
missie op dat die demotivatie te 
maken zou kunnen hebben met 

het besef buurmans sek te zijn. 
Is de dienstplicht dan alsnog te 

legitimeren door de lasten eerlij
ker te verdelen? Ik heb vastgesteld 
dat o . g. v. het principe van fairness 
een bijdrage gevraagd mag wor
den aan een collectieve taak. Maar 
die lasten kunnen op twee manie
ren verdeeld worden: via hoofde
lijke omslag, of van de arbeid 
( corvee), of van de kosten van de 
benodigde arbeid op de arbeids
markt (belasting). Het valt on
middelijk op "dater, buiten defen
sie, in Nederland geen enkele col
lectieve taak is die via het corvee
stelsel wordt vervuld. Daarvoor is 
uiteraard een reden : ook als je bij 
het belastingstelsel per saldo 
even vee! arbeidsuren 'voor de ge
meenschap' maakt, dan doe je dat 
toch in (binnen zekere grenzen) 
zelfgekozen arbeid. (En door het 
motiverend effect daarvan zal ook 
het aantal arbeidsuren wei gerin
ger zijn.) Het corveestelsel legt 
dus een vee! zwaardere last op de 
burger. 

De kortzichtigheid van de com
missie-Meijer komt het scherpst 
tot uiting als zij in haar rapport 
berekent dat een Ieger van dienst
plichtigen 'goedkoper' is dan een 
beroepsleger. Alsof de begroting 
van defensie de werkelijke maat
schappelijke kosten dekt. Alsof de 
dienstplichtige die een jaar van 
zijn Ieven afstaat daarvoor gecom
penseerd wordt door de wedde 
die hij ontvangt. Als een beroeps
leger werkelijk duurder zou zijn, 
blijkt uit dat jeit ze!J al het tegen
deel: het bewijst dat voor het be
drag dat de dienstplichtige ont
vangt niemand zijn werk zou wil
len doen. Laat staan hijzelf. 

Het betoog wordt zelfs bepaald 
grotesk, als we ons realiseren dat 
dit soort afwegingen uitsluitend 
ten aanzien van defensietaken 

wordt gemaakt. Niemand haalt 
het in zijn hoofd te gaan onderzoe
ken ofhet misschien niet 'goedko
per' is om de taken op het gebied 
van politie, brandweer, waters
taat, kleuteronderwijs ect. door 
dienstplichtigen te Iaten vervul
len, of dat niet bepaalde knelpun
ten op de arbeidsmarkt zou weg
nemen enz. Waarom geen com
missie benoemd om te onderzoe
ken welke voordelen het zou kun
nen opleveren het Ministerie van 
Onderwijs te bezetten met dienst
plichtige zestig-plussers? Wat is 
er zo bijzonder aan defensie? (En 
aan jongens van 1 8?) 

Voorzover ik zie, zijn er vier 
gronden waarop men zou kunnen 
verdedigen speciaal voor defensie 
een corveesysteem te handhaven: 

a Een beroepsleger kan een ge
vaarlijke machtsconcentratie ople
veren . Dit punt laat ik rusten, om
dat het voldoende besproken is. 

b Er zijn goederen en diensten 
(Michael Walzer noemt o.m.: lin
tjes, standbeelden, politieke macht 
en goddelijke gemide) die niet op 
de markt thuishoren. Misschien is 
dit er een van: de uitoefening van 
een taak waartoe het kan behoren 
anderen te doden. Het beroep van 
beul zou misschien moreel suspect 
zijn, zelfs als de doodstrafhet niet 
was. Maar een beroep waarin 
slechts sprake is van een verhoosd 
risico om, in afweer van agressie, 
te moeten doden, lijkt me niet on
aanvaardbaar; anders zou in elk 
geval ook de politie onder dit ar
gument vallen, en in het bijzonder 
de speciale afdelingen die zich met 
de bestrijding van terrorisme en 
zware criminaliteit bezig houden. 

c Een soortgelijk argument: 
wat je niet te koop mag vragen, of 
aanbieden, is een taak waartoe het 
kan behorensedood te worden. Hier 
geldt een soortgelijk antwoord: 
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het is ongetwijfeld verwerpelijk 
iemand te betalen voor het offer 
van zijn Ieven, maar niet om iets te 
doen wat een verhoogd risico 
voor het Ieven meebrengt. Zo 
huur ik gewoonlijk een loodgieter 
om de nodige reparaties aan mijn 
dakgoot te verrichten. 

d Het voomaamste argument: 
als we helemaal geen corveestel
sel overhouden, zal de re-latie 
tussen de burger en de politieke 
gemeenschap alleen nog via de 
geldbuidel verlopen . Dat is te ma
ger; we kunnen dan niet verwach
ten dat de burger zich voldoende 
met de publieke zaak zal iden
tificeren. Zelfs t.a . v. zijn belas
tingplicht zal hij zich dan calcule
rend gaan opstellen. Ook al zou 
een beroepsleger effectiever en 
goedkoper zijn, dan nog is er re
den de diensplicht te handhaven: 
door het verrichten van die taak 
brengt men zijn lidmaatschap van 
de politieke gemeenschap tot ui
ting, en bevestigt het tevens. Zo
als de comrnissie-Meijer het on
navolgbaar uitdrukte, heeft 'de 
dienstplicht een intrinsieke bete
kenis... als weerspiegeling van 
een collectief maatschappelijk 
draagvlak voor de doelstellingen 
en taken van de krijgsmacht.' 
(Hoe weerspiegelt een draag
vlak?) Het is niet zomaar een 
plicht, het is een ereplicht. 

Ik behoor tot degenen die een 
tekortschietende identificatie met 
de politieke gemeenschap als een 
serieus probleem zien. Dat de ba
sisscholen niet meer zingen op de 
Grote Markten, lijkt rnij geen on
verdeelde winst. Maar kunnen we 
op deze grand de diensplicht 

rechtvaardigen? Om te beginnen 
moet het argument dan precieser 
worden gemaakt. Het kan twee 
vormen aannemen: 

1 'Lotsverbondenheid met an
dere !eden van de samenleving en 
gemeenschapszin zouden voor 
iedere burger voldoende reden 
moeten zijn om zich lijfelijk voor 
een essentiele gemeenschapstaak 
in te willen zetten'. Neem aan dat 
dit juist is. Als iemand dan in feite 
onvoldoende lotsverbondenheid 
voelt of gemeenschapszin heeft, is 
dat een moreel tekort. Maar dat 
tekort hift hij niet op door nu 
maar te doen alsof hij wei door 
zulke gevoelens wordt bewogen; 
en het kan dus helemaal niet wor
den opgeheven door hem tot zulk 
gedrag te dwingen. 

2 'Door de instelling van 
dienstplicht wordt nu juist de i
dentificatie met de samenleving 
gewekt ofbevorderd, waar zij an
ders zou ontbreken of tekort
schieten.' Ik zal nu het omvang
rijke probleem of dit een legitie
me doelstelling voor wetgeving 
is, onbesproken Iaten . Ik stel ai
leen vast dat het argument de 
vraag water nu zo bijzonder is aan 
defensietaken, niet beantwoordt. 
Stel dat de natie in nood was, om
ringd door vijanden die het liefst 
aile Nederlanders in zee zouden 
willen drijven, dan zou de vervul
ling van militaire dienstplicht in
derdaad tot de identificatie met de 
gemeenschap bij kunnen dragen. 
Maar als het Ieger slechts tot taak 
heeft 'er te zijn' voor een eventu
aliteit waarvan niemand zelfs een 
duidelijke beschrijving kan geven, 
dan kan het gedwongen verblijf in 

de kazeme weinig anders oproe
pen dan de vraag: 'wat doe ik hier 
eigenlijk?' De tweede taak die de 
krijgsmacht krijgt: het verrichten 
van intemationale hulpdiensten 
op het gebied van crisisbeheer
sing, verschilt niet principeel van 
ander activiteiten waarmee Ne
derland zich intemationaal wenst 
te manifesteren. Als een vorm van 
burgercorvee om opvoedkundige 
reden verdedigbaar zou zijn, dan 
is legerdienst daarvan ongeveer 
de slechtst denkbare invulling. 

Komt dit betoog niet als mos
terd na de maaltijd, nu de beslis
singen gevallen zijn ? Het blijft ac
tueel erop te wijzen dat in be
langrijke politieke discussies legi
timiteitsaspecten gewoonlijk on
voldoende meegewogen worden 
- de w A o-discussie biedt hiervan 
een ander voorbeeld. Het blijkt 
ook nog eens uit de aard van het 
genomen besluit, de opkomst
plicht op termijn af te schaffen. 
Hoe gaan we dat tussen nu en '98 
aanpakken? Zullen we in '97 nog 
de marechaussee sturen om wei
ger-yuppies van hun bed te lich
ten? Zullen we in '96 nog totaal
weigeraars in het gevang werpen? 
(Zal het O.M . hen vervolgen?) Zul
len we in '9 5 nag de kwaliteit van 
bezwaarde gewetens toetsen? Een 
regeling die haar legitirniteit heeft 
verloren, moet je niet op termijn 
afschaffen, maar zo snel mogelijk. 

GOVERT DEN HARTOG 

De auteur is bijzonder hooaleraar ae
zondheidsethiek aan de Universiteit 
van Amsterdam, en doceert daar tevens 
poli tieke .fi 1 os'?fi e. 
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Niet bij strategie 
aileen 

Van de drie stromingen die zich in 
de twintigste eeuw met de naam 
socialisme tooiden, zijn de beide 
autoritaire varianten ten onder 
gegaan. De democratische variant 
houdt zich slechts met moeite 
staande. Zij worstelt met de over
belasting van de verzorgingsstaat 
enerzijds, met het vinden van een 
houding tegenover de 'Derde 
W ereld' - die nu ook de vroegere 
'tweede wereld' is gaan omvatten 
- anderzijds. 

De Partij van de Arbeid zou in 
deze omstandigheden niet moe
ten evolueren naar een o66-achti
ge brede progressieve partij, maar 
zij zou de kerngedachte van socia
lisme en democratie moeten te
rugvinden en verdiepen. Zo kan 
ze een tegenwicht vormen tegen 
het herlevende roofkapitalisme en 
tegen het wollige bastion van 
christen-democratische behoud
zucht. 

Socialisme, gemeenschapszin, 
maakt sturing door de overheid 
nodig, democratie maakt een a! te 
machtige overheid en een egalitai
re maatschappij onmogelijk. De 
maatschappij is niet maakbaar en 
egaal, zij ontwikkelt zich niet als 
eenheid, maar als verzameling 
fragmenten. Het reformisme 
heeft geen stralend einddoel, de 
weg zelf die wordt gekozen, is het 
socialisme. 

De arbeidersklasse heeft nooit 
haar 'grootste rei dans' gedanst op 
het 'strand van d'oceaan des 

tijds'. In Rusland danste zij naar 
de concentratiekampen; in Duits
land naar het front; en in Neder
land naar de doolhof der uitkerin
gen. 

De hele theoretische rimram 
van het marxisme moet over
board worden gezet. De tweede
ling van de klassenstrijd, die Marx 
in de maatschappij van zijn tijd 
projecteerde, bestaat niet meer, 
zo ze a! ooit heeft bestaan ( er wa
ren ook godsdiensten en nationa
liteiten die dwars door de klassen
tegenstellingen he en lie pen). De 
Franse Revolutie, waarop Marx 
zijn voorspelling van revolutie 
door klassenstrijd baseerde, was 
een vee! gecompliceerder veld 
van conflicten dan in die theorie 
paste. 

In een vernieuwde vormgeving 
van sociaal-democratische uit
gangspunten moet de binding met 
dat abstracte cliche 'de arbeiders
klasse' worden losgelaten. 

Aileen door een helder alter
natief te formuleren voor het 
roofkapitalisme en de christen
democratie zal het democratisch
socialisme zich staande houden en 
creatief meebouwen aan de toe
komst. In deze wereld, die ten 
gevolge van de technologische 
vooruitgang een steeds grotere 
verwevenheid - schijnbaar: een
heid - vertoont naast een steeds 
grotere individualisering en frag
mentatie, moet het democratisch
socialisme sturing en democratie 
als gecombineerde methode toe
passen. 

Respect voor aparte groepen 
en vreemde culturen impliceert 

niet dat de wet ongelijk mag wor
den toegepast en dat uitheemse 
vrouwen mogen worden onder
drukt of verminkt. Uit de begin
selen komt het beleid moeiteloos 
voort. 

Te vaak moeten we tegen
woordig maar vertrouwen op het 
gezond verstand ofhet fatsoen van 
onze bestuurders . Beter is het, 
wanneer het hele weefsel van 
beslissingen en toekomstprojec
ties doorzichtig wordt door direc
te betrokkenheid op duidelijke 
uitgangspunten. Reformisme is 
socialisme als dagelijkse praktijk, 
democratie als correctie op een 
sturende overheid. 

De revitalisering van de partij die 
door Felix Rottenberg wordt on
dernomen, zal wei nuttig en nodig 
zijn. Zonder de verdieping en ver
heldering van het sociaal-demo
cratisch gedachtengoed blijft het 
echter een uiterlijke operatie die 
het innerlijk te weinig beroert. 
De kiezer heeft recht op meer dan 
een strategie, hij heeft recht op 
een visie, waaruit de strategie valt 
af te lei den . 

Schaf dan in een moeite door 
de lnternationale af. Een demo
cratisch socialist wil nooit 'ten 
laatste male' een strijd voeren, die 
voor hem een dagelijkse strijd is; 
en hij wil zeker niet, dat er ooit 
een organisatie zal 'heersen op 
aard'. 

RICHTER ROEGHOLT 

historicus 
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Conferentie 
Met en tegen de stroom 
1960-1990 

Op woensdag 26 mei I993 or
ganiseert de Wiardi Beckman 
Stichting een studieconferentie 
over de ontwikkeling van de so
ciaal-democratie sinds I 96o, van
uit een intemationaal vergelij
kend perspectief. De titel van de 
conferentie luidt: 'Met en tegen 
de stroom I960-I990. De West 
Europese sociaal-democratie van 
radicale maatschappijhervorming 
naar identiteitscrisis'. 

Na een periode van politieke radi
calisering en rei:deologisering in 
de jaren '6o en '7o zijn de sociaal
democratische partijen verrast 
door economische en sociaal-cul
turele trendbreuken in de jaren 
'7o en 'So. Een aantal partijen in 
West- Europa is daarmee in een 
situatie beland die zich wellicht 
het beste laat omschrijven als een 
identiteitscrisis. Hoe emstig is de 
situatie eigenlijk? Gaat het hier 
om een conjunctureel verschijn
sel of zijn er meer structurele fac
toren aan het werk? Welke opties 
dienen zich aan· voor herstel en 
vernieuwing? Met deze bijeen
komst sluit de werkgroep ge
schiedenis van de w B s tevens haar 
jaarprogramma I 99 2- I 99 3 af, dat 
was gewijd aan een aantallanden
studies. 

J .Th.J. van den Berg (Rijksuni
versiteit Leiden) opent de confe
rentie met een inleiding over de 
sociaal-democratie in Nederland 
tussen I96oen I990. S. Stuurman 
(Universiteit van Amsterdam) 
geeft hierop een reactie. De con
ferentie wordt voortgezet met 

een debat over de ontwikkeling 
van de sociaal-democratie in in
temationaal vergelijkend per
spectief; een debat tussen de zaal 
en een aantal experts: Van den 
Berg en Stuurman (Nederland), 
B. Tromp (Engeland), M. van 
Rossem (Verenigde Staten), F. 
Wielenga (Duitsland), M. van 
Traa en R. Koole (Frankrijk). 
Voorzitter isM. de Keizer. 

De conferentie vindt plaats in het 
Intemationaal Instituut voor So
dale Geschiedenis te Amsterdam 
van q.ootot I7 .3ouur. Dedeel
nemerskosten bedragen j I 5,-. 
De plaatsruimte is beperkt. U 
kunt zich tot I 5 mei a.s . aanmel
den bij de Wiardi Beckman 
Stichting, t.a.v. Vera van Lingen, 
Postbus I 3 I o, I ooo B H Amster
dam, onder gelijktijdige starting 
van genoemd bedrag op Postbank 
nr. 30603 van de WiardiBeckman 
Stichting, Amsterdam, o .v.v.: 
conferentie 2 6 mei. 

Voor telefonische informatie 
kunt u contact opnemen met Vera 
van Lingen, (o2o) 55 I 23 I 3 

PvdA kennis en 
cultuur-festival 

Kennis is voor iedereen . Oat is het 
motto van het PvdA Kennis- en 
Cultuur Festival dat op I en 2 mei 
in W ageningen wordt gehouden. 

Het Festival heeft een brede 
programmering. Er is k~us voor 
iedereen. Als u een rode draad 
zoekt: Werken, Ethiek, Stad en 
Maakbaarheid zijn verbindende 
thema's. 

'Als ik over de toekomst denk ... ' 
Tien niet uitgeschreven redes 
waarin een blik vooruit geworpen 
wordt. 



- Denktank economie: Een spoedcur

sus 
- Colleses over de staat van onze eco

nomie 

Ethiek op zondasochtend. 
Praatprogramma' s van Aad Kosto 
(Ethiek, Religie en Politiek) en 
Hans Simons (over keuzen in de 
gezondheidszorg). Een heden
daagse Socrates vraagt zich af. 
- Onvermijdelijke ontmoetinsen 
- Vechten om de toekomst. Een serie 
gesprekken over wat scheidt en 
bijeenbrengt. 
- Historische jeiten en politieke won

deren. 

-De seschiedenis van 99 jaar sociaal

democratie in Jraamenten . Een pro
gramma samengesteld met hulp 
van het Intemationale Instituut 
voor Sociale Geschiedenis. 
- Wethouderssocialisme. Drie gene
ra ties bestuurders over verwor
venheden en gebreken van soci
aal-democratisch stadsbestuur. 
- Coalitiekunde. Regeren in Ne
derland is een vak apart. Een 
doorlopend debat onder Ieiding 
van Felix Rottenberg. Met forma
teurs en informateurs. 
- Meet the press. Joumalisten en 
politici over politiek en media. 
Zal het cynisme zegevieren? 
- Is Clinton een sociaal-democraat? 
Wat kunnen we leren van de eer
ste honderd dagen van Clinton? 
Wat hield zijn electorale strategie 
in; hoe ziet zijn sociaal-econo
misch program er uit? Is 'Clin
tonmania' de remedie tegen Eu
ropese politieke versukkeling? 
W ordt Clinton de belangrijkste 
vernieuwer van de sociaal-demo
cratie? De Wiardi Beckman Stich-
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ting presenteert vier colleges en 
een debat onder Ieiding van de 
historicus Maarten van Rossem. 
- De toekomst van Europa in vertel

linsen . Van 1945 tot nu. Betrok
kenen vertellen hun verhaal. Epi
soden uit de recente geschiedenis 
van ons continent. 
- Noord-Zuid is Zuid-Noord sewor

den! Evert Vermeer Stichting, het 
Institute for Social Studies en de 
Nov 1 B zetten de wereld op zijn 
kop. 
- Biotechnolosie in Waseninsen. 
Over de wondere wereld van 
DNA. 

- Werken in 2ooo. Een serie over 
veranderingen op de werkvloer. 
- Alweer de stad! Van Geert Mak 
tot Bram Peper. Het kloppend 
hart hapert. De stad op tien ma
nieren belicht. 

De spie9el van het zeker-weten 

Vier jonge cabaretiers, onder wie 
Theo Maas, Mylou Frencken 
(winnares persoonlijkheidsprijs 
Camaretten) en Dolf Jansen be
dienen meer en minder gearri
veerde debaters van de broodno
dige stof tot nadenken . 

Het Brede Marse Prosramma 
Toneelgroep Tender confron
teert. Met de Eco o. K. tour. 
Ruud Vreeman analyseert: Is Fe
yenoord meer sociaal-democra
tisch dan Ajax? Rudie Boon pre
senteert een gloednieuwe bundel 
inspirerende gedachten contra 
technocratische politiek. Maar 
ook, 'Het Museum als bron van 
Inspiratie': vier museum direc
teuren over hun grootste voor
beeld. 

En .films! 
Korte speelfilms, historische do
cumenten, dia-series en docu
mentaires. 

Niet verseten: Het vertelsebeuren 

Verhalen voor groot en klein. 
Herinneringen en fantasieen. 

Het 9rote Intermezzo 

Zaterdagavond, in de grote tent, 
een enerverend en afwisselend 
programma. The Bloose Bro
thers, poezie van Poetry Inter
national, een strijd om de Mei
trofee en een optreden van de 
spectaculaire Roots Syndicate, 
dat de Top 40 aanvoerde met de 
hit van deze lente (tralalala, twie
deliedie): 'Mockin' Bird Hill'. 

Het lunchconcert van Wa9enin9en 

Muziek op zondag. De Ereprijs en 
(contrast doet eten) Levens-liede
ren door Harry Jan Bus, Orne 
Cees. 

Kindercult 

Speciaal voor kinderen is er op 
zaterdag een programma met het 
kindervideofestival en op zondag 
met Theatergroep Lawine. Nie
mand minder dan mirne-acteur 
en Sesamstraat-bewoner Hakim 
Traida komt dan op visite. 

Voor meer informatie en het de
finitieve programma: 
kennisfestivalbureau,Irma Hesp, 
o2o-5512237 (13.oO-I7 .oouur) 



NieuwewBs
publikatie 
'Milieubehoud en con
sumptiepatronen' 

V orige maand verscheen de w B s
puhlikatie 'Milieubehoud en con

sumptiepatronen '. Met deze bun del 
artikelen wil de w B s een nieuwe 
bijdrage leveren aan de hroodno
dige hezinning op de relatie tussen 
consumptie en duurzame ontwik
keling. 

In het eerste dee! staat de vraag 
centraal wat op dit gehied de taak 
en mogelijkheden van de overheid 
zijn. Wat moet er geheuren? De 
econoom Rob Maas, hoofd van de 
Mdeling Milieuverkenningen van 
het R 1 v M spitst zijn antwoord toe 
op het mondiale prohleem en laat 
de knelpunten zien. Met schoner 
produceren komen we een heel 
eind, maar niet in aile gevallen ver 
genoeg. Als de huidige consump
tiepatronen hun onschuld verlie
zen, lijkt een beroep op normen 
en waarden helangrijk. Is het wei 
verstandig als de overheid zich 
daarmee inlaat? De sociaal-filo
soof Govert den Hartogh hehan
delt de vraag of de overheid de 
(mondige) burger paternalistisch 
een gedragsideaal moet voorhou-
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den. Hebben politici en bestuur
ders wei mogelijkheden om con
sumptiepatronen te bemvloeden? 
De bestuurskundige Hans Bres
sers geeft een genuanceerd ant
woord en wijst erop dat con
sumptiegedrag door de overheid 
niet kan worden voorgeschreven, 
hooguit uitgelokt. De overheid 
moet dan vooral het eigen heleid 
aanpassen in de sfeer van woning
houw, verkeer en vervoer, infra
structuur, energievoorziening en 
dergelijke. 

In het tweede dee! worden, aan de 
hand van de voorheelden 'volks
huisvesting' en 'verkeer', de per
spectieven verkend, en besproken 
in het Iicht van de vraag: wat saat 

het kosten, en wat saat dat betekenen 

voor de laser betaalden? Is duurzaam 

wei eerlijk? Het is onvermijdelijk 
dat hepaalde produkten huiten 
bereik kunnen komen (ofblijven) 
van mensen met een laag inko
men. En men was juist gewend 
geraakt aan elke dag vlees, elke 
dag douchen, cv, een auto voor 
de deur en af en toe met het vlieg
tuig op vakantie . Kortom, wie 
pleit voor het ombuigen van 
patronen van massaconsumptie 
hrengt geen hlijde hoodschap en 
hotst a! snel met het streven naar 
gelijkheid. Huso Priemus, deskun
dige op het gehied van volkshuis-

vesting, bespreekt deze vragen in 
re-latie tot de woningbouw, in 
aansluiting op inleidende opmer
kingen van Annette Schermer. Wil
lem jan van Grondelle, deskundige 
'verkeer en vervoer' van de Stich
ting Natuur en Milieu, tracht aan 
te geven waarom een ander ver
voerssysteem nodig en mogelijk 
is, en waarom dat eigenlijk wei zo 
rechtvaardig is. De PvdA-politi
cus Frans Leijnse benadert het pro
bleem vanuit de optiek van de na
oorlogse democratisering van de 
welvaart, en de smalle marges van 
de politiek. 

De sprekers werden ondervraagd 
en de discussies werden geleid 
door resp . joop van den Bers en 
Wouter Gortzak, heiden oud-direc
teur van de WBS. De hundel 
wordt afgesloten met nabeschou
wingen van Rein Welschen en Pieter 

van Driel, waarin getracht wordt 
enkele conclusies uit de bijeen
komst en de in dit hoek verzamel
de hijdragen te trekken. 

Het hoek, geredigeerd door w B s
medewerker Pieter van Driel, is 
te bestellen door overmaking van 
j2o,- op Postbank nr. 3479700 
t.n.v. PvdA-hrochures, Amster
dam, onder vermelding van be
stelnummer 7 58. 
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De brutalen hebben de halve wereld. Vooral een combinatie van arro

gantie en wreedheid blijkt telkens weer een succesformule. De houding 
vam buitenstaanders die dit mogelijk maakt heet appeasement en is 
sinds de jaren dertig van deze eeuw gesymboliseerd door de paraplu van 
Chamberlain. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd weldra deze gedachte dat vrede 
v66r recht gaat nieuw Ieven ingeblazen door de dreiging van het kem
wapen. Chroestjows snoeverij dat hij over de sterkste maag en een 
voorsprong in raketten beschikte was na zijn inval in Hongarije goed 
voor een eerste golf van westelijk atoompacifisme. Breznjews s s 2o's en 
ingrijpen in Afghanistan zorgden voor een tweede golf. De afwijzing 
van het afschrikkingsdenken was weliswaar tot op zekere hoogte verde
digbaar, maar niet dat zij werd aangediend onder de naam van vredes
beweging. Met 'vrede' had de campagne tegen kemwapens slechts wei
nig te maken, doch dit etiket doet nu eenmaal wonderen. 

Na het einde van de koude oorlog leek de intemationale rechtsorde 
even de wind in de zeilen te krijgen . De gedachte dat Saddam Hoessein 
na zijn verovering van Koeweit de wereld eindeloos aan de praat mocht 
houden moest het, zij het met hier en daar krappe meerderheid, in 
Amerika en Europa afleggen. Vrede op basis van voldongen feiten ging 
ditmaal niet v66r alles, zeker niet v66r olie. 

Om het verwijt te ontlopen van een meten met twee maten werd 
vervolgens ook aandacht besteed aan het lot van de Palestijnen, a! ver
schilden de gevallen van Irak en Israel meteen a! in zoverre van elkaar 
dat Bagdad door de Veiligheidsraad was gesommeerd onvoorwaardelijk 
Koeweit te ontruimen en de J oodse staat eerder was opgeroepen slechts 
onder bepaalde condities bezet gebied prijs te geven. Ook nu evenwel 
werd met het in Madrid gestarte zogeheten vredesproces het woord 
vrede misbruikt. De Palestijnse kwestie immers draait minder om het 
ontbreken van vrede dan om het ontbreken van recht. Recht op eigen 
territoir of minstens op autonomie over water en andere middelen van 
bestaan. 

En daarna brak de oorlog uit in de resten van Joegoslavie . Dit keer 
zetten zowel de Verenigde Naties als de Europese Twaalf hun zoge
naamde bemiddelaars aan het werk om een vredesplan te ontwerpen. 
Zelden of nooit in de geschiedenis is zoveel appeasement terechtgekomen 
in een enkel document. De kreet van Koos Vorrink tussen de wereld
oorlogen - 'kwanselende diplomaten' - leek voor de gelegenheid be
dacht. 

In het rumoer rond de Prioriteitennota wemelt het ook a! van de vre
destaken. Peace-keepin9, peace-buildinB, peace-makin9, peace-eriforcement. 
Het kan niet op. Over het handhaven van een rechtsorde hoort men 
weinig. Zelfs niet over afzijdigheid, wat toch altijd nog beter is dan ac
tief steunen van onrecht . 

Appeasennent was altijd a! een verleidelijke optie. Daar komt tegen
woordig nog bij dat televisie een premie als nooit tevoren stelt op inti
midatie want het is nu eenmaal gemakkelijker het belang in beeld te 
brengen van vrede op de korte baan dan van vrede later en elders. Die 
wordt bedreigd door het slechte voorbeeld dat uitgaat' van ongestrafte 
rechtsverkrachting. Wie wil er 's avonds in prime time een uitzending 
zien over precendentwerking? 

Vrede gaat 
voor recht 

S. ROZEMOND 

is verbonden aan het Nederlands 

lnstituut voor lnternationale 
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Over extreem

rechts 

Sinds herfst vorig jaar wor
den we overspoeld met be
richten die een verontrus
tend beeld van het huidige 
Duitsland oproepen: bui
tenlanders worden in de 
straten gemolesteerd en 

H. TIMMERMANN 
In kwantitatief opzicht lijkt 
het verschil tussen het 
rechts-extremisme in Duits
land en dat in andere Euro
pese Ianden niet groot. Het 
ziet er naar uit dater overal 

Wetenschappelijk directeur van het 
Bundesinstitutjiir Ostwissenschcif/.iche und 

internationale Studien, Keulen 

zelfs vermoord, asielzoekerscentra worden's nachts 
met brandbommen bestookt en er zijn, als het meest 
afschuwelijk hoogtepunt tot dusver, al buitenlan
ders in hun eigen woning verbrand. De frequentie 
van dit soort berichten lijkt de laatste tijd wat af te 
nemen maar wie de kranten goed leest moet vast
stellen dat het gooien van brandbommen en bedrei
gen van buitenlanders nog steeds aan de orde van de 
dag zijn. Als reactie op het verwijt aan de media, dat 
zij met hun sensatiebeluste berichtgeving olie op het 
vuur gooiden, besloten zij zich wat terughoudender 
op te stellen. Maar er kan geen twijfel over bestaan 
dat het rechts-extremisme in Duitsland de laatste 
tijd in hoog tempo aan kracht wint. En evenmin kan 
er twijfel over bestaan dat de acties van rechts-extre
misten niet aileen vanwege hun felheid verontrus
ting wekken, maar ook omdat zij juist in Duitsland 
plaatsvinden. 

Crisis 

Een toename van het Duitse rechts-extremisme 
wordt als verontrustender ervaren dan een verge
lijkbare ontwikkeling elders in Europa. Oat is een 
van de erfenissen van de rampzalige Duitse geschie
denis die we niet uit de wereld kunnen helpen- al
thans voorlopig nog niet. Ook in Duitsland zelf ove
rigens vragen mensen, en vaak juist wat jongere 
mensen, van wie niet de ouders maar de grootou
ders onder bet nationaal-socialisme opgroeiden, zich 
met angst en beven af of de recente ontwikkeling 
niet als bet eerste begin van een noodlottige spiraal 
moet worden gezien. Zelfs duikt de vraag op of bet 
wellicht een onuitroeibare, als het ware genetisch 
bepaalde eigenschap van Duitsers is om in tijden van 
crisis hun toevlucht tot bet rechts-extremisme te 
zoeken. 

Deze vraag is gerechtvaardigd en mag derhalve 
niet eenvoudig opzij worden geschoven. Een voor
barig antwoord is echter evenmin op zijn plaats. 

een kleine harde kern van 
rechts-extremisme bestaat, die in perioden van cri
sis virulent wordt en zich stilhoudt zodra de politiek 
weer in rustiger vaarwater komt. 

Maar hoe zit bet met de kwalitatieve aspecten? Is bet 
Duitse rechts-extremisme inderdaad niet aanzienlijk 
agressiever? En vooral: staat de Duitse bevolking er 
over het algemeen niet welwillender tegenover dan 
die in andere Ianden? Zonder deze vragen uitput
tend te behandelen, wil ik hier toch bet volgende in 
overweging geven . Het rechts-extremisme lijkt be
halve in Duitsland ook elders in Europa in opmars te 
zijn en onder bredere lagen van de bevolking gehoor 
te vinden. Ik wil bijvoorbeeld wijzen op de demon
stratie van vijftigduizend fascisten in Rome, op bet 
volksreferendum in Oostenrijk dat duidelijk tegen 
buitenlanders was gericht, en op de aanvallen op 
buitenlanders in Groot-Britannie, waaraan elders 
verbazend weinig aandacht wordt besteed. 

Bovendien lijkt mij ook in Duitsland de bereid
heid te bestaan om, na een korte periode van ver
lamming en anders dan in de Republiek van Wei
mar, actief en vastbesloten tegen dit soort tenden
zen op te treden. Maar niettemin: de groei van het 
Duitse rechts-extremisme is verontrustend, niet ai
leen omdat het een Duits maar ook omdat het een 
bijzonder gewelddadige vorm van rechts-extremis
me is. Zijn verschijningsvormen, ideologieen en wor
tels verdienen daarom een nadere beschouwing. 

Net als in de rest van Europa bestaat bet rechts-ex
tremisme ook in de Bondsrepubliek a! Ianger dan 
vandaag. Zo wil ik herinneren aan het succes van de 
extreem-rechtse N PD in de jaren zestig, die toen ga
ren wist te spinnen bij de economische crisis aan het 
einde van de periode-Adenauer en met name ook bij 
de nieuwe Oost-politiek van Willy Brandt, een poli
tiek die door extreem-rechts als een uitverkoop van 
Duitslands nationale belangen werd bestempeld. 
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De Partij der Republikaner op haar beurt ontstond al 

lang voordat de Duitse eenwording een feit werd. 
Als sterkste partij binnen georganiseerd extreem
rechts dankte ze haar succes vooral aan de sociaal
economische crisis in de tweede helft van de jaren 
tachtig. Trefwoorden zijn: de toenemende werk
loosheid, de woningnood in de dichtbevolkte wijken 
van de grate steden, het verdwijnen van orientatie
punten, de neerwaartse sociale mobiliteit door mo
dernisering en rationalisatie, de toename van het 
aantal asielzoekers, et cetera. De toeloop naar de 
partij nam echter pas dramatische vormen aan toen 
er een combinatie van problemen optrad, veroor
zaakt door zowel de Duitse eenwording als de snel 
aanzwellende stroom van asielzoekers en etnische 
Duitsers uit Oost-Europa. Oat extreem-rechts op 
dit moment zoveel succes heeft moet grotendeels 
worden verklaard uit de gigantische problemen die 
door deze beide ontwikkelingen zijn veroorzaakt. 

De aantrekkingskracht van extreem-rechts voor be
paalde bevolkingsgroepen wordt nog door de vol
gende factoren versterkt: 

1. Rechts-radicale partijen baseren zich niet op 
een programma maar op een wereldbeschouwing en 
paaien het electoraat met simplistische beloften die 
inspelen op het wijdverbreide verlangen naar een 
'goede oude tijd', toen er nog recht en orde in Duits
land geheerst zouden hebben. In een almaar com
plexer wordende maatschappij suggereren rechts
extremisten dat er eenvoudige en snelle oplossingen 
zijn. Ze profiteren daarbij van het feit dat de geves
tigde partijen, in tegenstelling tot wat ze doorgaans 
beweren, steeds minder capabel en in staat blijken 
tot het oplossen van de problemen. De onoprecht
heid van de traditionele partijen is karen op de rna
len van extreem-rechts, het ontleent daaraan een 
dee! van zijn kracht. 

2. We Ieven in een tijd waarin waarden snel ver
anderen. Voor een niet onaanzienlijk dee! van de be
volking betekent dit een verlies aan orientatie, ze
kerheid en geborgenheid. Extreem-rechts biedt de
ze mensen een aantal schijnbaar vaste orientatiepun
ten op geestelijk, politiek en sociaal terrein aan. Wat 
dit betreft profiteert het van het feit dat de traditio
nele partijen geen 'concrete utopie' of andere gees
telijke orientatiepunten meer te bieden hebben, ja 
dat de 'politieke klasse' als geheel niet zelden van 
opportunisme blijk geeft en zelfs in corruptieschan
dalen is verwikkeld. De polemiek tegen de gevestig
de partijen en partijbureaucratieen kon zich zo tot 
een succesvol wapen in het arsenaal van extreem
rechts ontwikkelen. 

3. De hereniging van Duitsland heeft een gunstig 

klimaat voor nationaal-chauvinistische propaganda 
geschapen. Zowel de binnenlandse problemen als 
Duitslands vooralsnog onduidelijke positie in de in
ternationale politiek, wordt door extreem-rechts 
aangegrepen voor de leuze: 'Deutschland iiber al
les!' Deze polariserende kreet creeert de vijandbeel
den die zo kenmerkend zijn voor extreem-rechts: 
naar binnen toe de asielzoekers, alsmede de verte
genwoordigers van de op het Westen georienteer
de, liberaal-democratische politieke cultuur. En 
naar buiten toe: tegen de politiek die is gericht op 
een hechte verankering van Duitsland in de gemeen
schap van Europese staten en in de EG. Aangezien 
het mensen in de regel meer moeite kost dan voor
heen hun identiteit in positieve zin te formuleren, 
treedt er een eeuwenoud en fataal mechanisme in 
werking: men definieert zichzelf door afgrenzing, in 
negatieve term en dus. Extreem-rechts maakt van dit 
mechanisme gebruik. 

Nieuw Rechts 

Bij dit alles moet worden onderstreept dat 'nieuw 
rechts' zowel in ideologisch als programmatisch op
zicht niet geheel identiek is met het rechts van de 
jaren zestig. Oud rechts, zoals vertegenwoordigd 
door de N PD, sloot nog bijna naadloos aan bij de 
ideeen en gedragspatronen van de nazi's en menig 
lid had een nazi-achtergrond. 'Nieuw Rechts' even
wei neemt behoedzaam afstand van de meest rauwe 
en gewelddadige kanten van het nationaal-socialis
me. Men probeert zich als een fatsoenlijke, parle
mentaire, de grondwet respecterende beweging 
voor te doen. Onder andere als reactie op de linkse 
intellectuelen en op 'Nouvelle Droite' in Frankrijk, 
probeert extreem-rechts zijn propaganda te 'intel
lectualiseren', conform Gramsci's concept dat 'cul
turele hegemonie' de voorwaarde is voor de uitein
delijke doorbraak op parlementair en buiten-parle
mentair terrein. 

Maar het wezenlijk nieuwe- en gevaarlijke- aan 
de nieuw-rechtse beweging in Duitsland is dat zij 
bijzonder actief is in de schemerzone tussen ex
treem-rechts en conservatief-rechts. Ter rechterzij
de van het politieke spectrum blijkt er een gedachten
uitwisseling te bestaan, waarbij rechts-radicale !ei
ders niet zelden de trefwoorden leveren aan rechts
conservatieve politici en publicisten. 

De andere kant van het verhaal is dat extreem-recht
se ideologen de nationalistische ideeen afzwakken, 
door er elementen uit het socialistische, humanisti
sche, ecologische en natuurwetenschappelijke den-
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ken aan toe te voegen. Dit geheel wordt omgesmol
ten tot een nieuw 'nationaal-europees' of 'etno-plu
ralistisch' concept, waarin het racistische en natio
nalistische machtsdenken is losgekoppeld van het 
oude nationaal-chauvinisme. Met dit vernieuwde 
concept tracht extreem-rechts zich als links noch 
rechts maar als een op de toekomst georienteerde 
'Derde Weg' te presenteren. 

Uiteraard blijven er fundamentele tegenstrijdig
heden bestaan. Zo is extreem-rechts enerzijds fel 
gekant tegen de verzorgings- en interventiestaat, 
maar pleit het wei voor overheidssteun aan de oude 
middengroepen, zoals ambachtslieden, kleine on
dernemers en boeren. En terwijl het elke verdieping 
van de Europese integra tie afwijst, wordt anderzijds 
vee! nadruk gefegd op de ecologische problemen, 
die voor hun oplossing nu eenmaal grensoverschrij
dende samenwerkingsverbanden eisen. 

Contra VerlichtinB 
Bij aile 'intellectualisering' en 'modernisering' van 
'nieuw rechts', blijft het echter een feit dat er in 
essentie geen onderscheid bestaat tussen 'nieuw 
rechts' en 'oud rechts' van het type N PD. Ik zal dit 
met enkele voorbeelden illustreren. 

Behorend tot de stromingen die je onder het 
kopje 'contra-Verlichting' zou kunnen samenvat
ten, borduurt extreem-rechts voort op de maat
schappij- en cultuurkritiek die in de Republiek van 
Weimar door de rechts-conservatieve Deutsche Bewe
nuna werd gebezigd. Volgens deze traditie verwerpt 
extreem-rechts aile waarden van de Franse Revo
lutie, waarden die later door zowel de liberaal-de
mocratische burgerij als de arbeidersbeweging wer
den overgenomen. De trefwoorden zijn: strijd tegen 
het individualisme, tegen politiek en maatschappe
lijk pluralisme en tegen het tolereren van diverse 
belangen en waarden naast elkaar. In de opvatting 
van extreem-rechts zijn zaken als pluralisme, diver
siteit, conflict en compromis !outer stoorzenders. 
Anders-denkenden worden als vijanden gezien, als 
hinderpalen bij het realiseren van een eensgezinde 
politieke wil. Het belang van de staat en de 'ge
meenschap' hebben in deze visie voorrang hoven 
partij- en groepsbelangen. 

Dat geldt in het bijzonder voor de vakbonden. Hun 
idee, dat het algemeen belang mede gebaat is bij de 
georganiseerde belangenbehartiging der werkne
mers, waarbij hardere strijdmethoden zoals stakin
gen niet mogen worden uitgesloten, is volgens ex
treem-rechts een verwerpelijk idee. In het program-

rna van de Republikaner staat bijvoorbeeld dat de 
vakbonden zich 'moeten beperken tot het op partij
politiek neutrale wijze opkomen voor het welzijn 
der werknemers en voor goede arbeidsomstandig
heden; bij het vaststellen van de prijs (van de arbeid) 
moet het belang van de nationale economie voorop 
worden gesteld.' De vraag wie eigenlijk bepaalt wat 
in het belang is van de nationale economie, blijft 
onbeantwoord. 

Uit hun afwijzing van pluralisme en conflict, van de 
noodzaak om belangentegenstellingen op een gere
guleerde wijze uit te vechten, of, anders gezegd, uit 
de fictie van een homogene, conflictvrije samenle
ving, blijkt duidelijk dat extreem-rechts de klassieke 
tegenstelling tussen 'maatschappij' en 'gemeen
schap' weer uit de kast trekt. Enerzijds staat in deze 
tegenstelling de maatschappij, die vanwege haar plu
ralisme wei tot nationale en sociale desintegratie en 
tot morele ontwrichting moet leiden. Anderzijds 
staat de gemeenschap, waarin elke burger en sociale 
groep onder het motto van 'organische democratie' 
in een nationaal collectief is ingebed en waarin aile 
taken en doelstellingen door een (fictief en onde
finieerbaar) 'gemeenschapsbelang' worden gedic
teerd. De volgende stap is dan snel gezet, namelijk 
die naar een 'sterke staat', geleid door een 'elite' die 
de gemeenschapsbelangen onderkent en het indivi
du een vaste plaats in een hierarchisch gestructu
reerde samenleving garandeert. Het hele idee doet 
sterk denken aan Carl Schmitt. 

Een hiermee direct samenhangende - en even
eens aan Carl Schmitt ontleende - gedachte is dat 
politiek niet bedreven behoord te worden volgens 
het consensus-principe, zoals dat in de fundamente
le waarden en spelregels van de Duitse grondwet is 
vastgelegd. In de visie van extreem-rechts is de poli
tieke tegenstander geen concurrent waarmee men 
onderhandelt en compromissen sluit. Integendeel, 
hij is de vijand die bestreden en politiek vernietigd 
client te worden, zodat er een gemeenschappelijke, 
collectieve wil kan worden gerealiseerd. Zoals 
Schmitt zelf het formuleerde: 'Democratie vereist 
in de eerste plaats homogeniteit en in de tweede 
plaats het desnoods uitstoten en vernietigen van het 
heterogene. De politieke kracht van een democratie 
is daarin gelegen dat zij het vreemde en ongelijk
soortige, datgene wat de homogeniteit bedreigt, kan 
uitschakelen of op een afstand houden.' 

Dit principe vormt ook voor het moderne rechts
extremisme in Duitsland het uitgangspunt. 
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Asielzoekers 

Het vijandbeeld dat een sleutelpositie in de ideeen
wereld van extreem-rechts inneemt is dat van de 
vreemdeling, de buitenlander, de asielzoeker. Na
tuurlijk, het grote aantal asielzoekers en andere im
migranten is een groot probleem, dat om een op
lossing vraag. Zo'n oplossing client volgens mij te 
worden gevonden in een quotering van de immigra
tie op Europees niveau, waarbij het recht op politiek 
asiel gewaarborgd blijft. 

Wat evenwel kenmerkend is voor extreem
rechtse bewegingen in Duitsland en ook elders, is 
dat zij het probleem van de asielzoekers misbruiken, 
en wei met het doel om aanhangers onder totaal ver
schillende sociale lagen en culturele milieus te win
nen. Extreem-rechtse bewegingen proberen, door 
een verbinding te leggen tussen sociaal en nationaal 
populisme, tot 'volkspartijen' uit te groeien. Zij be
ogen een brede massa-aanhang: van de 'oude mid
denklasse', hun traditionele machtsbasis, via de be
oefenaren van vrije beroepen en de met deklassering 
bedreigde delen van de arbeidersklasse tot aan dat 
dee! van de intelligentsia en jeugd dat aandringt 
op een 'geestelijke en morele herbewapening' van 
Duitsland, op een bezinning op het 'Deutsche We
sen'. 

Daarbij wordt de natie - samen met begrippen 
als autoriteit en vaderland, gezin, discipline en orde 
- gepresenteerd als de instantie waaraan de bevol
king haar identiteit en orientatie, zekerheid en vas
tigheid kan ontlenen. 

Ten gevolge van specifieke factoren vormen de 
bondsstaten van de ex-DDR een vruchtbare bodem 
voor rechts-extremistische propaganda. Daarvoor 
zijn twee oorzaken te noemen. Om te beginnen 
heeft de bevolking aldaar nooit met vreemdelingen 
en buitenlanders leren omgaan, omdat zij, in weer
wil van het officieel gehuldigde intemationalisme, 
van het Westen werd afgezonderd. Volgens Wolf
gang Thierse, de uit de ex-DDR afkomstige vice
voorzitter van de SPD, is de afkeer van buitenlanders 
in de ex-DDR niet in de laatste plaats te wijten aan 
het feit dat de bevolking daar veertig jaar lang 'ge
hospitaliseerd' is geweest: 'omdat we altijd binnen 
werden gehouden, reageerden we als gehospitali
seerde kinderen- autistisch, verschrikt, onzeker en 
terughoudend of aggressief.' 

De tweede oorzaak moet gezocht worden in het 
feit dat vee! ex-DoR'ers hebben moeten zien hoe zij 
van heiden van het Duitse volk tot sociale probleem
gevailen werden. En dat niet aileen in materieel op
zicht: van de levensstandaard tot het algemene le
vensgevoel, alles schijnt hun positie als tweederangs 

burgers te onderstrepen. Om nogmaals Thierse te 

citeren: 'De vrijheid die aanvankelijk met geestdrift 
werd begroet, wordt nu niet Ianger als een onver
deeld genoegen ervaren. Velen ontbreekt het een
voudig aan geld om van de vrijheid te genieten . 
Naast het gevoel van bevrijding heerst er ook angst. 
De toekomst is niet aileen hoopgevend, zij is ook de
primerend en riskant.' 

Etnische homogeniteit 

Extreem-rechts maakt hiervan gebruik, door men
sen die weinig zekerheden meer hebben een schijn 
van geborgenheid te bieden in 'de natie', dat wil 
zeggen in een Duits huis waarin vreemdelingen niets 
te zoeken hebben. Het idee van de Duitse eenheids
staat - als de centrale instantie die borg staat voor 
vrijheid en democratie - is aan een radicale herwaar
dering onderhevig. Werd hij tot voor kort nog ge
zien als de belichaming van de liberaal -democrati
sche emancipatie-ideologie, nu wordt hij beschouwd 
als middel om het Duitse volk naar binnen en buiten 
toe tegen vreemde invloeden te beschermen. 

Het nationalisme van Duitse rechts-extremisten 
wordt gekenmerkt door een sterk verlangen naar 
etnische homogeniteit van de natie . Ze keren zich 
dan ook fel tegen de idee van de 'multi-culturele 
samenleving'. Ik denk overigens dat we het ons wat 
dit betreft niet al te gemakkelijk moeten maken. Een 
theoretisch pleidooi voor de multi-culturele sa
menleving is een ding. Jets heel anders is het om naar 
dit ideaal te Ieven - om buren met een geheel ande
re levensstijl, die zich anders kleden, andere waar
den hebben en vreemde muziek en geuren versprei
den, te accepteren en niet als vreemd en vijandig te 
ervaren. In hoeverre dat laatste in West-Europa al 
de praktijk van aile dag is, is moeilijk te zeggen. 

In elk geval is het eenvoudiger om al het vreemde uit 
de 'wij-groep' te verstoten - en dat is precies wat 
extreem-rechts doet. Terwijl in de grondwet staat 
dat iedereen die in Duitsland woont, ongeacht af
komst, ras, geslacht of godsdienst, bepaalde rechten 
heeft - het recht op Ieven, de mensenrechten en het 
recht op een gelijke en menswaardige behandeling 
kan uit de ideeen van extreem-rechts maar een con
clusie worden getrokken: deze grondrechten dienen 
aileen op 'Duitsers' van toepassing te worden ver
klaard. Extreem-rechts proclameert de ongelijkheid 
en ziet derhalve iedereen als vijand die gelooft dat 
·aile mensen, omdat ze mensen zijn, in wezen gelijk 
zijn. Daarmee zal extreem-rechts zich onvermijde
lijk tegen de belangrijkste verworvenheden van de 
burgerlijke maatschappij keren. 

1 97 
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Vanuit deze opvatting van het nationalisme gerede
neerd is het niet meer dan logisch dat de Duitse 
rechts-extremisten de vreemdelingen buitensluiten, 
ja ze tot zondebok voor alles verklaren. In deze visie 
onttrekken de 'niet-Duitsers' immers financiele en 
andere middelen aan de natie en staan ze de gewens
te eenheidsmoraal in de weg. Zoals de Duitse politi
coloog Kiihnl schreef: 'In die zin komt het vijand
beeld overeen met het anti-semitisme in eerdere 
crisisjaren, toen de angst voor het socialisme, het 
groot-kapitaal en de joden tot een vijandbeeld werd 
samengebald . ' 

Op nog een ander belangrijk aspect van de denk
beelden van extreem-rechts kan ik hier slechts kort 
ingaan: op de poging namelijk de Duitse geschiede
nis 'onschadelijk' te maken. Het laatste voorbeeld 
dat ons liet zien hoeveel politieke gevolgen het her
schrijven van de geschiedenis kan hebben, was de 
perestrojka van Gorbatsjov. In die periode werd het 
geschiedsbeeld in de Sovjetunie radicaal gewijzigd, 
hetgeen er niet in de laatste plaats toe bijdroeg dat 
de legitimiteit van het Sovjet-systeem zozeer werd 
aangetast dat het ten slotte ten onder ging. 

Extreem-rechts in Duitsland streeft een soortgelijke 
ontwikkeling na. Het bagatelliseren van de nazi-mis
daden; de these van de 'Auschwitz-leugen', zoals 
door David Irving uitgedragen; de oproep zich van 
het schuldcomplex te ontdoen oftewel 'een punt te 
zetten achter de heropvoeding van de Duitsers en 
het loket voor kaartjes naar Can ossa te sluiten', zoals 
Schonhuber het formuleerde, het zijn evenzovele 
zaken waaruit blijkt dat extreem-rechts de legitimi
teit van het liberaal-democratische, in het Westen 
verankerde Duitsland wil ondergraven. De herzie
ning van het geschiedsbeeld, in die zin dat de Duitse 
natie wordt verheerlijkt en er wordt teruggegrepen 
op ideeen die gevoed werden door grootheidswaan, 
staat centraal in de pogingen om de 'culturele hege
monie' in Duitsland te veroveren. 

De extreem-rechtse denkbeelden op het gebied 
van de buitenlandse politiek blijven vaag. Een ding is 
echter duidelijk: de betrekkingen met bondgenoten 
noch de integratiemechanismen mogen, voorzover 
ze a! worden geaccepteerd, Duitslands vrijheid van 
handelen als soevereine staat inperken. Duitsland 
dient zijn nationale belangen te kunnen verdedigen 
zonder rekening te hoeven houden met buitenlandse 
machten. Extreem-rechts pleit voor het 'Europa van 
de vrije volkeren', een idee waarin het 'etnoplura
lisme' en Duitsland zelf centraal staat . 

Anders dan de term suggereert, wordt met 'et
nopluralisme' niet een gelijkberechtigde samenwer-

king tussen allerlei staten en volkeren bedoeld. De 
consequentie ervan is in feite apartheid: de volkeren 
moeten de omgang met anderen vermijden. Ver
menging van rassen dient te worden voorkomen en, 
voorzover a! gerealiseerd, te worden teruggedraaid. 
Centraal in dit hele concept staat de gedachte dat 
bepaalde biologische of culturele eigenschappen van 
andere volkeren zich niet met die van de Duitsers 
verdragen; dat een vermenging van rassen en volke
ren tot degeneratie en ondergang van het Duitse 
volk en het 'Deutsche Wesen' leidt. 

Hier en daar hoor je ook a! weer geluiden opgaan 
voor een Duits-Russisch bondgenootschap, een idee 
dat zo kenmerkend is voor het Duitse nationalisme. 
Met dit denkbeeld voegt extreem-rechts zich in de 
historische traditie die een alliantie beoogt tussen de 
twee grote staten die een speciale 'missie' te vervul
len hebben - een anti-westerse, anti-liberale en anti
individualistische missie. In Rusland is inmiddels een 
dergelijke nationaal-chauvinistische tendens waar te 
nemen, onder meer in de figuur van de demagoog 
Sjirinowski. Ook hij dringt aan op speciale betrek
kingen tussen Rusland en Duitsland. Schonhuber 
arm in arm met Sjirinowski: het zou een nachtmer
rie voor heel Europa zijn. 

Aanaeboren eiaenschap 
Wat dus te doen? Is het inderdaad een fatale, aange
boren eigenschap van Duitsers om in tijden van em
stige crisis massaal te verrechtsen? Zijn de democra
tische krachten in het nieuwe, verenigde Duitsland 
verstomd en in staat noch bereid tot verzet? Dienen 
onze buurlanden zich opnieuw zorgen te maken om 
een Duitsland dat zich steeds meer door de ideeen 
van extreem-rechts laat leiden, zowel in de binnen
als de buitenlandse politiek? 

Deze angsten zijn - zo lijkt het mij - sterk over
dreven . De overgrote meerderheid der Duitsers 
heeft zich de politieke cultuur van het Westen valle
dig eigen gemaakt. W elbeschouwd is de harde kern 
van extreem-rechts in Duitsland niet groter dan el
ders in Europa- van Frankrijk en Italie tot aan Polen 
en Hongarije. Bovendien: was het Duitse conserva
tisme, zoals nu vooral door de cou vertegenwoor
digd, tijdens de Republiek van Weimar nog anti
liberaal en nationalistisch gezind, na de catastrofe 
van de Tweede Wereldoorlog heeft het zich met zijn 
traditionale vijanden in zowel het binnenland (de 
sociaal-democraten) als het buitenland (Frankrijk) 
verzoend en ondubbelzinnig voor een pro-Europese 
koers gekozen. 



Niettemin blijft, mede met het oog op de meer 

recente Duitse geschiedenis, voorzichtigheid gebo
den. Extreem-rechtse activiteiten dienen in de kiem 
te worden gesmoord. En dat niet met middelen die 
beperkt blijven tot het symbolische, in laatste in
stantie 'machteloze anti-fascisme' dat democraten in 
de Republiek van Weimar plachten te praktiseren. 
Criminele activiteiten, verbaal en fysiek geweld, 
moeten resoluut worden aangepakt. Daarvoor zijn 
geen nieuwe wetten nodig, wei echter een striktere 
toepassing van de bestaande wetten. De indruk 
moet worden weggenomen dat het Duitse politieke 
systeem nog steeds een zwakke plek heeft waar het 
gaat om het bestrijden van rechts-extremisme. Met 
de harde, gewelddadige kern van de rechts-extre
mistische minderheid is geen discussie mogelijk. 

Tegelijkertijd echter moeten wij ons verdiepen in de 
motieven van de potentiele sympathisanten van ex
treem-rechts . Met name in die van de jongeren die 
al aan zijn parolen gehoor geven en van de protest
stemmers, die met hun stem op extreem-rechts de 
gevestigde partijen aan het denken willen zetten. Op 
dit vlak kunnen we niet volstaan met mooie woor
den: er moeten concrete daden komen. 

Concrete daden 

De problemen die extreem-rechts in de kaart spelen 
kunnen hier slechts kort worden aangestipt. Bovenal 
vormen ze een uitdaging aan de politieke partijen 
zelf: zij moeten de burgers eerlijk over de proble
men informeren, in plaats van verwachtingen te 
wekken die tot teleurstelling en frustraties leiden 
omdat ze onmogelijk kunnen worden ingelost. Zo'n 
onvrede wordt door extreem-rechts dankbaar aan
gegrepen voor hun kritiek op de 'politieke klasse'. 
Een zekere mate van profilering mag dan, met het 
oog op verkiezingen en het behouden van de macht, 
nodig zijn, op dit moment lijkt een meer zakelijke 
opstelling tegenover de problemen evenzeer gebo
den. De economische en sociale problemen zijn zo 
groot dat ze alleen langs de democratische weg van 
de consensus kunnen worden opgelost. Trefwoor
den hierbij zijn: structurele steun aan de nieuwe 
bondsstaten, opdat ze niet het 'Mezzogiomo van 
Duitsland' worden; een sociaal rechtvaardige verde
ling van de lasten van de Duitse hereniging en, ten 
slotte, een kanalisering van de stroom asielzoekers, 
zonder dat dit ten koste gaat van het grondwettelijk 
recht op een individuele beoordeling en op politiek 
asiel. Het in versneld tempo ontstaan van een 'twee
derde maatschappij' zou koren op de molen van 
extreem-rechts zijn- niet vergeten mag worden dat 

het destijds vooral de nazi's waren die van de massa
le sociale deklassering profiteerden. 

Maar hoe cruciaal ook, het bewerkstelligen van 
een efficiente en sociaal rechtvaardige sociaal-eco
nornische ontwikkeling is slechts een van de midde
len die de democratische krachten in Duitsland ten 
dienste staat om het rechts-extremisme te keren. 
Niet minder belangrijk is het stimuleren van een dis
cussie over politieke en geestelijke waarden - met 
name die welke het karakter, de zelfopvatting en de 
perspectieven van het verenigde Duitsland be
treffen . 

In 'post-nationale' kringen wordt verwacht en 
gehoopt dat naarmate de Europese integratie vor
dert het belang van de naties afneemt. Vooral in po
litiek en cultureellinkse kringen in West-Duitsland 
is die hoop sterk aanwezig. Maar hierin vergist men 
zich: ook in het toekomstige Europa zullen politieke 
consensus en maatschappelijke integratie op het na
tionale vlak tot stand moeten komen. Juist daarom 
zou het verkeerd zijn wanneer democraten de natio
nale idee, die voor velerlei uitleg vatbaar is, aan 
rechts-extrernisten overlieten. Zij immers wenden 
'het nationale', in zijn geperverteerde, etnische va
riant, aan om hun eigen doelen te bereiken. Zij halen 
het agressieve, door de verschrikkingen van het na
tionaal-socialisme gedelegitimeerde nationalisme 
van stal om de 'culturele hegemonie' te veroveren. 

Met het begrip 'natie' kunnen en moeten ook 
democraten zich vereenzelvigen . Verwijst echter 
extreem-rechts bij de vraag wie staatsburger kan 
worden naar het begrip 'ethnos', de democraten 
dienen daar het begrip 'demos' tegenover te stellen. 
Net als hun voorlopers van 1848 moeten zij de na
tionale gedachte met de ideeen van vrijheid en 
democratie verbinden. Daamaast dienen ze het ver
enigde Duitsland in een Europa van de burgers (en 
niet aileen in dat van de technocraten) binnen te 
voeren. 

Het is een bemoedigend teken dat honderdduizen
den burgers voor dit soort doelen de straat opgaan, 
dat zovele Duitsers zich aansluiten bij telefonische 
hulpdiensten ter bescherming van asielzoekerscen
tra of met stickers en fakkeloptochten te kennen ge
ven dat zij aan de kant van hun allochtone mede-bur
gers staan. Volgens mij is dit het duidelijkste bewijs 
dat Duitsland sinds de Republiek van Weimar gron
dig is veranderd . Destijds protesteerde de meerder

·heid niet tegen de anti-semitische hetze, hoewel ve
len het er niet mee eens waren. En juist dit zwijgen 
maakte de holocaust 
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Het economisch denken is 
in opmars. Het dringt in 
steeds meer levenssferen 
door en wordt steeds on-

Cultuur, 
vrijheid en de 

grenzen van de 
markt 

echter niet te groot te zijn. 
Een beperkte toepassing 
van het marktbeginsel kan 
hier mede voor zorgdra
gen. dubbelzinniger en vanzelf-

sprekender van toepassing 
geacht. Men krijgt de in
druk dat overwegingen van 
markt, omzet, winst en 
doelmatigheid de laatste ja
ren zelfs versneld aan in
vloed winnen. Gebieden 
als de universiteit, het soci-

HANS BLOKLAND Rationaliserinasproces 

Als KN A w-Fellow verbonden aan het Rotterdams 
Op zich is het toenemende 
belang van het economisch 
denken geen uniek feno
meen . Men zou kunnen 
stellen dat het een onder-

lnstituut voor Socioloaisch en BestuurskundiB 
Onderzoek [RISBO) van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam 

aal verzekeringsstelsel of 
de kunst en de cultuur, die tijdenlang door een an
dere rationaliteit gevoed werden, geraken tegen
woordig ook in de ban van de markt. 

Zo hebben we sinds een jaar of tien een 'onder
nemende' universiteit waar 'rendementcijfers' of 
slaagpercentages van studenten de omzet bepalen, 
waar de inhoud van de studies meer en meer wordt 
afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt en 
waar de arbeidsprestaties van het personeel worden 
uitgedrukt in kwantificeerbare 'dbu 's' . Sommige 
faculteiten, zoals die der Rotterdamse bedrijfskun
digen, zijn inmiddels dermate 'ondememend' ge
worden, dat zij op een omzet van zeven rniljoen een 
verlies van twee miljoen gulden weten te creeren. 

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of er 
grenzen gesteld moeten worden aan het marktden
ken in de kunsten en de cultuur. Vormt een samen
leving !outer een markt of is er iets meer dat de 
mensen met elkaar verbindt? Betoogd wordt onder 
meer dat een samenleving van mensen, in tegenstel
ling tot een markt, doelen nastreeft, zoals de emanci
patie van het individu. Het bevorderen van de parti
cipatie in culturele activiteiten kan daartoe een in
strument zijn. Daamaast vervullen de kunsten en de 
letteren functies in de samenleving die vaak onvol
doende door 'de markt' worden onderkend en ge
honoreerd . Ze vormen het domein waarin de cul
tuur in sociologische zin zichzelf kritisch evalueert. 
Om een brede cultuurparticipatie en het vervullen 
van deze functies mogelijk te maken , client de kloof 
tussen professionele kunstenwereld en lekenpubliek 

dee! vormt van een rationa
liseringsproces dat al sinds 

de Grieken binnen de westerse cultuur gaande is. In 
dit proces is steeds minder plaats voor, wat Max 
Weber noemde, waarde of substantie1e rationaliteit . 

De instrumentele rationaliteit wint daarentegen aan 
betekenis. Dit wil zeggen dat mensen steeds meer 
gaan denken in termen van optimale doelmiddelen 
relaties : hoe kan een bepaald doe! met zo weinig 
mogelijk middelen worden bereikt. Over dat doe!, 
wat het is en waarom het nastrevenswaardig zou 
zijn, wordt echter steeds minder nagedacht. De 
doelen verdwijnen in de mist. Men veronderstelt 
zelfs dat het niet mogelijk is hierover rationeel te ar
gumenteren en te debatteren. 

Toch zijn het juist deze waarden die zin en bete
kenis aan het Ieven geven. Het gedachteloos realise
ren van willekeurige doelen, zoals een machine dat 
kan doen of een mens aan een lopende band, is be
trekkelijk zinledig en ook mensonwaardig . Charlie 
Chaplin bracht dit op ludieke wijze tot uitdrukking 
in zijn Modern Times. Max Weber kon er minder om 
lachen. Hij was zeer pessirnistisch over de gevolgen 
van dit volgens hem onomkeerbare en onstuitbare 
proces, dat als een noodlot op ons afkomt. Ons 
wacht een kille, !outer door instrumentele rationali
teit bepaalde Gesellschcifi waarin calculerende, eenza
me individuen langzaam door gevoelloze bureaucra
tieen van hun menszijn beroofd zullen worden. Ons 
wacht niet 'een bloeiende zomer', maar 'een ijzige 
en duistere poolnacht'. 

Ook de kunsten, die decennialang door de over
heid uit de poolwind werden gehouden, zijn dus nu 
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aan de beurt. De eigen inkomsten moeten ornhoog, 

er moet meer rekening worden gehouden met de 
wensen van de consument, 'kunstenaars' zijn 'kunstpro
ducenten' geworden, en sponsoring, kunstmarke
ting en kunstmanagement zijn in opkomst. De cul
tuurpolitieke discussie wordt ook steeds meer een 
economiscbe discussie. 

Het is onverstandig het belang van deze economi
sche benadering te ontkennen. De markt is als allo
catiemiddel tot op zekere hoogte zowel wenselijk als 
onvermijdelijk. Omdat marktprocessen altijd optre
den, heeft het geen zin om tegen de markt te zijn -
men kan zich net zo goed tegen de winter verklaren. 
Op het moment dat er een aanbod van en een vraag 
naar een bepaald goed is, is er een markt, daar komt 
zelfs de kunst niet onderuit. Daarnaast kunnen 
marktprocessen tot op zekere hoogte bewerkstelli
gen dat de kloof tussen de professionele kunstenwe
reld en het lekenpubliek niet te groot wordt. 

Niettemin moet de vraag worden gesteld of de 
werking van de markt zonder meer in aile levenssfe
ren toegelaten moet worden; ofhet wenselijk is ook 
binnen de kunsten en de letteren, de wetenschap of 
het sociaal-verzekeringsstelsel hoofdzakelijk te gaan 
denken in termen van vraag en aanbod, omzet, 
winst, doelmatigheid, et cetera. De vraag die hier
aan voorafgaat is: vormt de samenleving !outer een 
markt of is er iets meer dan de markt dat de mensen 
met elkaar verbindt? .Wat is dat 'meer' dan en in 
hoeverre zou dat 'meer' een rechtvaardiging kunnen 
vormen voor een cultuurbeleid, dat tegen de markt 
ingaat? 

'Abstract' mensbeeld van de markt 

Laten we eerst bekijken hoe de markt mensen be
handelt ofbenadert. 

De markt is een allocatiemiddeJ, een voertuig van 
instrumentele rationaliteit . Zij streeft geen doelein
den na, voor waarderationaliteit is geen plaats. Een 
individu is binnen een markt een 'abstract' gegeven. 
De markt vraagt zich niet af wie of wat een bepaalde 
consument is, wat zijn relaties tot zijn omgeving zijn 
of hoe zijn voorkeuren en behoeften tot stand zijn 
gekomen. De mens is voor de markt een wezen zon
der verleden en zonder sociale achtergrond, een we
zen met aeaeven behoeften, belangen, doeleinden, 
verlangens, rechten, talenten, et cetera, die aile los 
worden gezien van iedere sociale context. Een mens 
is slechts de drager van deze kenmerken en de sa
menleving is niet meer dan een instrument om vast
staande individuele doeleinden te realiseren. Van 
samen Ieven, van sociale interactie, is eigenlijk geen 
sprake. lndividuen wisselen slechts voorkeuren met 

elkaar uit via de markt. De bestaande preferenties 

bepalen via deze markt wat van waarde is en wat bij
gevolg geproduceerd kan en zal worden. 

Het idee van de markt en de abstracte wijze waar
op binnen een markt tegen individuen wordt aange
keken, sluiten nauw aan op een specifieke manier 
waarop het begrip vrijheid kan worden gedefi
nieerd, namelijk op een neaatieve wijze . Negatieve 
vrijheid is het domein waarin iemand, ongehinderd 
door doelbewuste interventies van anderen, dat kan 
doen wat in zijn vermogen ligt. Hoe groter dit 
prive-domein, hoe groter zijn negatieve vrijheid. 

Het idee van negatieve vrijheid is met name in de 
achttiende eeuw door liberale theoretici ontwikkeld 
en was bedoeld als een verdedigingswal tegen voor
al de staat, die toen, zoals bekend, almachtig en au
toritair was. Burgerrechten als vrijheid van vergade
ring, vereniging en meningsuiting zijn vormen van 
negatieve vrijheid. 

Ook binnen deze negatieve vrijheidsconceptie 
worden mensen abstract beschouwd: het gaat erom 
dat iemand onbelemmerd door anderen zijn verlan
gens en wensen kan realiseren. Hoe deze verlangens 
tot stand zijn gekomen, wat de rol van anderen of 
van bepaalde maatschappelijke structuren daarin is 
geweest en of iemand soms innerlijke belemmerin
gen heeft, zoals onwetendheid, die vragen worden 
niet gesteld. Het centrale idee is, dat hoe meer ie
mand met rust wordt gelaten des te vrijer hij is. Het 
meest vrij is men dan ook op een onbewoond eiland. 

Mensen die van oordeel zijn, dater voor de over
heid op het gebied van de kunsten en letteren geen 
rol van betekenis is weggelegd, dat de burgers oud 
en wijs genoeg zijn om zelf te bepalen wat mooi en 
lelijk, en goed en slecht is, en dat de markt het beste 
instrument is om hun voorkeuren tot gelding te 
brengen, beroepen zich vooral op negatieve vrij
heid. Deze laatste conceptie is een belangrijke waar
de, die het ten volle verdient verdedigd te worden . 
De vraag is echter of deze conceptie het bele verhaal 
over vrijheid vertelt. 

Het sociale wezen van de mens 

Allereerst: in hoeverre is de abstracte conceptie van 
het individu, waarop dus het idee van de markt en 
van de negatieve vrijheid leunen, houdbaar? 

Wellicht is het zinvol om, bij voorbeeld, in eco
nometrische denkmodellen van een abstract mens
beeld uit te gaan. De realiteitswaarde en bruikbaar

. heid van een dergelijk mensbeeld in de sociale wer
kelijkheid en in het cultuurbeleid is echter betrekke
lijk gering. Uit alles wat wij sinds de achttiende 
eeuw dankzij de verschillende sociale wetenschap-
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pen over de mens geleerd hebben, weten wij dat zijn 

talenten en zijn voorkeuren slechts in en dankzij 
zijn sociale omgeving tot ontwikkeling komen. Een 
mens zonder sociale omgeving groeit uit tot een 
Kaspar Hauser, en die kan toch moeilijk als het toon
beeld van menselijke ontplooiing gelden. 

Het is dan ook tamelijk nalef om vrijheid !outer te 
definieren als de mogelijkheid om zonder interven
tie van buitenafkeuzen te kunnen maken. Zoals een 
ware democratie niet alleen het invullen van stem
biljetten veronderstelt, maar ook een maatschappe
lijke discussie over de juiste definitie van het alge
meen belang, een discussie die aan het stemmen 
voorafgaat, zo veronderstelt vrijheid niet aileen dat 
men kan kiezen, maar ook dat men iets te kiezen 
heifi, dat men vertrouwd is met de beschikbare keu
ze-altematieven. En in dit laatste kan de samenle
ving en dus ook de overheid, een stimulerende rol 
vervullen. 

Vrijheid is dus niet aileen, dat men ongehinderd 
door anderen zijn gang kan gaan. Vrijheid is ook en 
vooral, we komen nu op de positieve conceptie van 
vrijheid, dat men zelfstandig richting kan geven aan 
het eigen Ieven, dat men meester is over het eigen 
lot. Om dit vermogen tot autonomie te ontwikkelen 
heeft men juist weer die anderen nodig. Dit omdat 
men uitsluitend door sociale interacties de capacitei
ten kan ontplooien welke onontbeerlijk zijn voor in
dividuele zelfbepaling, omdat men slechts in een ge
meenschap kan beschikken over de voor een reele 
keuze noodzakelijke keuze-altematieven, en omdat 
men in hoge mate aileen door anderen met deze al
tematieven vertrouwd kan worden gemaakt. Bij dit 
alles komt onvermijdelijk socialisatie, enculturatie 
en educatie kijken . 'Onvermijdelijk' omdat de mens 
nu eenmaal een sociaal wezen is . 

Het laatste brengt een dilemma met zich mee, dat 
betiteld kan worden als het emancipatiedilemma: 
aan de ene kant moet men recht doen aan het gege
ven, dat een mens zich in hoge mate slechts ontwik
kelt dankzij de vorming of stimuli die hij van zijn 
omgeving ontvangt, aan de andere kant wordt deze 
ontwikkeling pas waardevol wanneer hij of zij ver
volgens de vrijheid wordt gelaten om er ook iets 
mee te doen. Er is dus altijd een spanning tussen, 
enerzijds, negatieve vrijheid, en anderzijds, de voor
waarden die vervuld moeten worden wil deze nega
tieve vrijheid werkelijk iets te betekenen hebben . 
Dit dilemma kan niet worden opgelost. Men kan 
slechts trachten een evenwicht te vinden tussen zijn 
beide, even waardevolle of plausibele elementen. 
Het is te makkelijk om dit dilemma niet te willen 
onderkennen, en het is te snel patemalisme! en eli-

tisme! geroepen wanneer getracht wordt een even
wicht te vinden . 

Bestaande cif moselijke voorkeuren 
W aarom is het niet vanzelfsprekend om zonder 
meer en altijd van de bestaande voorkeuren uit te 
gaan? En waarom is het dus niet vanzelfsprekend om 
de produktie en consumptie van cultuurgoederen 
volledig aan de markt over te Iaten? Omdat de be
staande voorkeuren het toevallige produkt kunnen 
zijn van de huidige maatschappelijke structuren, 
structuren die somrnige mensen wei de mogelijk
heid bieden om in contact te komen met tal van al
ternatieve cultuuruitingen, en andere mensen niet. 
Omdat er goederen en behoeften kunnen zijn waar 
mensen in hun huidige situatie niet mee bekend zijn, 
maar die zij zeer zouden waarderen wanneer dat wei 
het geval was. 

Het feit dat vooral mensen uit de hogere sociale 
strata participereren in culturele activiteiten wordt 
niet verklaard door de veronderstelling dat zij en zij 
aileen over unieke, aangeboren kunstzinnige talen
ten beschikken. Het wordt verklaard door het feit 
dat zij in hun opvoeding en op de - betere - onder
wijsinstellingen die zij bezocht hebben, meer dan 
mensen uit de lagere strata, gesocialiseerd, ge
schoold zijn in het deelnemen aan culturele activitei
ten . Ook kunst moet men ten dele leren waarderen, 
kunst heeft naast een emotief ook een cognitief as
pect. Zij is een bepaalde vorm van communiceren 
en men kan hierin eerst participeren wanneer men 
de desbetreffende taal heeft leren spreken. Degenen 
die dit leerproces achter de rug hebben, genieten de 
vrijheid om reele keuzen te kunnen maken, op basis 
van kennis van de gedragsaltematieven. 

Cultuurspreidingsbeleid is dus niet het patema
listisch overdragen van een bepaalde esthetische 
voorkeur. Cultuurspreidingsbeleid is het scheppen 
van de sociale condities waarin een ieder, ongeacht 
zijn sociale afkomst, de mogelijkheid krijgt om zelf 
een esthetische voorkeur te ontwikkelen en zelf te 
bepalen ofhij aldan niet wenst te participeren in be
paalde culturele activiteiten . 

SamenlevinB cif markt 
Ik kom terug op de vraag wat een samenleving meer 
is dan een markt. Gesteld werd dat de markt geen 
doelen heeft en slechts een voertuig is van instru
mentele rationaliteit. De burgers die samen een sa
menleving vormen, streven echter wei doeleinden 
na, er is ruimte voor substantiele rationaliteit. Be
grippen als gelijkheid, solidariteit, burgerschap, ver
antwoordelijkheid of positieve vrijheid bezitten in 
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een gemeenschap een betekenis. Binnen een pure 

markt begrijpt niemand waar deze begrippen be
trekking op hebben . 

De leden van een samenleving of een politieke 
gemeenschap kunnen er naar streven een ieder on
geacht zijn sociale afkomst in de gelegenheid te stel
len te participeren in culturele activiteiten. Dit kan 
een samenleving doen door de gewenste materiele 
en immateriele condities te scheppen, dus: het laag 
houden van de toegangsprijzen en het verzorgen van 
een geschikt kunstenaanbod en van de noodzakelijke 
scholing en educatie. 

De markt zal hier nooit naar streven. De markt 
bedient en bevestigt hoofdzakelijk de bestaande 
voorkeuren. Zij heeft niet tot doe! mensen te ont
plooien of hun smaak te ontwikkelen en op een ho
ger niveau te brengen. Zeker niet wanneer dit ge
paard zou gaan met grote investeringen, hetgeen bij 
culturele voorkeuren het geval is. Een markt wordt 
ook niet geconfronteerd met, wat hierboven werd 
genoemd, een 'emancipatiedilemma'. Zij steunt vol
ledig op negatieve vrijheid, positieve vrijheid speelt 
geen rol. Er hoeft dus ook niets tegen elkaar afgewo
gen te worden. 

De vraag dringt zich vervolgens op waarom de sa
menleving de materiele en immateriele voorwaar
den van de (positieve) vrijheid van haar burgers zou 
scheppen. Waarom zou zij zich deze inspanning ge
troosten? Zij kan zich immers ook beperken tot het 
garanderen van een aantal (negatieve) vrijheidsrech
ten. Maar waar zijn deze laatste rechten dan op geba
seerd? Daarnaast is een vraagstuk waarom juist (of 
ook) de kunsten en de letteren een rol kunnen spe
len in de emancipatie van het individu en waarom 
derhalve een cultuurspreidingsbeleid nastrevens
waardig is. Wat is trouwens de plaats van de kunsten 
en de letteren in de samenleving? Zou deze ook zon
der kunnen? Achtereenvolgens wordt op deze vra
gen ingegaan. 

InspanninnsverplichtinB 

In het Westen worden individuen doorgaans men
senrechten verleend omdat zij een aantal kwaliteiten 
en behoeften bezitten, die als wezenlijk voor het be
staan worden beschouwd en die derhalve, naar alge
meen gevoelen, ons respect waardig zijn. Het be
grip 'rechten' geeft dus niet meer aan dan wat wij 
met ons allen over het algemeen in het Ieven belang
rijk achten. Dit laatste krijgt zijn neerslag in de door 
ons gezamenlijk gehanteerde concepten en catego
rieen welke ons denken en handelen bepalen. Mens
beelden liggen dus uiteindelijk ten grondslag aan het 
antwoord op de vraag welke rechten individuen 

moeten worden toegeschreven. Deze beelden kun

nen op hun realiteitswaarde getoetst worden. De 
epistemologische basis van, in dit geval, negatieve 
vrijheidsrechten is dus, zo kan men hiervan afleiden, 
van geen andere aard of sterkte dan die van positieve 
rechten. 

Een wezenlijk kenmerk van de mens achten wij in 
het algemeen zijn vermogen tot het maken van keu
zen, tot het ontwikkelen van authentieke gedachten 
en doeleinden, of, anders gezegd, tot zelfbepaling 
en zelfverwerkelijking. Deze capaciteiten bezitten 
derhalve voor ons een speciale morele status, het
geen wij tot uitdrukking brengen door aan individu
en vrijheidsrechten toe te kennen. Mensen hebben 
het recht van meningsuiting, vergadering en vereni
ging omdat zij het unieke vermogen bezitten een 
mening te ontwikkelen, die de moeite waard is om 
er met anderen over van gedachten te wisselen. 

Het is algemeen bekend, dat individuele poten
ties ontwikkeld moeten worden en dat dit slechts 
kan gebeuren in en dankzij een samenleving. De 
Stelling dat het menselijk vermogen tot het vellen 
van morele oordelen ons respect waardig is, moet 
derhalve meer inhouden dan de erkenning van ie
ders recht op een eigen mening. Zij impliceert ook, 
stelt de politiek filosoof Charles Taylor , dat men de 
sociale condities moet scheppen, die noodzakelijk 
zijn om dit vermogen te kunnen ontwikkelen. ln
dien mensen recht hebben op vrijheid van menings
uiting, dan hebben zij 6ok recht op de maatschappe
lijke voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het 
ontwikkelen van een eigen opinie . Wanneer wij het 
sociale wezen van de mens onderkennen, wat zou 
dan immers ons respect voor zijn potenties beteke
nen indien dit !outer wordt vertaald in het scheppen 
van de mogelijkheid deze, ongestoord door de inter
venties van anderen, te gebruiken? Uitsluitend wan
neer men uitgaat van een abstract mensbeeld kan 
men volstaan met negatieve vrijheidsrechten. 

Wil men, kortom, mensen werkelijk serieus ne
men, en wil men dus ook mensenrechten werkelijk 
serieus nemen, dan moet men naast negatieve rech
ten ook positieve rechten verlenen. Op cultuurpoli
tiek terrein is het derhalve inconsistent om te menen 
dat mensen de vrijheid bezitten om wei of niet naar 
het theater, de concertzaal of de boekhandel te gaan, 
indien zij niet eerst vertrouwd zijn gemaakt met de 
in deze tempels aangeboden cultuur. 

Er is dus een fundamentele reden om niet !outer 
een passief aanbodbeleid in de cultuursector te voe
ren. Men dient zich ook actiif, door een participatie
beleid, in te spannen de cultuurspreiding en daar
mee de individuele autonomie te bevorderen. 
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Het bel ana van de kunsten en de letteren 
Men kan stellen dat er een verband bestaat tussen 
(positieve) vrijheid en cultuur. Individuele autono
mie betekent dat men op basis van een redelijke ken
nis van de keuzemogelijkheden zelfstandig richting 
geeft aan het eigen bestaan. Deze vrijheid is onbe
reikbaar voor iemand die zich slechts een manier van 
Ieven kan voorstellen . De kunsten en de letteren 
kunnen worden opgevat als een verbeelding van en 
reflectie op de werkelijkheid. Zij kunnen derhalve, 
naast onder meer wetenschap, filosofie, politiek en 
religie, een stimulerende rol spelen in het vergroten 
van het zelfbewustzijn en het voorstellingsvermogen 
van mensen. Zij kunnen mensen inzicht geven in het 
eigen bestaan en alternatieve manieren aanreiken 
om tegen het Ieven aan te kijken. Mensen die in het 
bezit zijn van meer 'cultuur' genieten dus een grote
re kans op vrijheid. 

Voortbordurend op de vorige paragraafkan wor- · 
den gesteld dat, om vrijheid waardevol te Iaten zijn, 
om haar moaelijk te maken, het gewenst is dat het ar
tistieke Ieven, de hele culturele matrix van biblio
theken, boekhandels, orkesten, toneelgezelschappen, 
musea, cinema, dag- en opiniebladen, uitgeverijen, 
etcetera, wordt bevorderd. De cultuur vormt, met 
andere woorden, een collectief goed, waarvan een 
ieder meeprofiteert op het moment dat zij er een
maal is, ook al heeft hij er niet aan meebetaald. Ie
clere burger heeft er belang bij dat deze voorwaarde 
van individuele autonomie vitaal is en blijft, en heeft 
zelfs een morele plicht daaraan, omwille van de in
dividuele autonomie, een bijdrage te leveren. De 
overheid is een geschikt instrument om deze plicht 
praktisch te vertalen. 

De redenering gaat nog verder. Ook individuen 
die, dankzij de inspanningen van henzelf en van an
deren, hun vermogens hebben ontplooid, zijn col
lectieve goederen. Een ieder kan meeprofiteren van 
ontwikkelde talenten, ook a! heeft hij niet aan hun 
verwerkelijking bijgedragen. Liftersgedrag dreigt 
derhalve: niemand is bereid steun te verlenen aan 
het creeren van de voor de ontplooiing van gaven 
benodigde materiele en immateriele condities, zo
lang hij niet de zekerheid heeft dat anderen dit ook 
doen. De overheid heeft opnieuw een taak deze ze
kerheid te scheppen. 

De kunsten en de letteren zijn, resumerend, van 
(politiek) belang omdat zij, in de eerste plaats, een 
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de 
individuele autonomie. Een cultuurspreidingsbeleid 
kan dus worden gerechtvaardigd met een beroep op 
het vrijheidsconcept. In zoverre kunsten een voor-

namelijk esthetische waarde vertegenwoordigen, 

kan een dergelijk beleid worden gebaseerd op het 
gelijkheidsbeginsel: iedere burger heeft er recht op 
mee te profiteren van de esthetische genoegens die 
de westerse beschaving heeft voortgebracht. In de 
tweede plaats zijn de kunsten en letteren van belang 
omdat zij het domein vormen waarbinnen de cul
tuur in sociologische zin zichzelf doorlicht of analy
seert en waarbinnen nieuwe vormen en gedachten 
worden ontwikkeld en uitgeprobeerd. Zij vervullen 
dus een laboratoriurnfunctie voor de samenleving. 

Het laatstgenoemde belang moet echter worden 
geclausuleerd. 

Indien de kunsten en de letteren inderdaad voor 
een groot dee! een verbeelding zijn van, en een re
flectie vormen op de cultuur als sociologisch con
cept, dan kan deze functie, zeker wanneer zij kri
tisch wordt opgevat, alleen worden vervuld indien 
zij ook in de maatschappij voldoende weerklank vin
den. Waar deze dialoog ontbreekt, dreigt het kunst
leven zich meer en meer in een klein reservaat van 
ingewijden af te spelen en dreigt het ontstaan van 
wat De Swaan ooit heeft betiteld als een 'kunst
kunst'. Dit betekent uiteraard niet dat alle cultuur
uitingen een massale publieke belangstelling moeten 
trekken. Indien er echter nauwelijks belangstelling 
zou bestaan voor bepaalde uitingen, dan wordt op 
de lange terrnijn de legitirniteit van de desbetrelfen
de overheidssubsidies ondergraven. Het valt dan im
mers steeds moeilijker aannemelijk te maken dat de
ze kunstvormen dankzij hun dialoog met de samen
leving een bijdrage leveren aan de maatschappij en 
dus met recht aanspraak kunnen maken op gemeen
schapsgelden. 

EenziJdiB avantaardistisch aanbod 
Dit brengt ons terug op een thema waarmee ook 
werd begonnen, namelijk de wenselijkheid van 
enige marktwerking binnen de kunstensector. De 
laatste decennia hebben we in Nederland de situatie 
gehad dat niet door de markt, maar !outer door des
kundigen, verzameld in allerlei kunstadviesraden, 
werd bepaald welke kunst werd aangeboden. Deze 
deskundigen hebben er ongewild toe bijgedragen 
dat de kloof tussen professionele kunstenwereld en 
lekenpubliek nog groter is geworden dan zij al was . 
Dit is met name gebeurd in de beeldende en de thea
terkunsten . 

Een reden hiervan is dat de kenners bij het waar
deren van cultuuruitingen en dus bij hun adviezen 
aangaande het toekennen van subsidies, zware na
druk plegen te leggen op 'vernieuwing' of 'originali
teit'. Dit omdat zij beschikken over een meer dan 
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gemiddelde culturele competentie. Het gevolg hier
van is dat zij meer complexe stimuli, meer onbetre
den paden verlangen om geboeid of in ieder geval 
niet verveeld te raken. Men wil geen Shakespeare 
zoals Shakespeare het bedoeld heeft, want die kent 
men al, men wil een verrassende interpretatie van 
een eerdere interpretatie. 

Het resultaat van deze betrekkelijk eenzijdige op
vatting van 'kwaliteit' is, dat met name een aanbod 
van complexe, vernieuwende cultuuruitingen wordt 
gestimuleerd . Dit aanbod vereist steeds meer voor
kennis om het te kunnen begrijpen en te waarderen. 
De klooftussen, aan de ene kant, de geYnteresseerde 
leek ofliefhebber en, aan de andere kant, kunstenaar 
en ingewijde is dus mede hierdoor grater en grater 
geworden. Met name voor nieuwkomers is het bui
tengewoon moeilijk geworden een bepaalde kun
stenwereld binnen te dringen . Het aanbod sluit dus 
reeds bij voorbaat een grote participatie uit. 

Dat de manier waarop de subsidieverlening is ge
organiseerd, deze processen mede op gang heeft 
gebracht, werd tot voor kort niet of nauwelijks door 
de beleidsmakers onderkend. De laatste tijd is hier 
echter verandering in gekomen . Politici kunnen nu 
twee dingen doen : In de eerste plaats de betrokke
nen deskundigen en kunstenaars wijzen op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 06k zij 
dienen de politieke legitimiteit van kunstsubsidies op 
de lanae termijn in de gaten te houden. Zij dienen te 
beseffen, dat de burgers zich op een gegeven mo
ment de vraag stellen waarom zij de kunstenwereld 
onderhouden, wanneer de kunstenaars minder en 
minder met hen communiceren . 

Dit beroep op maatschappelijke verantwoorde
lijkheid maakt tot dusver nauwelijks indruk. Er is 
geen wereld die zo zelfgenoegzaam met het eigen 
particuliere korte-termijn belangetje bezig is als de 
kunstenwereld. Dat bleek weer eens uit de reacties 
op de laatste cultuumota . 

Wat de overheid dus rest, is de bestaande voor
keuren van het publiek zwaarder te Iaten meewe
gen. En dit dan via de markt. Dat instellingen in de 
recente Cultuumota werden gedwongen voor een 
bepaald percentage eigen inkomsten te genereren 
door een groter publiek te trekken, werd dan ook 
oorspronkelijk niet verklaard door de wens te bezui
nigen. Het ging erom te stimuleren dat de beschre
ven kloof iets kleiner zou worden. Dat het een poli
tieke blunder was van de aanvankelijk voorgenomen 
15% plotseling 2o% te maken en de maatregel onge
differentieerd op aile instellingen en in aile sectoren 
van toepassing te Iaten zijn, is juist, maar dat doet 
niets afvan het oorspronkelijke idee. 

Pu?fijtbeginsel 

De markt gaat hoofdzakelijk uit van de bestaande 
preferenties, werd eerder opgemerkt. Er wordt nog 
al eens door aanhangers van het profijtbeginsel be
pleit om de toegangsprijzen van het theater, het mu
seum en de concertzaal in overeenstemming te 
brengen met de inkomens van de groepen die op dit 
moment gebruik maken van deze tempels . Dit lijkt 
onverstandig omdat het dan mensen uit andere 
groepen onmogelijk wordt gemaakt in de toekomst 

van deze voorzieningen gebruik te maken. Het gaat 
hier dan met name om de mensen uit de lagere stra
ta met de kleine inkomens. Zij worden door het 
profijtbeginsel, dat een onderdeel van het marktme
chanisme vormt, financieel vastgepind op hun huidi
ge voorkeuren. 

Op de lange termijn gaat deze redenering echter 
aileen op wanneer het kunstmatig laag houden van 
de toegangsprijzen wordt gekoppeld aan een cul
tuurspreidingsbeleid. Een overheid die geen inspan
ningen verricht om de sociale condities van cultuur
participatie te creeren, maar zich beperkt tot het 
scheppen van een goedkoop aanbod, roept namelijk 
de verdenking op zich slechts voorzieningen te 
scheppen voor een maatschappelijke elite, voorzie
ningen waaraan ook de andere lagen van de bevol
king gedwongen worden mee te beta! en. Zo 'n over
heid maakt zich dan ook buitengewoon kwetsbaar 
voor aanvallen van aanhangers van het markt- en het 
profijtbeginsel . 

De conclusie die verbonden moet worden aan 
deze steeds harder wordende aanvallen is dan ook 
niet dat de overheid haar beleidsinspanningen moet 
verminderen. Deze moeten juist dramatisch worden 
vergroot. Dit keer echter niet door het bestaande 
aanbodbeleid te intensiveren, maar door eindelijk 
serieus te starten met een vraag- of participatiebe
leid, gericht op het scheppen van de immateriele 
condities, die een ieder in principe de mogelijkheid 
bieden, dee! te nemen aan de cultuur. 

In een dergelijk beleid spelen het onderwijs- en 
het mediabeleid een centrale rol. Daarnaast zal men 
zorg moeten dragen voor een permanent aanbod van 
vooral traditionele kunstuitingen, dat mensen de ge
legenheid biedt hun culturele competentie langzaam 
op te bouwen. 

Tot slot 

Omdat een samenleving meer is dan een markt, 
client de markt niet het leidende beginsel in een cul
tuurbeleid te zijn. Het is echter onverstandig dit 
beleid uitsluitend op de specifieke kwaliteitsoordelen 
van deskundigen te baseren: het gevaar bestaat dan 

205 
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dat het (grote) publiek meer en meer uit beeld ver
dwijnt, en dat de politieke legitimiteit van kunstsub
sidies wordt ondermijnd. Om dit te voorkomen kan 
men in de eerste plaats de markt in een aantal 
specifieke sectoren een iets grotere rollaten spelen. 
In de tweede plaats zal men een cultuurspreidings
beleid moeten voeren waarin recht wordt gedaan 
aan zowel de negatieve als de positieve vrijheid van 
het individu. Met een beroep op het vrijheids- en het 

gelijkheidsbeginsel kan men stellen dat iedere bur
ger van Nederland recht heeft op Mozart, Van Mor
rison en Hopper. Een samenleving zonder kunsten 
en letteren is voorts beroofd van een geweten en van 
een broedplaats van nieuwe vormen en gedachten. 
Van de kunstenwereld kan echter worden verwacht 
dat zij deze maatschappelijke functie ook enigszins 
waarmaakt. 
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Het PvdA-

Progressieve partijen heb
ben het altijd moeilijk ge
had. Begrijpelijk, want de 
behoudzuchtige hoeft voor 
zijn politiek program ai
leen maar uit het raam te 
kijken, maar wie ontevre-

program van 
De Rijk 

Moet nu echt alles 
daarbinnen wordt het ver
moed: 'de tijd voor de so
ciaal-democratie is voor
bij: zeker, het socialisme 
heeft, vooral dankzij de 
afremmende medewerking overboard? 

den is met wat is, moet zelf 
iets mooiers bedenken. 

van andere partijen, vee! 
goeds tot stand helpen 

Daarmee begint het ge
donder in de linkse rijen. 
De nobele intentie wordt 
tot splijtzwam. De ver
deeldheid van links is 
steeds de grootste bemoe-

L . M. DE RIJK 
brengen; was het West
europese socialisme even 
solistisch bezig geweest als 
dat in Oost-Europa, dan 
had het tot net zo'n gaaf 
debacle geleid: nu is het 

Em. hoogleraar in de wijsbegeerte, Rijks

Universiteit Leiden. 

Oud lid Eerste Kamer ( 19 s6-91) 

diging voor rechts geweest. Trouwens, ook daar 
waar er wei sprake is van zoiets als een gemeen
schappelijke visie, wordt vaak heel verschillend 
gedacht over de politieke strategie om haar te ver
werkelijken. In onze partij werden wij tot voor kort 
vooral met dit laatste euvel geconfronteerd. 

Dit euvel was daarom zo hardnekkig omdat het in 
feite een verraderlijk dilemma was. Als je de eigen 
visie en beginselen hoogst ernstig neemt, ben je ge
neigd de strategie niet op de harde feiten te baseren, 
omdat die jou juist niet aanstaan. Zo gezien, is 're
alisme' principieel verwerpelijk. Maar een feit valt 
helaas niet te negeren: er komt, politiek gesproken, 
te weinig uit je handen . Een (eventueel) theoretisch 
gelijk is op den duur wei academisch interessant, 
maar in de politiek gaat het erom je gelijk te halen. 
Wat lager dus meer voor de hand dan ons bewust te 
zijn van de smalle marges der democratie en de be
perktheid van de maatschappelijke mogelijkheden? 
Triest genoeg bleek ook deze verstandige keus zich
zelf af te straffen. Want de gerealiseerde verheffing 
van de verworpenen der aarde was in feite niet vee! 
meer dan hen door het aanbrengen van correcties 
met de bestaande orde te verzoenen: men is z'n ke
tenen kwijt, ervaart de nieuwe situatie als redelijk 
comfortabel en zet haar liever niet op het spel. 

Kenmerk van de huidige crisis is, dat dit dilemma 
zich heeft opgelost, als een mistbank; het is er ge
woon niet meer, omdat de veroorzaker ervan, onze 
visie, is verdampt. Buiten onze rijen weten ze het en 

tenminste met een bang 
saldo uitgespeeld maar wei uitgespeeld . 

Hiertegen valt wei wat in te brengen. Laat ik met 
het belangrijkste beginnen: de harde feiten. Vroeger 
zat de socialistische beweging (zeg, tot begin jaren 
zeventig) met het onoverkomelijke probleem dat er 
eenvoudigweg in de maatschappij geen beweging te 
krijgen was. Erger nog, de marginale wijzigingen 
ten goede verhoogden juist de bestendigheid van 
de bestaande orde. Nou, van dat probleem zijn we 
mooi afgeholpen. De hele samenleving is, wereld
wijd zelfs, op drift geraakt; ons ondanks (Iaten wij 
ons niets verbeelden ), maar wei onrniskenbaar . Na
tuurlijk niet zomaar in de richting die ons voor ogen 
stond, maar niettemin. En wat belangrijker is, in ons 
dee! van de wereld is de ellende niet Ianger klassege
bonden: milieuproblematiek, groeiende criminali
teit en onveiligheid vormen bedreigingen voor ie
dereen. Bovendien, als politieke beweging staan wij 
niet Ianger aileen; ook om ons heen is het aantal der 
zekerweters fors geslonken. Overal heeft trefzeker 
beleid plaats moeten maken voor plannetjes per 
proefballon. Het is toch zonneklaar dat van nu af aan 
iedere politieke partij op de tast haar weg moet zien 
te vinden en greep moet proberen te krijgen op wat 
zich als autonome ontwikkeling lijkt te voltrekken. 
Daar moeten ook wij instappen, als het kan met visie 
en met wat je vroeger ongestraft bij de naam mocht 
noemen, ideologie; in ieder geval met een denken 
van wat langere adem. 



2o8 
De beslissende vraag is nu: is het traditionele sociaal
democratische denken ons hierbij tot een ballast die 
zo snel mogelijk overboard moet? Een ding lijkt mij 
zeker: de oude ideal en lozen door, volgens het 
nieuwste politiek-strategisch recept, precies het 
omgekeerde te omhelzen van wat ons vroeger zo 
dierbaar was, is een paniekreactie en bovendien 
nogal naief. Doen wij er niet beter aan door, a! is het 
maar bij wijze van werkhypothese, aan te nemen dat 
datgene wat van onze ideologische bagage is ontmas
kerd, niet meer is dan de vormen waarin destijds 
de sociaal-democratie onze fundamentele inspiraties 
voor eens en voor altijd meende te moeten gieten? 
Qa zeg, wisten wij veel?; nee dus). Maar moeten 
daarom ook die inspiraties zelf op de vuilnisbelt? 

Wat lager dan aan het socialisme ten grondslag? 
Toch in wezen niets anders dan mensen die niet in 
tel waren, mee te Iaten tellen, en aan wie niets te 
vertellen had, zeggenschap te geven? In het begin 
gebeurde dat door intellectuele voortrekkers die 
plaats-vervangend voor hen opkwamen, maar a! 
gauw ging het er om de mensen zelf door organisatie 
en vooral door onderwijs en scholing meer weer
baar te maken. Dit laatste deed een aantal socialisten 
kiezen voor sociaal-democratie, die immers beoogt, 
ten bate van de ontplooiing van ieder individu, de
mocratische verhoudingen te scheppen. Daarmee 
waren twee brandpunten gegeven, individuele ont
plooiing en democratische gemeenschap. 

Wezenlijk voor de Westerse (van oorsprong 
Griekse) democratie was het streven mensen be
staanszekerheid te geven: aanvankelijk alleen in de 
vorm van rechtszekerheid, maar dat was al heel wat 
tegenover de heersende willekeur. In onze maat
schappij-op-drift is dat toch geen gek uitgangspunt? 
Vasthouden dus. Maar dan wei te werk gaan volgens 
de oorspronkelijke inspiratie: niet, de mensen goed
bedoeld bedillen, maar hun zoveel mogelijk zeggen
schap geven over wat hun het meest ter harte gaat: 
existentiele zekerheid: weten waaraan ze toe zijn, 
zichzelfkunnen zijn door de eigen mogelijkheden te 
benutten. Dit impliceert de noodzaak van een maat
schappelijke ordening die dit alles mogelijk maakt, 
en dus een wetgevende macht, overheden en overige 
bestuurs- en beheersorganen die alle democratisch 
controleerbaar zijn. 

Waar blijft in deze opsomming de factor gemeen
schap? Tot nu toe nergens. Gemeenschap moeten 
we natuurlijk niet verwarren met overheid of staat. 
Overheden zijn niets meer dan groepen individuen 
die door ons op het kussen zijn getild. Onder 'ge
meenschap', valt iets heel anders te verstaan. Zij is 

niet een aanwijsbare instantie en als politieke factor 
niets meer of minder dan de optelsom van de feite
lijk in individuen aanwezige, daadwerkelijke ge
meenschapszin (solidariteit). Voor het overige is zij 
slechts het voorwerpvan stichtelijke prietpraat, een 
politieke factor nul. De pijnlijkste fout van onze 
sociaal-democratie lijkt mij dat we vaak uit naam van 
de gemeenschapsidee maatregelen voorstaan zonder 
ons af te vragen of die niet als onontkoombaar ne
veneffect juist de gemeenschapszin ondermijnen. 
Oat is pas a-sociaal. 

Laat ik wat concreter zijn, aan de hand van een 
paar sleutelbegrippen in het voorgaande betoog. 

Bestaanszekerheid en sociale zekerheid 

Sociale maatregelen mogen niet in die zin uitnodi
gend zijn dat de burger ernaar gaat streven aan de 
zielige vereisten te voldoen. Dit voorkom je door 
aan solide rechten solide plichten te koppelen. Twee 
kanttekeningen: 

a. Betogen dat het allemaal onbetaalbaar wordt 
Ievert een indrukwekkend, maar niet afdoend ar
gument want, in beginsel, kunnen we toch onze 
prioriteiten zo stellen dat het allemaal wei te be
talen is? Het argument voor een kritisch onder
zoek van het stelsel en het functioneren ervan is 
dat de huidige situatie een onredelijk groot be
roep, en dus een regelrechte aanslag, doet op de 
gemeenschapszin en dus, zo gezien, a-sociaal is. 
Natuurlijk ligt het allemaal aan de uitvoering 
(want het bedenken en versturen van de Haagse 
regelingen zijn nog best te betalen), maar daarom 
nog niet aan de uitvoerders. Hoe kan nu de uit
voering in de hand gehouden worden, als de 
groei van de steeds verder gedetailleerde regelin
gen klaarblijkelijk al een onbeheersbaar proces is? 
b. Het is opmerkelijk dat wij socialisten, die toch 
de maatschappij willen ordenen en sturen, zo kri
tiekloos staan tegenover open-eind regelingen, 
die uiteraard tot onoverzichtelijkheid en zelfs 
chaos kunnen leiden. Wij zouden onderscheid 
moeten maken tussen die regelingen die gericht 
zijn op een zo breed mogelijk gebruik (bijvoor
beeld die ten opzichte van onderwijs en scho
ling), en andere die een liefst zo klein mogelijke 
nood willen lenigen . In beide gevallen moet je 
trouwens het voorzienbaar effect van je maatre
gelingen wel even wegen. AI even ondoordacht is 
de mode om achterstanden van bepaalde groepen 
(doelgroepen) weg te werken door ze op voor
sprong te zetten. Privileges blijven nu eenmaal 
een bedenkelijk soort rechten. 
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'Bestaanszekerheid' en ontplooiinnskansen 
Ten aanzien van het onderwijs moeten wij ons voor
al afvragen waarop we het onderwijs richten. De 
enorme expansie bijvoorbeeld van het universitair 
onderwijs is bedenkelijk. Mijns inziens is het aileen 
de onredelijke beloningsstructuur in de maatschap
pij (vooral de overheid is hierin de grote boosdoe
ner), gepaard aan de zeer bevoorrechte behandeling 
van studenten, die een aantal jongeren ertoe brengt 
zich voor een academische opleiding te Iaten in
schrijven, ook wanneer ze daarvoor geen enkele 
aanleg of goesting hebben. (Zolang de situatie zo is, 
kan ik hun trouwens geen ongelijk geven.) Maar het 
is toch dwaas ervan uit te gaan dat ontelbaar velen 
('open-eind regeling' !) echt aanleg hebben voor we
tenschappelijk onderwijs en onderzoek, terwijl op 
aile andere terreinen geldt dat de top natuurnoodza
kelijk smal is? (Laten wij maar eens beginnen met de 
niet-academisch opgeleiden naar behoren te beta
len.) Elitair is dit standpunt evenmin als de overtui
ging dat niet iedere voetballer of kunstenaar tot de 
topklasse kan doordringen. Wei elitair is de gangba
re mening dat acadernici zonder meer als de hoogst 
opgeleiden en meest bekwamen moeten worden 
aangemerkt, en navenant gehonoreerd. En zeg niet 
dat de maatschappij ze allemaal zo broodnodig heeft. 
Afgestudeerden met een hoogwaardige (universi
taire of niet-universitaire) opleiding zijn inderdaad 
broodnodig, hoe meer, hoe liever . Ieder die daar
voor geschikt is, moet ruime kansen krijgen. 

'Bestaanszekerheid' en volksgezondheid 
Het vi tale verband tussen deze twee is zonder meer 
duidelijk. Als ergens, dan geldt op dit terrein dat een 
overheid niet moet verzorgen, maar zelf-zorg voor 
iedereen mogelijk moet maken en dus (het besef 
van) de eigen verantwoordelijkheid niet mag aantas
ten . Deze overweging, en weer niet de onbetaal
baarheid, moet richtsnoer zijn bij het opzetten van 
een nieuw stelsel. De onbetaalbaarheid is een wel
kome steun in de rug. Een redelijke (dat wil zeggen 
zo ruim als redelijk is) eigen bijdrage (e.g . bijverze
kering) is ook heel geschikt om de gemeenschapszin 
('solidariteitsgedachte') niet te overspannen . 

'Rechtszekerheid' en de rechtmatigheid van overheids
handelen 

Het is ontoelaatbaar dat een hogere overheid aileen 
de problemen, niet de zeggenschap en de financiele 
middelen decentraliseert. Zij dwingt daarmee de la
gere overheden a-sociale aanslagen op de (lokale) 
gemeenschapszin te doen, onder andere door de 
vanuit landelijk oogpunt bezien dreigende rechtson
gelijkheid. Bovendien, zelfs met een delegatie van 

iedere bevoegdheid, lukt het haar niet haar eindver

antwoordelijkheid te delegeren . Over rechtszeker
heid en de aantasting van verkregen rechten, annex 
willekeur en onberekenbaarheid van de overheid is 
de laatste tijd terecht vee! te doen geweest. Maar 
een kanttekening kan wei worden geplaatst. Rechts
zekerheid betreft fundamentale zaken. Bij elke wij
ziging van de regelgeving verontwaardigd van 'aan
tasting van verworven rechten' spreken is nogal rhe
torisch. Als je een vakbondsman hiermee hoort 
schermen, denk je onwillekeurig dat wij socialisten 
al een eeuw lang (terecht) aloude rechten aan men
sen (uiteraard vuige kapitalisten) hebben ontnomen. 
Als je verworven recht in feite niet meer is dan een 
onhoudbaar geworden ·privilege, moet je niet te 
hoog van de toren blazen. 

Rechtszekerheid en rechtshandhaving 
Wij moeten ons realiseren dat rechtshandhaving in 
sterke mate van de gemeenschapszin afhankelijk is; 
je kunt niet bij ieder (onguur) individu een politie
agent of controleur plaatsen . Maar een overheid die 
de strijd tegen de kleine criminaliteit en onveiligheid 
op straat aan het gelukkig toeval overlaat, of de bur
ger met een onoverzichtelijke regelgeving tegemoet 
treedt en ook zo tot een begrijpelijke 'gooi-maar-in
m'n-pet' mentaliteit uitnodigt, ondermijnt de ge
meenschapszin. En als zij, in de ogen van de burger, 
zelf onvoorspelbaar of willekeurig te werk gaat, zal 
de burger haar niet Ianger serieus nemen, aile ge
meenschapszin ten spijt . 

Zeggenschap 
Ik beperk mij tot twee items, 'referendum' en 'Eu
ropa'. Als wij het referendum invoeren, zal het een 
besluitvormend referendum zijn, niet de tactloze 
fopspeen van het adviserend referendum. De taak 
van het parlement wordt hierdoor niet uitgehold. 
De parlementarier wordt gedwongen de genomen 
beslissing in heldere, wervende taal uit te leggen. 
Oat aileen a! is winst. Voor de rest geldt hetzelfde als 
bij (foute en minder foute) parlementaire beslissin
gen: na enige tijd keert, als het moet, de kade het 
schip wei weer. Terecht is men bezorgd over het 
'democratisch tekort' in Europa. Maar het is ronduit 
onnozel om aileen te denken aan uitbreiding van de 
bevoegdheden van het Europees Parlement. Dit is 
nuttig, maar verhelpt niet het eigenlijke probleem, 
de schrik voor 'Brussel'. Als nu 'Den Haag' al zo'n 
probleem is, wordt het dat eens te meer, wanneer 
het door de versterking van 'Europa' nog minder 
aansprakelijk en aanspreekbaar is geworden. Vee! 
kwalijker dan het democratisch tekort is ons tekort 
aan ideeen over hoe wij kunnen voorkomen dat we, 
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door een qua economische gemeenschap redelijk 
overzichtelijk Europa te realiseren, onszelf ten aan
zien van veel andere beleidsterreinen met een chaos 
opschepen. 

Ter cifsluitinB 
- De sociaal-democratie staat niet met lege handen 
zolang zij zich van haar oorspronkelijke inspiraties 
bewust blijft, wat tegenwoordig onder de noemer 
van 'neo-realisme' of 'no-nonsense' wordt gedebi
teerd moet zij aan die inspiraties toetsen, alvorens 
het aan te prijzen of te verguizen. Op zich zijn name
lijk slogans als 'neo-realisme' en 'no-nonsense' te 
ondoordacht om wervend dan wel afschuwwekkend 
te zijn. 

- Voor mij persoonlijk staat vast dat vee! nuchte
re benaderingen van de huidige problemen niet hard 
en gevoelloos zijn, maar juist blijk geven de dragen
de functie van 'gemeenschapszin' eindelijk eens ern
stig te nemen en dus allerlei slap gedoe (de 'permis
sive society') als in de grond a-sociaal te brandmer
ken. 

- Met de factor 'gemeenschapszin' is het wei 
oppassen geblazen. 

a. Je moet hem niet als een vastliggend, maar een 
dynarnisch gegeven zien. Gemeenschapszin kan 
en moet worden opgerekt (anders blijft sociale 
vooruitgang uit), maar bij overspanning raakt de 
rek eruit ofknapt hij af, 
b. Gemeenschapszin valt niet te peilen aan de bit
tertafel en mag al helemaal niet worden verward 
met zoiets walgelijks als 'das gesunde Volks
empfinden'. 
c. Gemeenschapszin steunt op een gevoel voor 
normen en waarden, maar dat betekent niet dat 

het vagelijk oreren van een politicus over 'nor
men en waarden' enige politieke meerwaarde 
heeft: het instemmend gehoor voelt zich aileen 
maar bevestigd in het eigen waardenpatroon, in
clusief de eigen vooroordelen. Op het (nogal 
platte) vlak van de politiek is een beroep op het 
gezond boerenverstand werkzamer. Ook om los
se flodders onschadelijk te maken, zoals bijvoor
beeld het idee om de aanslag op de gemeenschap 
door ongezond levende lieden te pareren met 
hogere premies; dat is toch onuitvoerbaar, en on
rechtvaardig, tenzij men ons gezondheidsfre
aken, die een a-sociaal hoge leeftijd dreigen te be
reiken, ook eens duchtig aanpakt. 
- Zijn de door rnij genoemde fundamentele in

spiraties het exclusiefbezit van de sociaal-democra
tische 'beweging? Nee, gelukkig niet, want dat zou 
ons tot roependen in de woestijn maken . In onze tijd 
moet een politieke beweging (partij) zich niet pro
fileren door het uitdragen van exclusieve inspiraties, 
maar door de consequente ernst waarmee zij aan 
gemeenschappelijke inspiraties gestalte geeft. Laat 
speculatieve hoogstandjes maar over aan wie zich 
daartoe geroepen voelen. In ieder geval moeten we 
niet terugvallen in de oude fout : met een (inderdaad 
welgekozen) slogan ('verworven rechten! '; 'realis
tisch! '; 'identificatieplicht, dat is politiestaat! ';) een 
hele discussie platslaan. lnspiraties dienen niet om er 
rechtlijnig uit te deduceren (hoe moet dat trou
wens?), maar om ons voort te stuwen; het politieke 
handwerk is vers twee. En daarvoor geldt dat zelfs 
de heiligste overtuiging pas werkzaam is in de ge
daante van politieke wijsheid. En die heeft niemand 
in pacht. 
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De SPD en de 

macht in Bonn 

In oktober 1982 kwam 
met de val van de regering 

1949-1993 
zeventig, toen de s PD 

van Helmut Schmidt een 
einde aan zestien jaar so
ciaal-democratische rege
ringsverantwoordelijkheid 
in de Bondsrepubliek. Her
bert Wehner, de toenmali
ge SPD-fractievoorzitter in 
de Bondsdag, voorspelde 
in dat najaar dat het zeker 

FRISO WIELENGA 

steeds meer dan 40 pro
cent van de stemmen 
behaalde. 

Hocifddocent Politi eke Geschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht en bijzonder hooaleraar 
Duitslandstudies aan de Rijksuniversiteit 

Groninaen. 

Peter Grafe, ex-journa
list van de Groen-altema
tieve Taaeszeituna diagnos
tiseerde in 1 991 in zijn 
boekje Tradition und Kon-

tien tot twaalf jaar zou duren voordat de sociaal
democraten op bondsniveau weer aan de regering 
zouden deelnemen. Wehner baseerde zich bij deze 
prognose niet aileen op het tot dan toe waameemba
re ritme van regeringswisselingen in de Bondsrepu
bliek. Ook meende hij dat de SPD lange tijd nodig 
zou hebben om zich opnieuw te kunnen presenteren 
als de betere, grote regeringspartij zoals dat in deja
ren zestig het geval was geweest. 

De jaren tachtig leken de juistheid van W ehners 
prognose te bevestigen: op bondsniveau gingen de 
verkiezingen van 1983 en 1987 verloren en de SPD 
stortte zich in een intensieve programmatische dis
cussie metals doel om vernieuwd, verjongd en reaie

runaifahiB de jaren negentig in te gaan. Hoopvolle 
tekens op deze lange weg terug naar Bonn waren de 
verkiezingsresultaten sinds 1 9 8 7 in de deelstaten. In 
traditionele christen-democratische bastions als 
Sleeswijk-Holstein, Nedersakseri, Rijnland-Palts en 
Baden-Wiirttemberg nam de SPD plaats achter de 
regeringstafel, in Hessen en Berlijn werd de rege
ringsmacht heroverd en in het Saarland, Noordrijn
Westfalen, Bremen en Hamburg bleef de SPD de 
(belangrijkste) regeringspartij. 

Anno 1 99 3 hebben de door de s PD geregeerde 
deelstaten de meerderheid in de Bondsraad, heeft de 
SPD inmiddels vier jaar een nieuw beginselprogram
ma en is de partijleiding verjongd. De door Wehner 
genoemde termijn voor herovering van de rege
ringsmacht in Bonn is vrijwel verstreken. Het ziet er 
echter geenszins naar uit dat de SPD bij de Bonds
dagverkiezingen van 1994 de christen-democrati
sche dominantie zal doorbreken. Onhaalbaar lijken 
de verkiezingsresultaten van de late jaren zestig en 

Jusion: 'Dies PD lag mit ihr
em politischen Angebot wie mit den dafiir notwen
digen Kommunikations-formen meist neben dem 
mainstream der jeweiligen Epoche und nur selten 
mittendrin. Diese beharrliche Rolle als Opposition 
hat natiirliche Folgen fiir die Mehrheitsfahigkeit der 
Sozialdemokratie'. Over-ziet men de naoorlogse 
geschiedenis van de SPD, dan kan men Grafe slechts 
gelijk geven. In de inmiddels 44 jaar oude 
Bondsrepubliek droegen de christen-democraten in 
totaal 3 1 jaar regeringsverantwoordelijkheid, de 
sociaal-democraten slechts 16. Welke verklaringen 
zijn hiervoor te geven? Wat waren de voorwaarden 
van electoraal succes en regeringsverantwoordelijk
heid? Welke samenhang bestond tussen ideologische 
en programmatische herorientaties, maatschappelij
ke ontwikkelingen en verkiezingsresultaten? Wat 
was de rol van persoonlijkheden als Schumacher, 
Brandt en Schmidt? Het zijn deze vragen die in het 
onderstaande aan de orde zullen komen. Centraal 
daarbij staat hoe de s PD zich tot brede volkspartij 
ontwikkelde en in hoeverre zij an-no 1993 nog 
steeds op dit predikaat aanspraak kan maken. 

Schumachers eifenis 

In het oprichtingsjaar van de Bondsrepubliek ( 1949) 
was de s PD bij de verkiezingen aangetreden als de 
natuurlijke regeringspartij, niet gediscrediteerd door 
bruine smetten, moreel onbelast en zich presente
rend als het 'andere Duitsland', dat nu geroepen was 

. om de democratie op te bouwen. Teleurgesteld 
moesten de sociaal-democraten echter toezien hoe 
Adenauer met de kleinst denkbare meerderheid van 
H:n Bondsdagzetel een burgerlijke coalitie samen
stelde . Bij de Bondsdagverkiezingen van 1953 en 

2 I I 
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1957 bleef de SPD rond de 30 procent steken, ter
wijl de cou/ csu in 1953 van 31 naar ruim 45 pro
cent sprong en in 1957 met 5o,2 procent de absolu
te meerderheid behaalde. In dat jaar bedroeg de 
electorale achterstand van de sociaal-democraten op 
de christen-democraten bijna 2o procent van de 
stemmen. 

Kijkt men naar de kiezersaanhang van de SPD in 
de jaren vijftig, dan kan worden gesproken van een 
'rnislukte volkspartij'. Vlak na de oorlog had des PD, 

voortbouwend op plannen die in ballingschap te 
Londen waren gemaakt, getracht het klassekarakter 
van de sociaal-democratie te doorbreken en de partij 
ook voor middengroepen aantrekkelijk te maken. 
Ook partijvoorzitter Schumacher dacht aanvankelijk 
in deze richting. AI snel echter vie! hij terug in een 
traditioneel anti-burgerlijk denkpatroon, waarbij de 
maatschappij werd ingedeeld in aan de ene kant de 
democratische arbeidersbeweging en aan de andere 
kant de clericaal-reactionaire burgerij. In Schu
machers SPD werd een maatschappijvisie dominant 
van waaruit geen bruggen konden worden gebouwd 
naar het politieke midden. Tegen Ludwig Erhards 
sociale markteconomie plaatsten de sociaal-demo
craten in agressieve klassenstrijdretoriek centrale 
sociaa:l-econornische planning en in gemeenschaps
bezit brengen van industrie- en bankwezen. De in 
marxistisch jargon vervatte Verelendunas-profetieen 
schrikten niet aileen de middengroepen af, maar 
stonden ook in schril contrast met de snel voller 
wordende loonzakjes in de jaren vijftig. De SPD 

stond zeker op de basis van de W estduitse parle
mentair-democratische grondwet, maar met haar 
marxistische beginselprogramma, haar polariseren
de optreden en anti-burgerlijke retoriek was zij nog 
de gevangene van historisch-ideologische ballast die 
de weg naar een brede volkspartij blokkeerde . 

Evenmin realistisch was de houding van de s PD in 
de buitenlandse politiek en in het herenigingsvraag
stuk. Fe!, polemisch en af en toe met nationalistische 
ondertonen verzette Schumacher zich tegen Ade
nauers politiek van integratie in de westerse samen
werking en legde hij het primaat bij de hereniging. 
Deze nationale orientatie van de SPD, die ook na 
Schumachers dood (1952) dominant bleef, mag 
enerzijds aangesloten hebben bij de vanzelfspreken
de wens van de Westduitsers naar hereniging, an
derzijds overschatte de SPD de mogelijkheden om de 
bevolking rond het nationale vraagstuk te mobilise
ren. Onvoldoende onderkende de partij dat ondanks 
het verlangen naar hereniging, de wezenlijke be
hoeften van de bevolking bij welvaart, veiligheid en 
politieke rust lagen en niet bij experimenten in de 

buitenlandse politiek. Bovendien was de SPD niet in 
staat om aan te geven hoe een realistisch hereni
gingsbeleid eruit zou moeten zien. Dat was overi
gens ook niet verwonderlijk: een dergelijk beleid 
bestond ook niet omdat de voorwaarden waaronder 
Oost en West met hereniging akkoord konden gaan 
niet aanwezig waren. 

Aldus lag de s PD met haar programmatische 
zwaartepunten buiten de 'mainstream' van de jaren 
vijftig: het marxistische beginselprogramma ontnam 
niet aileen het zicht op de economische realiteit, ook 
blokkeerde het electorale groei. In de buitenlandse 
poltiek onderschatte de partij het verlangen van de 
bevolking naar rust en veiligheid en overschatte zij 
de Westduitse speelruimte in de buitenlandse poli
tiek. Wilde des PD op bondsniveau regeringsverant
woordelijkheid gaan dragen, dan was slechts een op
lossing denkbaar: afrekenen met Schumachers er
fenis en een doorbraak forceren naar het politieke 
midden . Dat geschiedde in 1 9 59 met het Godesberaer 
Proaramm . 

De doorbraak naar het midden 
Met het nieuwe beginselprogramma van 1959, dat 
het Heidelberaer Proaramm van 19 2 5 verving, zette de 
SPD de stap van klasse- naar volkspartij . De partij 
zette op het congres in Bad Godesberg niet aileen de 
ideologische ballast overboard maar accepteerde 
bovendien de grondslagen van de Bondsrepubliek 
die sinds 1 949 onder Ieiding van Adenauer waren 
gelegd. Concreet betekende dat: afscheid van het 
primaat van de hereniging en acceptatie van de inte
gratie in het Westen, van de N A-Vo en van de 
Bundeswehr. V oorts betekende het de erkenning van 
de superioriteit van de mechanismen van de vrije 
markteconomie ten opzichte van sturing van de eco
nomie volgens traditioneel sociaal-democratisch 
recept. 'Soviel Markt wie moglich, soviel Plan wie 
notig', luidde in de woorden van Karl Schiller, de 
latere minister van Economische Zaken ( 1966-

1972), het nieuwe devies. Minstens even belangrijk 
was dat de SPD niet Ianger rampspoedtijdingen ver
spreidde, maar sinds de programmatische koerswij 
ziging van een bijna ongeremd optimistische kijk in 
de toekomst getuigde. Het Wirtsch<iftswunder van de 
jaren vijftig leek onstuitbaar en vormde nu ook voor 
de sociaal-democraten de basis van de verwachting 
dat de economische bomen tot in de heme! zouden 
doorgroeien. 

Na de halfslachtige poging van kort na de oorlog 
om de partij voor de middengroepen aantrekkelijk 
te maken werd met deze koerswijziging de door
braak naar het midden daadwerkelijk gerealiseerd . 
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Gedei'deologiseerd en los van het corsetachtige toe
komstvisioen van een klassenloze maatschappij, pre
senteerde des PD zich als een pragmatische, nuchte
re en modeme partij van experts met concrete her
vormingsplannen op het gebied van onderwijs, straf
recht, bestuurlijke herindeling en stedebouwkundi
ge planning. Daarbij kwam dat de SPD na Adenauers 
demo-autoritaire regeerstijl - nog eens duidelijk 
naar voren gekomen in de 'Spiegel-affaire' van I 962 
- de 'mainstream' van de jaren zestig nadrukkelijk 
meer belichaamde dan de christen-democraten: de 
s PD stond voor meer liberaliteit, meer maatschap
pelijke tolerantie en meer politieke openheid . 

In de buitenlandse politiek vond de s PD in de 
jaren zestig makkelijker dan de cou/csu aanslui
ting bij de op gang komende Oost-West-detente . 
Beter dan de christen-democraten zag zij in dat 
slechts op die manier enige vooruitgang mogelijk 
was in de sinds de bouw van de Muur (I 96 I) geheel 
geblokkeerde Duitse kwestie. Bovendien was de 
SPD sterker van het besef doordrongen dat de 
Bondsrepubliek in de westerse samenwerking in een 
gei'soleerde positie dreigde te raken wanneer die 
aansluiting bij de intemationale ontspanning gemist 
zou worden . Aldus lag de SPD ook in buitenlandse 
politiek meer in de 'mainstream' van de jaren zestig 
dan haar christen-democratische rivalen. 

De principiele koerswijziging van I 959legde niet 
aileen de basis voor de electorale groei van de SPD

aanhang in de jaren zestig, maar bracht de partij in 
I 966 uiteindelijk ook in de regering. Met Willy 
Brandt voor de eerste keer als kanselierskandidaat 
sprong de SPD in I96I van 3I,8 (I957) naar 36,2 
procent van de stemmen. Vier jaar later - opnieuw 
met Willy Brandt - werd met 3 9, 3 procent nog eens 
ruim 4 procent gewonnen. In de Grote Coalitie met 
de cou/csu leverde de SPD tussen I966 en I969 
met groot succes het bewijs dat zij tot nuchtere en 
pragmatische politiek in staat was : De Grote Coa
litie mag ten tijde van haar bestaan en ook later veel
al kritisch zijn beoordeeld, niet ontkend kan worden 
dat deze coalitie in I 969 kon terugzien op een zeker 
in de binnenlandse en economische politiek slag
vaardig regeringsbeleid waarmee tevens vee! van de 
modernisering van de vroege jaren zeventig op gang 
was gebracht. 

V oor vee! sociaal-democraten -ook buiten Duits
land - is I 9 6 9, de komst van de sociaal-liberale coa
litie onder Ieiding van Brandt, altijd als een cesuur in 
de geschiedenis van de Bondsrepubliek beschouwd. 
In een aantal opzichten is dat begrijpelijk: was 
Brandt niet de eerste sociaal-democratische kanse
lier in Duitsland sinds Hermann Muller in I 9 3 o het 

veld had moeten ruimen? Belichaamde de visionaire 
Brandt niet de hoop dat staat en maatschappij zich in 
Duitsland verder zouden democratiseren? De A'!f
bruchstimmuns van 1 969 ter linkerzijde, jade euforie 
wees nadrukkelijk in die richting. En tenslotte: was 
Brandt niet de eerste bondskanselier met een ver
zetsverleden tegen het nationaal-socialisme? Zeker, 
dat was en is allemaal waar. Kijkt men echter naar de 
eigenlijke modemisering in de binnenlandse poli
tiek, dan ligt de breuk niet in I 969, maar bij het be
gin van de Grote Coalitie in I966. Kenmerkend 
voor die breuk was het bewust aansturen op een 
grotere betrokkenheid van de overheid op econo
misch en sociaal gebied. Met de sociaal-democraten 
als de belangrijkste pleitbezorgers werden planning, 
maakbaarheid en stuurbaarheid van de samenleving 
de nieuwe toverwoorden. De economische recessie 
van I 966/67 werd door het succesvolle span van 
Karl Schiller (Economische Zaken) en Franz Jozef 
Strauss (Financien) snel en doeltreffend bestreden 
met Keynesiaanse middelen, een grondwetswijzi
ging legde de verantwoordelijkheid van de staat 
voor de nationale economie vast en de verzorgings
staat werd sterk uitgebouwd. 

'Wir schaffen das moderne Deutschland - Wir 
haben die richtigen Manner' luidde de slogan van de 
SPD bij de Bondsdagverkiezingen van I969 . Natuur
lijk wint men geen verkiezingen met slogans, maar 
ze zijn wei typerend voor datgene wat een partij uit
straalt en dat was wat de SPD betreft in deze perio
de: rationaliteit, pragmatisme, technocratisch voor
uitgangsdenken en geloof in democratische stuur
baarheid van staat en samenleving. Het is tegen deze 
achtergrond dat het succes van de s PD bij de verkie
zingen van I 969 verklaard moet worden. Door de 
aantrekkingskracht die de nu gedei'deologiseerde so
ciaal-democratie op de middengroepen uitoefende 
behaalde de SPD 42,7 procent van de stemmen en 
daarmee overschreed zij voor het eerst in haar ge
schiedenis de 40 procent-grens. Des PD had in prak
tijk gebracht wat zij zich in Bad Godesberg had voor
genomen: de doorbraak naar de middengroep van 
de witte-boordendragers . Tot I 969 had hun partij
politieke sympathie vooral bij cou/csu en FDP 

gelegen, nu stemden zij in meerderheid op de SPD. 

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, was 
dat niet primair de verdienste van Willy Brandt. Aan 
de vooravond van de verkiezingen sprak 52 procent 

. van de Westduitse bevolking zich uit voor voortzet
ting van het kanselierschap van Kurt Georg Kiesin
ger (cou), terwijl slechts 28 procent Brandt als re
geringsleider wenste. In de zomer van I 969 was dat 
zelfs nog minder dan 2 o procent geweest. De s PD 
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dankte haar doorbraak in de middengroepen aan 
Karl Schiller. Door zijn optreden in de Grote Co
alitie had de s PD Iaten zien dat de partij niet alleen 
op het Godesberaer papier, maar ook in de politiek
economische praktijk afstand had gedaan van oude 
sociaal-democratische dogma's . Schiller was een 
overtuigd aanhanger van de sociale markteconomie, 
maar dan in de gemoderniseerde vorm die paste bij 
de groeiende rol van de staat in de econornie. Hij 
rekende af met het ook na 1 9 59 nog bestaande beeld 
van een op economisch gebied nog niet geheel 
'betrouwbare' SPD. Sterker nog: na de smartelijke 
afgang van bondskanselier Ludwig Erhard, de 'va
der' van de sociale markteconomie, die in 1966 niet 
zonder historische ironie over zijn falend crisisbeleid 
was gestruikeld, toonde hij aan dat de econornische 
Kompetenz bij de SPD lag. En daarmee stand hij aan 
de basis van de verkiezingsoverwinning van 1969. 

Terugkomend op het citaat van Peter Grafe, dat 
de SPD zich meestal naast en niet in de 'mainstream' 
van het politieke klimaat bevond, kan voor de jaren 
zestig worden geconstateerd dat de SPD na 'Godes
berg' niet alleen geleidelijk in die 'mainstream' 
kwam, maar vanaf 1966 daarvan zelfs de dominante 
en stuwende kracht werd. Het hoogtepunt werd be
reikt bij de verkiezingen van november 1 9 7 2 , to en 
de s PD voor het eerst- en tot nog toe ook voor het 
laatst - de sterkste partij werd. In dat jaar was het 
niet Karl Schiller die de verkiezingen voor de s PD 
won, maar Willy Brandt: 56 procent van de West
duitsers wensten een prolongatie van zijn kanselier
schap. Schiller daarentegen had in juli 197 2 ontslag 
genomen vanwege kritiek op het in zijn ogen onvol
doende solide financieringsbeleid; hij was zelfs uit de 
partij gestapt en voerde met zijn voorganger Erhard 
campagne voor de c D u . De verkiezingen van 1 9 7 2, 

noodzakelijk geworden nadat de SPD-FDP-regering 
haar meerderheid in de Bondsdag door overlopers 
naar de co u had verloren, waren een plebisciet over 
Brandts Ostpolitik. Het waren tevens de enige verkie
zingen in de geschiedenis van de Bondsrepubliek 
waarin niet de binnenlandse en de economische po
litiek bepalend waren, maar het buitenlands beleid 
de doorslag gaf. 

Met 45,8 procent voor de SPD tegen 44,9 pro
cent voor de cou/csu en winst voor de FDP (5,8 
procent naar 8,4 procent) leek het in 1972 alsofhet 
bondgenootschap van sociaal-democratie en liberale 
burgerij aan een triornftocht was begonnen waarvan 
het einde nog lang niet in zicht was. Menig commen
tator voorspelde - rijkelijk voorbarig- een verdere 
ineenschrompeling van de christen-democratie. In 
werkelijkheid was de historische overwinning van 

197 2 behalve hoogtepunt ook het begin van een 
nieuwe periode van neergang die anno 1993 nog 
niet beeindigd is. 

Volkspartij en reideoloaiserina 
'Wir wollen mehr Demokratie wagen' beloofde 
Brandt in zijn regeringsverklaring van 1969. En dat 
betekende voor hem: 'Mitbestimmung, Mitverant
wortung in den verschiedenen Bereichen unserer 
Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kom
menden Jahre sein'. Een ware hervorrningseuforie 
maakte zich van de Bondsrepubliek meester: 'Wir 
stehen nicht am Ende unserer Demokratie, wir fan 
gen erst richtig an' luidde de boodschap van Brandt. 
En het was die boodschap die vee! kritische jongeren 
uit de studentenbeweging na hun verzet tegen de 
Grote Coalitie nu hun hoop deed zetten op des PD. 

In 1969 kreeg de SPD 1oo.ooo nieuwe !eden, in 
1972 zelfs 15o.ooo. TrotskonBrandtophetpartij
congres van 197 3 melden dat gedurende zijn tienja
rig voorzitterschap in totaal 67o.ooo nieuwe !eden 
waren toegetreden . De partij naderde de magische 
ledentalgrens van 1 miljoen en het waren vooral jon
geren die massaal waren toegestroomd, hetgeen het 
beeld van de s PD als partij van de toekomst leek te 
bevestigen. In 197 2 was tweederde van de nieuwe 
!eden jonger dan 3 5 jaar, eenderde zelfs jonger dan 
25. Bij de verkiezingen van dat jaar stemde 6o pro
cent van de 1 8 tot 2 1 jarigen op de s PD ( 1 o procent 
FDP, 30 procent cou of csu). Met deze verjonging 
trad tegelijkertijd een sterke academisering en radi
calisering van de partij op: vee! kritische academici 
en activisten uit de studentenbeweging traden met 
hun SPo-lidmaatschap aan voor de door Rudi 
Dutschke bepleite 'lange mars door de instituties'. 
Het gevolg was dat tien jaar nadat de SPD in Bad 
Godesberg het marxisme had afgezworen, met de 
jonge !eden opnieuw marxistisch gedachtengoed de 
partij binnenkwam. Het was langs deze weg dat op 
de drempel van de jaren zeventig de re!deologise
ring van de SPD een aanvang nam. 

Niet alleen activisten van intellectuele snit wer
den lid van des PD, ook uit de middengroepen kwam 
de stroom op gang. In de jaren zeventig was het per
centage werknemers onder de SPD-leden overeen
komstig het percentage werknemers onder de be
volking. Daarentegen waren ambtenaren, leidende 
functionarissen en andere vertegenwoordigers van 
de middengroepen in de partij procentueel sterker 
vertegenwoordigd dan in de Duitse bevolking als ge
heel. Zelfs in een industriegebied 'pur sang' als 
Noordrijn-Westfalen waren onder de sPo-leden de 
arbeiders in de jaren zeventig een minderheid ge-
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worden (44 procent van de !eden, so procent van de 
!eden was ambtenaar of 'Angestellter'). Was in 
1958 van de nieuwe !eden in de gehele Bondsrepu
bliek nog 55 procent arbeider geweest, in 197 2 was 
dat percentage gehalveerd tot 2 7,6 procent. Zij 
kwamen in een partij die gedeeltelijk niet meer hun 
taal sprak waarin intellectuelen met academisch jar
gon de toon aangaven en waarin zij langzamerhand 
wat bestuurlijke functies betreft naar de zijlijn wer
den gedrongen. Verjonging, academisering, reldeo
logisering en verburgerlijking, de oude arbeiders
partij SPD was in ruim tien jaar tijd drastisch veran
derd en gemoderniseerd. Als volkspartij was de SPD 

nu sterker dan ooit, maar tegelijkertijd had zich een 
conflictpotentieel opgehoopt dat vooral na de ver
kiezingen van november I 97 2 naar buiten kwam. 

Dit tijdstip was niet toevallig. De Ostpolitik was, 
althans wat de eerste fase betreft, afgesloten en die
genen die de linkervleugel waren komen versterken 
meenden dat nu de tijd was gekomen voor radicale 
hervormingen in de binnenlandse politiek. In de eer
ste jaren van Brandts kanselierschap was weliswaar 
vee! over de noodzaak van hervormingen gespro
ken, maar ondanks een explosie aan plannen had dat 
nog weinig concreets opgeleverd. En was het niet zo 
dat de kiezer de SPD met de werkelijk historische 
verkiezingsoverwinning van I 97 2 daartoe nude op
dracht had gegeven? Oat was een volstrekt onjuiste 
verkiezingsanalyse. De kiezer had Willy Brandts Ost

politik gehonoreerd, maar geen mandaat gegeven 
voor radicale hervormingen. Wat zich na I972 af
speelde was dan ook niet zonder tragiek. Na de radi
cale deideologisering van de jaren zestig sloeg de 
pendel nu - door toedoen van de niet in de laatste 
plaats verbaal versterkte linkerzijde - door naar de 
andere kant. De SPD, sociaal en programma tisch ge
moderniseerd, werd als het ware door de eigen ge
schiedenis ingehaald en dreigde ideologisch het ge
zicht weer naar het verleden te keren. Met het neo
marxisme van de Junosozialisten kwam ook een oud 
begrippenapparaat terug in de partij. Sommigen van 
hen meenden zelfs dat de burgerlijk-democratische 
staat slechts de verlengde arm van 'het kapitaal' was 
en dat de democratische rechtsstaat gebaseerd was 
op 'bluf van de bourgeoisie'. De s PO had in deze pe
riode zelfs de twijfelachtige eer de zogenaamde 
'Stamokap-vleugel' binnen de partij te herbergen 
(staatsmonopolistischer Kapitalismus). Deze overi
gens kleine groepering was er serieus van overtuigd 
dat het reeel bestaande socialisme van de o oR supe
rieur was aan het westerse politieke systeem van de 
Bondsrepubliek. Het behoeft weinig voorstellings
vermogen dat door deze ontwikkeling de kort daar-

voor gelukte doorbraak bij de middengroepen weer 

op de tocht dreigde te komen. 
De Junssozialisten, maar ook ad hoc groeperingen 

als de zgn . Leverkusener Kreis, waarin de huidige par
tijvoorzitter Bjorn Engholm een belangrijke rol 
speelde, waren hard op weg de klok tot ver voor 
Godesberg terug te draaien. Doe! van de Junosozia

listen was, zoals het in een motie voor het partijcon
gres van april 197 3 te Hannover werd geformu
leerd: 'die Umwandlung der heutigen SPD in eine 
konsequent sozialistische Partei, die ihre Rolle als 
Grenztrager kapitalistischer Herrschaft (verlieren 
sollte) und sich die Bedingung ihres Handelns weder 
vom Monopolkapital noch von dessen politischer 
Agentur, der co u/ c s u diktieren (lassen sollte)'. 
Voorgesteld werd een drie-fasen plan, waarvan de 
eerste bestond uit een precieze analyse van de be
staande machtsverhoudingen, het lokaliseren van de 
economische machtscentra en het traceren van de 
van daaruit uitgeoefende politieke druk. In de twee
de fase zouden deze economische machtscentra zon
der schadeloosstelling in staatsbezit moeten worden 
gebracht, waama in de derde fase ook het midden
en kleinbedrijf voor socialisering in aanmerking zou 
komen en de markteconomie plaats zou maken voor 
een centraal geleide economie . 

Oat was niet aileen duidelijke taal, maar ook een 
taal die door 40 to 45 procent van de afgevaardigden 
op het Hannoverse partijcongres van I 97 3 werd 
gesproken. Hoe partijvoorzitter en bondskanselier 
Brandt deze ideologische en programmatische uitda
ging doorstond is treffend beschreven door Amulf 
Baring. In zijn standaardwerk Machtwechsel. Die Ara 

Brandt-Scheel schreef hij over Brandts rede tot het 
congres: 

' . . . Brandts Worte (passten) in ihrer ausgewoge
nen Unentschiedenheit vorzi.iglich in die Atmos
phare des Parteitages. Statt mit Donner und Blitz die 
Wolken zu teilen, statt mit Feuer und Schwert die 
Bosen von den Guten zu trennen, bot Brandt 
freundlich durchsonnten Nebel. Der Kanzler nahm 
nicht Partei fiir die eine oder andere Seite, sondem 
verteilte Lob und Tadel nach allen Richtungen, 
grenzte hier ein und da ab, wobei er immer wieder 
auch sich selbst bremste, eigene W orte einschrank
te. Wei! er nicht eigentlich Partei ergriff, geriet er 
nicht etwa zwischen die Fronten, sondem er 
schwebte tiber ihnen - seine besondere Fiihigkeit.' 
Inderdaad, dit was partijvoorzitter Brandt, de inte
gratieve vaderfiguur, ten voeten uit. Brandt en met 
hem het partijbestuur koos voor een vertragingsstra
tegie in de hoop dat van uitstel afstel zou komen. 
Niet zonder ironie schrijven Peter Losche en Franz 
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Walter inDies PD. Klassenpartei- Volkspartei- Qyoten

partei: 'Sie (de partijleiding, Fw) richtete den jun
gen, revolutionar gestimmten und umtriebigen ln
tellektuellen, die in die Partei gekommen waren, 
eine Spielwiese ein, auf der sie sich austoben kon
nten, allmahlich ermiideten und am Ende aucb noch 
ein wenig reiften. Wie sah der Kunstgriff der Partei
spitze aus? Dies Po-Spitze Hess die Theoretiker zwei 
Jahre lang tiber einen 'Orientierungsrahmen ' 8 5 
(oR'85) diskutieren.' 

Die opzet slaagde. Twee jaar later werd OR'85, 
het programma voor de jaren I975- I985 in een 
2oo-pagina's omvattend manuscript op tafel gelegd. 
Van een gefaseerde opheffing van de marktecono
mie was geen sprake meer en hoewel de linkervleu
gel ook succesjes had geboekt was 'Godesberg' vrij
wel ongeschonden uit het debat gekomen. Met 
overweldigende meerderheid (twee stemmen te
gen, twee onthoudingen) werd OR '85 op het partij
congres te Mannheim (I 97 5) aangenomen. De een
heid scheen hersteld en de interne krachttoer ter 
integratie van de radicale generatie van '68 geslaagd. 
Oat doel had de partijleiding op het congres van 
Hannover ook voor ogen gestaan, maar veel verder 
strekte de betekenis van oR '8 5 niet: partijleden en 
openbare mening bleken nauwelijks geinteresseerd 
in dit zogenaamde Lanazeitproaramm dat al snel in 
vergetelheid raakte. Daarbij kwam dat de c D u/ c s u 
polemisch had ingespeeld op de partij-interne strijd 
van de s PD en niet geheel zonder succes de politieke 
betrouwbaarheid van de sociaal-democratie ter dis
cussie had gesteld. Ook zouden de sociaal-democra
ten onvoldoende krachtig optreden tegen de terreur 
van de R A F en tegen het 'oprukken' van radical en in 
overheidsdienst. De SPD was in het defensief ge
raakt: het politieke initiatief dat zij sinds I 966 en 
vooral in de periode I969-I972 in handen had ge
had, was verloren gegaan. 

Crisis 

Oat had minder te maken met de discussie over de 
ideologische grondslag van des PD uit de jaren I 9 7 3-
I 97 5 dan op het eerste gezicht lijkt. Hoezeer dat 
debat de gemoederen ook had beheerst en hoezeer 
daardoor een deel van de toegestroomde midden
groepen ook weer was afgeschrikt, onder die laag 
van ideologische debatten was een vee! fundamente
ler probleem zichtbaar geworden dat de SPD tot op 
de huidige dag in haar greep zou houden. Kern van 
dat probleem was dat het vooruitgangsgeloof, zo 
typerend voor de daadkracht en het daaraan verbon
den optimisme van de jaren I 966- I 97 2, onder druk 
was komen te staan; de economische groei bleek 

niet aileen eindig, zij eiste ook haar to! zoals de Club 

van Rome in 197 2 had duidelijk gemaakt. In de 
tweede plaats werd geleidelijk zichtbaar dat de 
maatschappij minder maakbaar bleek dan men in de 
daaraan voorafgaande jaren had aangenomen. Te
rugblikkend op zijn eerste kabinet schreef Willy 
Brandt in zijn Erinnerunaen dat 'die Regierung . . . 
nicht frei von der Versuchung (war), sich zuviel auf 
einmal vorzunehmen'; in werkelijkheid was sprake 
geweest van een grondige overschatting van het stu
rend vermogen van de staat en van de inzetbaarheid 
van een wetenschappelijk onderbouwd plannings
instrumentarium. Zichtbaar was geworden dat de 
speciale planningsstaf in de bondskanselarij onder 
Ieiding van Horst Ehmke in de vroege jaren zeventig 
weliswaar veel plannen had afgescheiden, maar dat 
technocratische plannenmakerij vanuit een 'com
mandocentrum' iets anders is dan daadwerkelijke 
sturing van een gecompliceerde moderne maat
schappij. Niet minder ernstig was dat op econo
misch gebied inmiddels was gebleken dat de sinds 
I 966 door Karl Schiller zo succesvol ingezette 
Keynesiaanse recepten niet meer werkten. Juist op 
die terreinen die sinds Godesberg aan de basis had
den gestaan van het optimistische sociaal-democrati
sche vooruitgangsdenken - 'Wir schaffen das mo
derne Deutschland'- begon onzekerheid te knagen . 
Toen vervolgens de oliecrisis van I973 de financiele 
ruimte voor het verwezenlijken van kostbare her
vormingsplannen verder beperkte, was het ook in 
Duitsland en bij de SPD zo 'dat niets meer zo zou 
zijn, zoals het was'. 

De politieke agenda veranderde, plotseling en 
nog voordat men de oude puntsgewijs had kunnen 
afwerken. Zeker, binnen de partij werd het debat 
over de zich opdringende nieuwe thema's- milieu, 
energiepolitiek, Noord-Zuid, 'levenskwaliteit', la
ter vooral stationering van nieuwe wapensystemen 
- niet uit de weg gegaan, maar het beeld van des PD 
in de periode I973-I982 was dat van een partij in 
spagaat. Nadat met oR '85 de ideologische links
rechts-tegenstelling binnen de partij aan betekenis 
had ingeboet, werd in de tweede helft van de jaren 
zeventig met de opkomst van nieuwe sociale bewe
gingen een nieuwe kloof zichtbaar. Partijvoorzitter 
Brandt trachtte de SPD te openen voor deze bewe
gingen, zoals hij dat ook voor de '68-generatie' had 
gedaan. Bondskanselier Schmidt daarentegen miste 
ieder begrip voor de door de sociale bewegingen 
opgeworpen vraagstukken die hij als wereldvreemd, 
a-politiek en modieus ter zijde schoof. Schmidt 
bouwde voort op de technocratie a la Karl Schiller 
en het is zijn gematigde politiek geweest die de s PD 
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tot 1 9 8 2 in de regering hield. W el stroomde een 
groot dee! van de middengroepen die in 1972 nog 
massaal s PO hadden gestemd bij de verkiezingen van 
I976 weer terug naar de cou. Met Helmut Kohl als 
kanselierskandidaat behaalde de co u/ c s u in dat 
jaar met 48,6 procent het op een na beste resultaat 
in de geschiedenis van de Bondsrepubliek, de SPO 
daarentegen vie! terug van 45,8 op 42,6 procent. 
Dat het in 1980 nog een keer goed ging en Schmidt 
verder kon regeren, lag niet aan des PO, maar aan de 
christen-democratische kandidaat Strauss die, zoals 
Schumacher dat in de jaren vijftig voor de cou was 
geweest, de beste verkiezingssteun was voor de 
SPO. De uitslagen van I98o (sPo: 42,9 en de cou/ 
csu: 44,5 procent) waren dan ook vertekenend. In 
feite was des PO allang uitgeregeerd, Schmidt aileen 
nog niet. Hoe diep de kloof tussen hem en grote 
del en van zijn partij was, bleek na de regeringswisse
ling van I982, toen de SPO zich in hoog tempo van 
zijn beleid afkeerde. 

Het gaat niet aan om Schmidt de verantwoorde
lijkheid voor de desolate toestand van de s PO in de 
vroege jaren tachtig toe te schuiven. Hij heeft de val 
van de SPO onder de 4 0 procent (I983: 38,3 pro
cent; I987: 37.0 procent; I99o: 33,5 procent) 
slechts vertraagd. Deze neergang had ook niet voor
komen kunnen worden door omarrning van de nieu
we sociale bewegingen. In dat geval was wellicht de 
opkomst van de Groenen voorkomen, maar het 
behoud van stemmen aan die zijde zou niet hebben 
opgewogen tegen het verlies aan de andere zijde 
richting christen-democratie. De eigenlijke neer
gang was reeds begonnen na het hoogtepunt van 
I 97 2 en is te herleiden tot de identiteitscrisis die in 
die periode inzette. Deze crisis vloeide niet aileen 
voort uit de eerder genoemde overschatting van het 
sturend vermogen van de staat en uit de stagnerende 
econornie, maar hing ook nauw samen met de mo
deme maatschappij die de SPO mede zelf tot stand 
had gebracht: een ge"individualiseerde maatschappij 
diende zich aan waarin het voor de grote volkspartij
en moeilijker zou worden hun integratief vermogen 
te handhaven. Vooral voor de SPO betekende dit een 
zwaarwegend probleem, omdat sociaal-democraten 
meer dan christen-democraten van hun partij ver
wachten dat deze niet aileen hun belangen behartigt 
maar ook een 'W eltanschauungsgemeinschaft' biedt. 
In de woorden van de eerder aangehaalde Losche 
en Walter: vee! sociaal-democraten verlangen van 
hun partij 'eine Art Geschichtsphilosophie, einen 
Deutungszusammenhang, eine Zukunftsvision, eine 
sinntrachtige Alternative zum Bestehenden, etwas 
Ganzheitliches, Friedensstiftendes, Internationalis-

tisches, ein Stiick Erlosung von den irdischen 
Obeln.' De kern van het probleem dat des PO tot op 
de huidige dag niet heeft kunnen oplossen was om 
in de post-industriele en sterk gei:ndividualiseerde 
maatschappij in die behoefte te voorzien en tegelij 
kertijd een brede volkspartij te blijven. 

Ook de herziening van het Godesberser Prosramm 
waarover sinds I 984 uitvoerig werd gedebatteerd 
en die uiteindelijk in I 989 uitmondde in een nieuw 
Grundsatzprosramm heeft dit vraagstuk niet wezenlijk 
dichter bij een oplossing gebracht. Met het nieuwe 
programma meende de s PO zich weer te kunnen 
presenteren als partij die de tekenen des tijds had 
begrepen: milieubewust, politiek-economisch on
dogmatisch, openstaand voor moderne technolo
gieen, overtuigd van de noodzaak van een gelijkge
rechtigde positie voor vrouwen en met oog voor 
post-materialistische waarden. Zoals de s PO zich in 
de jaren zestig tot de 'betere' volkspartij had ont
wikkeld, zo hoopte men nu opnieuw een brug te 
hebben geslagen tussen de traditionele aanhang en 
de middengroepen. Echter, juist op het moment dat 
de s PD zich opmaakte om zich met nieuw zelfbe
wustzijn aan haar heterogene potentiele aanhang te 
presenteren, stak de wereldgeschiedenis de sociaal
democraten een spaak tussen de wielen en bevond 
de SPO zich opnieuw buiten de 'mainstream'. Cata
strofaal reageerde de partij in I 989/90 op de zich 
aandienende vereniging. Niet dat kanselierskandi
daat Oskar Lafontaine ongelijk had met zijn waar
schuwing dat de Oostduitse wederopbouw veel geld 
zou gaan kosten - integendeel - maar hij verzuimde 
daaraan toe te voegen dat die kosten vanzelfspre
kend moesten worden opgebracht. De reactie van 
de meerderheid van de s PO was spiegelbeeldig aan 
die van de jaren vijftig: toen was hereniging onrealis
tisch en had de partij zich in dat doe! vastgebeten, in 
I 990 diende zij zich onvermijdelijk aan en leek de 
partij haar niet meer te willen. De verjongde partij
leiding, de zogenaamde kleinkinderen van Willy 
Brandt, bleken in dit opzicht meer de erfopvolgers 
van Konrad Adenauer te zijn: de integratie in het 
Westen was voor hen een vanzelfsprekendheid en zij 
hadden geen enkele emotionele band met het oosten 
van Duitsland. Het nieuwe Grundsatzprosramm was 
vrijwel het zelfde lot beschoren als OR '85: het ver
schafte de s Po geen nieuw elan, vond buiten de par
tij nauwelijks resonans en bood dan ook geen uitweg 
uit de crisis waarin de partij zich bevond. 

Ook nadat des PO zich had ingesteld op de Duitse 
eenheid leverde het nieuwe programma nauwelijks 
aanknopingspunten voor herovering van het politie
ke initiatief. Op de belangrijkste politieke terreinen 
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- asielbeleid, sociaal-economische politiek, rol van 

Duitsland in de intemationale verhoudingen - zijn 
het de christen-democraten die de richting bepalen. 
Steevast is het patroon dat de s PO zich aanvankelijk 
verzet tegen de door Helmut Kohl uitgestippelde 
koers, na enige tijd overstag gaat, de cou/csu 
weliswaar tot enige concessies dwingt maar verder 
in hoofdlijnen de regeringsplannen steunt. Het 
wachten is nu op de ommezwaai inzake de inzetbaar
heid van Duitse troepen bij VN-operaties. Tot nog 
toe weigert de s PO haar medewerking aan een 
grondwetswijziging die het mogelijk maakt om me
de met Duitse soldaten resoluties van de Veilig
heidsraad met geweld af te dwingen. De in dit ver
band aangevoerde historische argumenten VOO\' 

Duitse terughoudendheid mogen sympathiek klin
ken, ze gaan echter voorbij aan de noodzaak dat het 
nu geheel soevereine Duitsland ook op dit gebied 
verantwoordelijkheid zal moeten gaan dragen. 

De gemeenteraadsverkiezingen in Hessen van 
maart van dit jaar hebben de slechte uitgangspositie 
van de s PO bij de Bondsdagverkiezingen en de lange 
serie deelstaatverkiezingen van volgend jaar bijzon
der duidelijk gemaakt. De uitslag die ondanks het 
lokale karakter van de verkiezingen als nationale 
graadmeter kon worden beschouwd, bevestigde de 
sinds enige tijd bestaande en voor de Duitse demo
cratie bedenkelijke trend dat de grate volkspartijen 
niet meer de 'communicerende vaten' van weleer 
zijn. Beide partijen verloren, waarbij het vee! grote
re verlies van de SPO (8,4 procent)- de cou ver
loor 2 13 procent - aantoont dat de sociaal-democra
ten geenszins in staat zijn te profiteren van het even
eens afkalvende vertrouwen in de partij van Helmut 
Kohl. 

Tot besluit 

In de oude Bondsrepubliek had de SPO zich sinds 
1959 losgemaakt van het imago van een partij voor 
aileen de sociaal zwakkeren. De in de jaren zestig en 
vroege jaren zeventig toegestroomde middengroe
pen keerden de partij echter na 197 2 weer gedeelte
lijk de rug toe, zij het dat Helmut Schmidt de daaruit 
voortvloeiende electorale achteruitgang wist te ver
tragen. Met het nieuwe partijprogramma van 1989 
werd opnieuw getracht de partij zowel voor de tra
ditionele aanhang als voor de inmiddels in omvang 
gegroeide heterogener geworden middengroepen 

aantrekkelijk te maken. Tot nog toe is die paging 

mislukt en wordt aan alle zijden verlies geleden: in 
het westen neemt een groat dee! van de traditionele 
aanhang niet Ianger de moeite van de gang naar de 
stem bus of stemt op de Republikaner; in het instabie
le oosten profileert de partij zich onvoldoende als de 
sociaal 'betere' partij. De potentiele aanhang onder 
de middengroepen wordt evenmin bereikt: ook zij 
stoort zich aan het in gebreke blijven van de s PO bij 
het formuleren van politieke altematieven en het 
daarmee samenhangende gebrek aan richting in de 
praktische s Po-politiek. 

Het is dan ook vrijwel uitgesloten dat des PO met 
het nieuwe Grundsatzprogramm op weg is naar een 
herhaling van de electorale winst die op het Codes

berger Programm van 1959 volgde. In tegenstelling tot 
de jaren zestig zijn de programmatische contouren 
van de partij onscherp en is de partij reagerend in 
plaats van agerend. Wanneer nu Bondsdagverkie
zingen zouden plaatsvinden dan zouden de beide 
grote partijen rond de 35 procent scoren. Het is 
wellicht nog te vroeg voor de stelling dat de tijd van 
de grote volkspartijen die beide op (ruim) meer dan 
40 procent van de stemmen mogen rekenen voorbij 
is. De komende jaren zullen uitwijzen of deze partij
en in de huidige post-industriele en ge'individuali
seerde maatschappij nog in staat zijn de heterogener 
geworden bevolking massaal aan zich te binden. De 
SPO slaagt daar op dit moment in ieder geval niet in 
ondanks jarenlange programmatische discussie en 
ondanks het sterk afgebladderde prestige van de 
regering-Kohl . 

Het is goed denkbaar dat bij de Bondsdagverkie
zingen van volgend jaar de huidige regering haar 
meerderheid verliest, de Republikaner over de 5 pro
cent-kiesdrempel springen en dat slechts een Grote 
Coalitie op een parlementaire meerderheid kan re
kenen . Dan zou Wehner posthuum toch nog gelijk 
krijgen, zij het ongetwijfeld anders dan hij zich had 
voorgesteld. Het is te hopen dat Duitsland deze 
Grote Coalitie bij gebrek aan alternatief bespaard 
blijft. 

Dit artikel is een bewerkina van een lezina voor de werkaroep 

Geschiedenis van de wss. Een bijdraae aan het jaarproaramma 

'De West-Europese sociaal-democratie van radicale maatschappij

hervorminB naar identiteit.scrisis'. 
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Arbeids-

Vanaf juli 1991 is in Ne
derland met wisselende in
tensiteit een discussie ge
voerd over de toekomst 
van de w A o. Aanleiding 
hiervoor is de sterke groei 
van het aantal arbeidsonge-

ongeschiktheid: 
een duurzaam 

aanbod 
zaamheid van de arbeids
ongeschiktheidsregeling. 

Alvorens in te gaan op 
de huidige regeling en het 
altematief, is aandacht be
steed aan de achtergronden 
van het overmatige beroep 
op de wAo/AAW, en zijn 
enige empirische ontwik
kelingen in de arbeidson
geschiktheid geschetst. In 
het verlengde hiervan is 
een raming gemaakt van de 
arbeidsongeschiktheid op 
basis van ongewijzigd be
leid. 

alternatief 
schikten in de tweede helft 
van de jaren tachtig. Die 
volumegroei heeft geleid 
tot bezorgdheid over de 
duurzaamheid van de hui
dige regelingen. Een op
lossing die op lange ter
mijn betaalbaar is, zal naar 

WOUTER ZANT 

De auteur is verbonden a an het Economisch en 
Sociaal lnstituut van de Vrije Universiteit van 

Amsterdam 

het zich laat aanzien, tot 
een ingrijpende hervorming moeten leiden. 

De oorzaak van de sterke volumeontwikkeling 
moet vooral gezocht worden in de prikkels voor 
werkgevers en werknemers om van arbeidsonge
schiktheidsregelingen gebruik te maken. De plannen 
die de afgelopen periode door het kabinet zijn gefor
muleerd om tot volumebeheersing te komen zijn er 
op gericht om die prikkels te verminderen. Niet
temin is er op de voorgestelde maatregelen, zowel 
op het punt van de effectiviteit als op het punt van de 
maatschappelijke aanvaardbaarheid, een hoop af te 
dingen. Betere beleidsopties dan de kabinetsplannen 
zijn mogelijk. Doe! van deze bijdrage is de effectivi
teit van het door het kabinet aangevoerde, en inmid
dels door de Tweede Kamer aanvaarde pakket te be
oordelen en een schets te geven van een alternatief 
pakket. In het alternatief is afgezien van kortingen 
op uitkeringen van werknemers en boetes aan werk
gevers, en zijn de kosten van arbeidsongeschiktheid 
gernternaliseerd. Een scheiding van risico's in soci
aal en professioneel risico is direct aan deze interna
lisering gekoppeld. De effectiviteit van het alterna
tiefberust in alle opzichten op de mogelijkheden om 
volumebeheersing te realiseren met financiele prik
kels. Naast een effectiever toepassing van preventie, 
en het wegnemen van oneigenlijk gebruik, bevat het 
alternatief minder elementen van willekeur en kan 
rekenen op meer steun uit de samenleving. Het pak
ket biedt hierdoor betere garanties voor de duur-

Wat veroorzaakt een overmatiB beroep op w AO/ AA w? 
Een uitputtende analyse van de determinanten van 
de volumeontwikkelingen in WAo/ AA w zou hier te 
ver voeren: de literatuurlijst aan het eind van deze 
bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste on
derzoeken, publikaties en beleidsdocumenten. Be
langrijker is vast te stellen, en daarover is onder eco
nomen nagenoeg overeenstemming, dat de huidige 
vormgeving van w A o/ AA w werkgevers en werk
nemers aanzet tot een overmatig beroep op deze 
voorzieningen. In het s E R-rapport is het als volgt ge
formuleerd (SER [1991], biz. 55): ' ... Bedrijfseco
nomische factoren zoals de economische noodzaak 
werknemers te ontslaan, hebben een significant en 
relatief groot effect op het invalideringspercentage. 
De werkgever is meer geneigd het w A o-toetre
dingsproces te bevorderen naarmate de noodzaak 
tot het afvloeien van personeel sterker wordt ge
voeld', en enige alinea's verder over de rol van con
trolerendartsenenGMD's: ' .. hetgaatbij WAO-toe
treding veelal om factoren van sociaal-economische 
aard en om (onder meer financiele) afwegingen van 
individuele werknemers en hun werkgevers. Hierbij 
spelen de behandelende artsen vaak een bevestigen
de en legitimerende rol; een en ander resulteert in 
een clientvriendelijk uitvoeringsbeleid en in een 
soepele acceptatie van w A o claims', en over de rol 
van werknemers: 'In dit verband is ook de plaats van 
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de arbeidsongeschiktheidsregeling in de sociale ze
kerheid van belang. De w A o is voor de betrokken 
werknemer aantrekkelijk in vergelijking met de 
werkloosheidsuitkeringen: hij krijgt een loongerela
teerde uitkering die in beginsel tot zijn vijfenzestig
ste kan doorlopen. Voorts behoedt een w A o uitke
ring hem voor een mogelijke terugval tot het mini
muminkomen, voor een sollicitatieplicht en voor 
een middelentoets van de bijstand en de I o A w I 
I o A z. ( .. ) Een en ander leidt ertoe dat de w A o in 
de uitvoeringspraktijk vaak werd en wordt gebruikt 
als afvloeiingskanaal voor overtollige minder pro
duktieve werknemers en dat deze wet voor oudere 
werknemers min of meer is gaan functioneren als 
een regeling voor vervroegde pensionering'. 

Met het wegnemen van oneigenlijk gebruik van 
de w A o I A A w en het bevorderen van preventie op 
de werkvloer ter voorkoming van aanspraken zijn 
substantiele besparingen te realiseren. In studies 
!open de schattingen van het kwantitatieve belang 
van het overmatige beroep op dew A o uiteen van 14 
procent tot 51 procent (zie Vrooman en de Kemp 
[1990], van den Bosch en Petersen [198o], Rooden
burg en Wong [1985], Aarts en de Jong [1990]). Een 
eenvoudige manier om het voor werkgevers en 
werknemers onaantrekkelijk te maken om een be
roep te doen op de regelingen voor arbeidsonge
schiktheid, is individuele werkgevers de kosten te 
Iaten dragen van uitkeringen, en voor werknemers 
de opbrengsten- de hoogte en de duur van de uitke
ring- geringer te maken. In het huidige beleid ligt 
het accent op de tweede optie, het verlagen van de 
opbrengsten voor werknemers, en daamaast in het 
bevorderen van herintreding. Oat is, om nader aan 
te geven redenen, een onverstandige weg. In het te 
formuleren altematief zal daarom de eerste optie 
nader uitgewerkt worden. Alvorens daartoe over te 
gaan is eerst ingegaan op de empirische ontwikkelin
gen. 

Waar gaat het nu eigenlijk om? De volumeont
wikkeling in de arbeidsongeschiktheid speelt een be
langrijke rol. Het aantal arbeidsongeschikten stijgt 
in de periode van 1967-1990 gemiddeld met jaar
lijks 8 procent, of, in niveaus, van 15o.7oo in 1967, 
het jaar dat de w A o in werking is getreden, tot 
882.ooo in 1990. Strikt genomen is het nodig de 
stand van het aantal arbeidsongeschikten eerst te 
herleiden tot volledig arbeidsongeschikten (de zgn. 
heva's), en deze vervolgens uit te drukken in pro
centen van het arbeidsaanbod. Vastgesteld kan wor-

den dat het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten 

van 197 8 tot 1984 sterker groeit dan het totaal aan
tal arbeidsongeschikten, hetgeen belangrijk is voor 
de financiering van deze regeling. Echter, vergele
ken met ongecorrigeerde cijfers is hier niet sprake 
van een sterk afwijkende ontwikkeling. De stand 
van het aantal arbeidsongeschikten is gelijk aan die 
stand in het voorafgaande jaar vermeerderd met de 
instroom, de nieuwe arbeidsongeschikten en ver
minderd met de uitstroom. De uitstroom, die be
staat uit mensen die terugkeren naar de arbeids
markt, pensioneren of overlijden, verloopt trend
matig (zie grafiek). 

Arbeisonaeschiktheid instroom en uitstroom. I 

- uitstroom -
-instroom 

In de uitstroom zitten geen pieken of dalen die sa
menhangen met makkelijk te duiden gebeurtenis
sen . Van 1980 tot 1990 blijkt dat de uitstroom ge
middeld voor ongeveer 45 procent bestaat uit men
sen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en 
voor ca. 15 procent uit overledenen. Het weinig 
fluctuerende verloop van de uitstroom wordt vooral 
door deze twee groepen, tezamen ca. 6o procent, 
veroorzaakt. Het resterende gedeelte van de uit
stroom, ca. 3 5 procent, betreft dus mensen die 
terugkeren naar de arbeidsmarkt. De kansen om 
terug te keren naar de arbeidsmarkt blijken sterk 
gecorreleerd te zijn met leeftijd en het aantal jaren 
arbeidsongeschiktheid. Grofweg kan gesteld wor-

I . De gebruikte data zijn afkomstig 
van de Sociale V erzekeringsraad en het 
CPB. 
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den dat er na 5 jaar arbeidsongeschiktheid geen te

rugkeer naar de arbeidsmarkt meer plaatsheeft. De 
instroom blijkt in de gehele periode van 1967 tot nu 
in geen enkel jaar lager te zijn geweest dan de uit
stroom (zie grafiek) . In de instroom is de piek in 
1976 opvallend . De invoering van de Algemene Ar
beidsongeschiktheidswet (AA w) in 1976 heeft tot 
een sterke stijging van de instroom geleid in de vorm 
van een toestroom van zelfstandigen. Na 1976 lijkt 
de jaarlijkse instroom zich te stabiliseren, en zelfs 
enigszins te dalen . Mogelijk hangt deze daling deels 
samen met de VUT (zie CPB [1991]), hoewel waar
schijnlijk ook de stapsgewijze verlaging van de w A o 
uitkering in de periode 1 98o- 1985 (zie Aarts en de 
Jong [1991]) een rol heeft gespeeld. Echter, vanaf 
1986 kan weer een stijging worden waargenomen. 
Op basis van de geschetste ontwikkelingen kan vast
gesteld worden dat de recente groei van het aantal 
WAO/ AA w gevallen zeker niet veroorzaakt wordt 
door een afwijkende uitstroom, maar veeleer toege
schreven moet worden aan een sterke toename van 
de instroom. De instroom per arbeidsjaar blijkt op 
bedrijfstakniveau sterk uiteen te !open. De sector 
kwartair (vooral gezondheidszorg) heeft bijvoor
beeld een drie maal zo hoge instroom aan arbeidson
geschikten als de grafische industrie. Hoewel de 
instroom per arbeidsjaar naar bedrijfstak over de tijd 
gezien enigszins fluctueert, en er conceptueel gezien 
nog wei enige onvolkomenheden aan dergelijke cij
fers kleven, benadrukt het tussen bedrijfstakken uit
eenlopende niveau het uiteenlopende risico van ar
beidongeschiktheid in verschillende bedrijfstakken, 
met andere woorden het uiteenlopende risico van 
arbeidongeschiktheid bij het verrichten van, gemid
deld genomen, verschillende soorten arbeid. 

Om het huidige beleid in perspectief te plaatsen is 
een zogenaamde ongewijzigd-beleid-raming (oB
raming) geconstrueerd. De oa-raming is samen met 
de doelstelling van het kabinet in de tabel weergege
ven. Uit de tabel blijkt hoe de doelstelling van de 
overheid zich verhoudt tot de OB-raming. In 1994 
moet ten opzichte van de OB-raming een verminde
ring van het aantal arbeidsongeschikten van ca. 
I 2o.ooo zijn gerealiseerd. Hoe ambitieus de doel
stelling van de overheid is komt vooral naar voren in 

2. De raming is gemaakt op het mo
ment dat de cijfers voor 199 1 nag niet 
beschikbaar waren: inmiddels is be
kend dat het aantal arbeidsongeschik
ten in 1991 volgens de sv R 9o8ooo 
bedraagt en volgens de GMD 905ooo. 
3. De tabel doet geen uitspraak over de 
beleidsinspanning die nodig is om een 

RaminB van het aantal arbeidsonaeschikten 2 

199° 1991 1994 

( realisatie) 882 .000 908.ooo 

regeringsdoelstelling 873 .5oo 848.100 

ongewijzigd beleid 907.800 968.ooo 

met 1 o procent instroomdaling 
898.ooo 936·400 

met 1 o procent uitstroomstijging 907.800 959.600 

Toelichting: aile aantallen zijn in personen, niet in heva's; 
uitgedrukt in heva's bedraagt de regeringsdoelstelling voor 
1994 76o.ooo en de bijbehorende raming (dd . juni 1991) 
8 8 5. ooo. De daling van de instroom wordt gerealiseerd 
door de instroom per arbeidsjaar per bedrijfstak met 1 o pro
cent te Iaten dalen; de stijging van de uitstroom wordt gere
aliseerd door de kans op herintreding met 1 o procent te 
Iaten toenemen. 

de ramingen waarin de instroom en uitstroom resp. 
I o procent dalen en stijgen. 3 In het eerste geval is in 
1994 een daling ten opzichte van de OB-raming ge
realiseerd van ca. 3 2 .ooo en in het tweede geval van 
slechts ca. 8.ooo. Uit deze berekeningen blijkt dat 
een succesvol beleid op het gebied van herintreding 
een relatief gering effect heeft op het aantal arbeids
ongeschikten. Succesvol beleid ten aanzien van de 
instroom heeft een vee! groter effect, maar toch bij 
lange na niet toereikend. Slechts twee keer in de 
afgelopen 2 3 jaar, namelijk in 1 9 7 o en 1 9 77, is een 
daling van de instroom van meer dan 1 o procent 
gerealiseerd, en in beide gevallen hing dat samen 
met de terugval in instroom na een piek, respectie
velijk als gevolg van de introductie van de w A o en 
de AA w. Zelfs bij beleid wat betiteld moet worden 
als succesvol wordt nog niet de helft van de doelstel
ling gerealiseerd. 

De huidiae voorstellen en hun problemen 

Het pakket maatregelen dat in 1 99 2 werd ingevoerd 
om de volumeontwikkeling van de arbeidsonge
schiktheid te lijf te gaan, om vat onder andere : 

- Nieuwe arbeidsongeschikte werknemers krij
gen voor een periode van 1 tot 3 jaar een uitke
ring van 70 procent van het laatstverdiende loon. 
De duur van deze zgn. gewenningsfase is afhanke
lijk van de leeftijd. Aansluitend op deze uitkering 

tien procent instroomdaling dan wei 
tien procent uitstroomdaling te realise
ren. Mogelijk loopt die beleids
inspanning sterk uiteen. W el doet de 
simulatie een uitspraak over het kwan
titatieve (en zeer geringe) effect van 
een beleid ten aanzien van herintreding 
naar de arbeidsmarkt. 
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heeft de arbeidsongeschikte werknemer recht op 
70 procent van het minimumloon vermeerderd 
met 1 ,4 procent voor ieder jaar tot het vijfenze
stigste dat men ouder is dan 1 5. 
- De huidige arbeidsongeschikten behouden hun 
uitkering. 
- Het begrip passende arbeid wordt verruimd 
teneinde meer gedeeitelijk arbeidsongeschikten 
aan het werk te houden of te brengen. Deze 
maatregel is in eerste instantie gericht op nieuwe 
gevallen, maar een herbeoordeling van bestaande 
gevallen is niet uitgesloten. 
- De werkgever betaalt een boete ter hoogte van 
een jaarsalaris, als een werknemer in dew A o be
landt. De boete bedraagt maximaal 5 procent van 
de loonsom, de zogenaamde bonus-malus rege
ling. 

In het pakket maatregelen ligt de nadruk sterk op het 
minder aantrekkelijk maken van uitkeringen voor 
werknemers, en in vee! mindere mate in het bevor
deren van preventie en het wegnemen van oneigen
lijk gebruik. De uitkering voor arbeidsongeschikt
heid komt na enige tijd dichtbij een minimurnuitke
ring, en dat is natuurlijk ook de ultieme, maar trivia
le oplossing. lnderdaad, als de WAo/ AAW wordt 
afgeschaft dan is er geen probleem meer! Extra aan
zuigende werking die uitgaat van de arbeidsonge
schiktheidsregelingen is er in dat geval niet meer. 
Maar wei wordt met zulk een beieid het kind met 
het badwater weggegooid. Het is zorgvuldiger om 
eerst andere beieidsopties uitputtend uit te probe
ren alvorens de voorziening zelf aan te tasten . 

Maar ook de effectiviteit van uitkeringsbeperken
de maatregelen is onduidelijk. Een beoordeling van 
het beieid in het verleden biedt weinig houvast voor 
de uitkeringsbeperkende maatregeien. In de periode 
1980-1985 hebben stapsgewijze dalingen in het uit
keringsniveau mogelijk enig effect gehad (zie Aarts 
en de Jong [ 1991 ]). Maar in de meest recente perio
de lijken de kortingen op de uitkeringen (onder 
andere stelselherziening 1987) dat effect niet te heb
ben gehad. Wei spelen verwachtingen van werkge
vers en werknemers ten aanzien van het beieid in de 
nabije toekomst mogelijk een rol. Deze verwachtin
gen hebben echter een sterk korte terrnijnkarakter. 
Recent beschikbare gekomen cijfers over het aantal 
arbeidsongeschikten of instroom van arbeidsonge-

schikten vormen om deze reden een slecht kompas 
om het beleid te beoordelen en dienen met enige 
voorzichtigheid te worden gebruikt. Evaluatie van 
kortingen op uitkeringen is pas zinvol over periodes 
van meer dan 3 jaar. 

Desondanks zal een verlaging van de uitkeringen 
op lange termijn een effectiefinstrurnent zijn om tot 
een gematigder volurneontwikkeling te komen, 
simpelweg omdat de prikkels bij werknemers om 
gebruik te maken van de w A o geringer worden. 
W el moet worden gewezen op de maatschappelijke 
weerstand tegen het verlagen van uitkeringen. Deze 
manifesteert zich vooral in het heftige verweer van 
vakbeweging en sommige politieke partijen. Maar 
misschien wei het duidelijkste en meest overtuigen
de bewijs hiervan wordt gevormd door de voorge
nomen aanpassing in verschillende CAo's. In Ne
derland ligt het primaat van de arbeidsvoorwaarden 
bij de sociale partners. Bovenwettelijke aanvullin
gen op w A o uitkeringen in sommige c A o 's vormen 
een overtuigende bevestiging van het maatschappe
lijke draagvlak voor een arbeidsongeschiktheids
voorziening die meer biedt dan een werkloosheids
uitkering en een duidelijke afwijzing van het beieid 
van de overheid om te korten op de uitkeringen. 

Tot slot neemt de bevordering van herintreding 
van arbeidsongeschikten naar de arbeidsmarkt een 
prominente plaats in in het beleid. Mogelijk wordt 
de verruiming van het begrip passende arbeid ook 
van toepassing op bestaande gevallen. Maar ook an
dere maatregeien in de sfeer van loonkostensubsi
dies voor werkgevers die arbeidsongeschikten in 
dienst nemen, ofhet verplichten van werkgevers om 
arbeidsongeschikten in dienst te nemen (wAG w) 
zijn in opmars.4 Dit is een heilloze weg. Herintre
ding bevorderen terwijl tegelijkertijd grate aantal
len arbeidsongeschikten blijven instromen is dwei
len met de kraan open. Bovendien kost van over
heidswege bevorderde herintreding vee! geld, zeker 
op de lange termijn. Werkgevers zullen immers ai
leen met forse loonkostensubsidies of onder dwang 
arbeidsongeschikten in dienst nemen. Zodra die 
dwang of de loonkostensubsidies wegvallen, vervalt 
voor een werkgever het motief om een arbeidsonge
schikte in dienst te nemen/te houden. Ook zullen 
arbeidsongeschikten die onder deze voorwaarden 
herintreden zich als tweederangs werknemer niet 
erg prettig voelen. Verder blijkt uit berekeningen 

4· De Wet Arbeid Gehandicapte 
Werknemers, slnds media 1986 van 
kracht, verplicht werkgevers minimaal 
drie procent en gemiddeld vijf pro
cent gehandicapte werknemers in 
dienst te hebben. 
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(zie tabel) dat een succesvol beleid op het gebied van 

herintreding weinig zoden aan de dijk zet. Het heeft 
een relatief gering effect op het aantal arbeidsonge
schikten. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat 
verreweg het grootste dee! van de uitstroom bestaat 
uit vijfenzestig plussers en overledenen. Aanpassing 
van het begrip passende arbeid teneinde bestaande 
gevallen te gaan herbeoordelen is, nog afgezien van 
het feit dat zo'n maatregel op vee! weerstand stuit, 
op grond van deze overwegingen minder interes
sant. 

Kortom, alles wijst erop dat het verstandig is 
eerst de instroom van arbeidsongeschikten terug te 
dringen. Beleidsinventiviteit (en middelen) steken 
in het beperken van de instroom brengt eenmalige 
kosten met zich mee, maar permanente opbreng
sten. De bonus-malus maatregel ten aanzien van 
werkgevers - de werkgever betaalt een boete ter 
hoogte van een jaarsalaris, als een werknemer in de 
w A o belandt en de boete bedraagt maximaal vijf 
procent van de loonsom - is een weinig overtuigen
de stap in deze richting. In de eerste plaats worden 
bedrijven beboet voor iets waarvoor zij maar ten 
dele verantwoordelijk kunnen worden gesteld. lm
mers, een dee! van de arbeidsongeschiktheid heeft 
niet te maken met arbeid in loondienst . Zelfs met 
een intensief preventief beleid op de werkplek is die 
arbeidsongeschiktheid niet te voorkomen. In de 
tweede plaats zullen de opbrengsten van preventie 
van arbeidsongeschiktheid gering zijn (in termen van 
niet uit te betalen boetes), zeker als men de kosten 
van preventie hierbij betrekt. Het bevorderen van 
preventie in bedrijven zal hierdoor slechts een ma
gere impuls krijgen. Tot slot zullen bedrijven het
zelfde gedrag vertonen als voorheen als de grens van 
vijf procent is gepasseerd. In de praktijk zal het aan
tal werknemers dat jaarlijks een aanspraak doet op 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet elk jaar 
hetzelfde zijn. Als die afvloeiing in een jaar hoog is, 
is het aannemelijk dat de grens van vijf procent van 
de loonsom gepasseerd wordt. Het bedrijf heeft in 
dat jaar een sterke impuls om minder produktieve 
werknemers via de w A o/ A A w af te Iaten vloeien. 
Voor dat jaar betalen zij dan de maximale boete van 
vijf procent van de loonsom, om vervolgens na dat 
jaar in afgeslankte vorm of met produktievere werk
nemers verder te gaan. 

Een duurzaam aanbod alternatiif 
Aan wat voor eisen moet een duurzame voorziening 
voor inkomensbescherrning bij arbeidsongeschikt
heid voldoen? Van de voorziening moet alleen 
gebruik worden gemaakt als er sprake is van arbeids
ongeschiktheid. Tegelijkertijd client de voorziening 

zo te zijn ingericht dat de mogelijkheden om ar

beidsongeschiktheid te voorkomen maximaal wor
den benut. De vormgeving van de regeling moet 
werkgevers en werknemers tot het uiterste aanzet
ten om de aanspraken op uitkering te minimalise
ren, en, mede daardoor, op lange termijn de voor
ziening als geheel betaalbaar te houden. De regeling 
moet ook tegemoet komen aan eisen van sociale 
rechtvaardigheid: de kosten moeten bij die partij lig
gen, die verwacht mag worden het best in staat te 
zijn de arbeidsongeschiktheid te voorkomen, en de 
opbrengsten voor de individuele arbeidsongeschikte 
moeten van een behoorlijk niveau ·zijn. Wat dat laat
ste betreft is vooralsnog van een loongerelateerde 
uitkering uitgegaan die in hoogte en duur overeen
komt met de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid 
van voor de kortingen. Eerst uitputtend die volume 
maatregelen uitproberen die de hoogte en de duur 
van de uitkering ongemoeid Iaten, heeft een duide
lijk politiek voordeel. Mocht zo'n pakket van maat
regelen op termijn een te gering volume-effect heb
ben dan wordt de maatschappelijke en politieke 
acceptatie van radicale beperking van duur en hoog
te van uitkeringen gemakkelijker. Geen vakbond zal 
in dat geval beweren dat niet het uiterste is gedaan 
om, met handhaving van de uitkeringsrechten, het 
volume te beperken. 

Het volgende pakket maatregelen komt tege
moet aan de bovengenoemde punten, en biedt een 
redelijk perspectief op volumebeheersing: 

- Er wordt een onderscheid gemaakt naar ar
beidsongeschiktheid veroorzaakt op de werkplek 
of sterk samenhangend met het werk (profes
sionele risico's), en de overige arbeidongeschikt
heid (sociale risico's). De kosten van de uitkerin
gen voor de eerste categorie arbeidsongeschikt
heid zijn voor rekening van individuele werkge
vers . 
- W erknemers die arbeidsongeschikt raken als 
gevolg van een professioneel risico krijgen een 
uitkering die direct door de (voormalig) werkge
ver betaald wordt. Automatisch is de verdeling 
van de kosten van arbeidsongeschiktheid uit 
hoofde van professionele risico's over bedrijven 
dan proportioned met de mate waarin zich in die 
bedrijven gevallen van arbeidsongeschiktheid 
voordoen ofhebben voorgedaan. De uitkering bij 
arbeidsongeschikheid als gevolg van een profes
sioneel risico is een loongerelateerde uitkering. 
- Doordat de kosten van arbeidsongeschiktheid 
als gevolg van een professioneel ri~ico direct door 
bedrijven wordt gefinancierd verdwijnt de pre
rnieafdracht. Wei blijft een, naar het zich laat 
aanzien geringe premie bestaan voor het finan-
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cieren van arbeidsongeschiktheidsverzekering 

voor sociale risico' s. 
- Het onderscheid tussen professionele risico's 
en sociale risico's zal bij onduidelijkheid door de 
rechter worden vastgesteld. De bewijslast hier
voor ligt bij de ~erkgever. 
- Niet op de werkplek (of door uitoefening van 
inkomensvormende arbeid) veroorzaakte ar
beidsongeschiktheid wordt voor een gedeelte 
verzekerd via een volksverzekering en voor het 
resterende gedeelte naar eigen behoefte op de 
particuliere markt. De uitkering van het door de 
volksverzekering gedekte dee! is ook een loonge
relateerde uitkering die echter (in procent) lager 
is dan de uitkering uit hoofde van professioneel 
risico . 
- Uitsluitend ter bevordering van preventie door 
werkgevers wordt in geval van een arbeidsonge
schiktheidsuitkering of een langdurige ziektewet
uitkering, onder stringente voorwaarden, een 
opheffing van privacybescherming van medische 
gegevens toegestaan. 

Het onderscheid tussen professionele en sociale risi
co's is niet nieuw. Aile ons omringende Ianden (al 
die Ianden die een lagere arbeidsongeschiktheid heb
ben) maken zo'n onderscheid. In Nederland bestond 
voor de introductie van de w A o in I 96 7 een derge
lijk onderscheid in de Ongevallenwet (ow) en de 
lnvaliditeitswet (1w), en in de recente discussies is 
een dergelijke scheiding heroverwogen. In I 96o 
he eft de s E R ingestemd met de gedachte dat er geen 
grond meer bestaat voor het onderscheiden van re
gelgeving op basis van de oorzaak van arbeidsonge
schiktheid, hetgeen het samensmelten van de IW en 
de OW tot de WAO inJuidde in I967 (zie SER (I 99 I), 

biz. I I 8 ev.). De grond waarover door de s E R ge
sproken werd, was een juridische, niet een econo
mische. Een economische grond voor het splitsen 
ligt voor de hand: het toerekenen van kosten creeert 
duidelijke economische prikkels bij individuele 
werkgevers en werknemers. In het altematief zijn 
kosten van arbeidsongeschiktheid gei:nternaliseerd. 
Bij een professioneel risico zijn de kosten voor reke
ning van de werkgever, bij een sociaal risico zijn de 

kosten voor rekening van de betrokken arbeidson

geschikte. In het laatste geval neemt de overheid 
(een groot dee! van) de lasten over omdat anders 
sociaal onaanvaardbare en onwenselijke situaties 
ontstaan. 

De scheiding van het sociale en professionele risi
co zal in de praktijk op moeilijkheden stuiten. In 
vee! gevallen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschikt
heid met een psychische achtergrond, is niet gemak
kelijk vast te stellen of er sprake is van een sociaal 
dan wei een professioneel risico.5 Hoewel de ondui
delijkheid hierover voor een dee! samenhangt met 
de huidige regelingen - de beschikbare informatie is 
stelselgebonden- en in het alternatief vooral werk
gevers sterk gemotiveerd worden de achtergrond 
van arbeidsongeschiktheid te achterhalen, zullen 
zich tal van juridische complicaties voordoen. In dit 
artikel is echter de aandacht gericht op het toepassen 
van financiele prikkels om het gedrag van werkge
vers en werknemers te veranderen en de juridische 
problem en bij de uitvoering van het alternatief ko
men daarom niet verder aan de orde. Zonder deze 
problemen overigens te bagatelliseren is slechts in
gegaan op de wijze waaarop financiele prikkels nog 
een rol kunnen spelen bij de scheiding van deze risi 
co's. Als de scheiding van het sociale en professione
le risico moeilijk is vast te stellen zal de rechter een 
uitspraak doen. Hierbij zal deze rechter een ruim
hartig beleid moeten voeren ten aanzien van werk
nemers: bij enige aanwijzing dat de arbeidsonge
schiktheid samenhangt met het werk krijgt een 
werknemer het voordeel van de twijfel. Als een 
werkgever een aanspraak betwist draagt hijzelf de 
last om dat te bewijzen. Een sterke opeenstapeling 
van procedures bij de rechter wordt ingedamd door 
de kosten te verhalen op de verliezende partij. De 
jurisprudentie die op dit vlak ontstaat zal na enige 
jaren meer duidelijkheid verschaffen aan werkne
mers en werkgevers waar die scheidslijn in speci
fieke gevallen ligt. Dit zal op zijn beurt een sterke 
opeenstapeling van procedures tegengaan. 

Er is weinig empirisch onderzoek dat inzicht ver
schaft in de mate waarin arbeidsongeschiktheid sa
menhangt met een professioneel risico of sociaal ri 
sico (zie voor enige informatie in die richting Schel-

5· Niettemin blijkt uit recent onder
zoek dat, bij arbeidsongeschiktheid 
met een psychische achtergrond, in 
ruim vijftig procent van de gevallen 
het werk verantwoordelijk is voor 
de arbeidsongeschiktheid, en in 
slechts vijfentwintig procent van de 
gevallen persoonlijke omstandighe
den (zie Schroer [ 1993]) 
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lart en van Ophem [I 992], Schroer [I 993]). Tach is 

het aannemelijk dat een groat dee! van de arbeidson
geschiktheid samenhangt met het verrichten van ar
beid. De voor verschillende bedrijfstakken sterk en 
systematisch uiteenlopende instroom van arbeidon
geschiktheid per arbeidsjaar is hiervoor een, zij het 
zwakke, aanwijzing. Na enige jaren zal er op dit punt 
meer, en vee! betrouwbaarder informatie beschik
baar komen. Deze informatie zal tot inzichten leiden 
die een efficienter aanpak van de volumebeheersing 
van de arbeidsongeschiktheid met behoud van de 
uitkeringsrechten mogelijk maakt. Als bijvoorbeeld 
blijkt - en het zij nogmaals benadrukt dat daar 
momenteel geen 'harde' cijfers over zijn - dat het 
percentage arbeidsongeschiktheid als gevolg van 
sociaal risico laag is, kan dat een aanleiding zijn om 
aile uitkeringen van arbeidsongeschiktheid zonder 
onderscheid van soorten risico 's door werkgevers te 
Iaten financieren (gedifferentieerd naar werkgever), 
gecombineerd met een generieke fiscale tegemoet
koming aan bedrijven voor de extra kosten die zij 
maken vanwege de sociale risico's. De maatschappe
lijke kosten die gemaakt worden om de scheiding 
tussen sociaal en professioneel risico aan te brengen, 
verdwijnen in dat geval. 

Veranderingen voor de werkgever 

Als een werknemer aanspraak maakt op een arbeids
ongeschiktheidsuitkering krachtens professioneel 
risico zijn de kosten die een individuele werkgever 
volgens dit alternatief maakt hoog, en kunnen in de 
tijd oplopen door cumulatie van arbeidsongeschikte 
(ex)-werknemers . Werkgevers zullen daarom be
ducht zijn voor arbeidsongeschiktheid van werkne
mers en zullen niet meer de afvloeiing van minder 
produktieve en/ of arbeidsongeschikte werknemers 
bevorderen, maar juist tegengaan . De te financieren 
uitkeringen hebben een directe band met de op de 
werkplek veroorzaakte of met het werk samenhan
gende arbeidsongeschiktheid. W erkgevers zullen 
daarom op vee! krachtdadiger wijze gestalte geven 
aan het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschikt
heid op de werkplek door verbeteringen van de 
werkomstandigheden. Maar ook zal het leiden tot 
een strikter aannamebeleid van nieuw personeel en 
tot het Ianger in dienst houden van minder produk
tieve werknemers. Zelfs bestaat de mogelijkheid dat 
werknemers in dienst gehouden worden, hoewel 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Uiteraard is dat ai
leen mogelijk als de werknemer daar mee instemt. 
Met andere woorden met dit alternatief wordt via 
de 'markt' gerealiseerd wat nu via wetgeving aan 
bedrijven wordt opgelegd namelijk het in dienst 

nemen van arbeidsongeschikten! Maar vooral het 

effect van hoge uitkeringskosten op de arbeidsom
standigheden op de werkvloer is van belang. Uit 
onderzoek blijkt dat differentiatie van kosten naar 
individuele bedrijven vereist is om de gewenste pre
ventie te realiseren (zie Bosch, Nijsen en Regter 
[ 1 9 8 9]). Bedrijven zullen zich tegen het risico van 
hoge uitkeringskosten verzekeren. Daarmee ver
dwijnt tegelijk de prikkel tot preventie (het pro
bleem van de zo genaamde 'moral hazard'). Echter, 
de concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen 
zal risicoselectie, eventueel gecombineerd met no
claim kortingen, in de hand werken en dit probleem 
daarmee deels oplossen. Immers, dan zullen de kos
ten van de verzekeringspremie steeds dichter de 
werkelijke kosten van de arbeidsongeschiktheids
uitkering voor de individuele werknemers benade
ren. Het werk van uitvoeringsorganen zal nauwkeu
rig door werkgevers gevolgd worden, eventueel via 
contra-expertise. Het overleg met de G M o/be
drijfsvereniging zal een sterker en solider basis heb
ben. Hierdoor zullen de hoge uitvoeringskosten 
aanzienlijk dalen. Aangezien een bedrijf de lasten 
blijft dragen van arbeidsongeschikte (ex)werkne
mers zullen werkgevers ook actiever betrokken zijn 
bij herintreding van deze (ex)-werknemers. 

Tegen de achtergrond van de reacties van werk
gevers op de recent ingevoerde bonus-malus rege
ling, en meer in het algemeen, tegen de achtergrond 
van de huidige positie van werkgevers in het sociaal 
overleg, is het weinig aannemelijk dat werkgevers 
over een dergelijke aanpak enthousiast zijn . Inte
gendeel, werkgevers zullen het radicaal afwijzen, 
omdat het te hoge kosten voor hen met zich mee 
brengt. Voor een dee! is dat begrijpelijk. Door cu
mulatie van arbeidsongeschiktheidskosten zullen 
kleine bedrijven zeker in moeilijkheden raken. Gro
tere bedrijven hebben meer mogelijkheden tot risi
cospreiding (interne verzekering) en preventie. Te
gen deze achtergrond kan overwogen worden om de 
te financieren uitkeringskosten in een aantal schijven 
afhankelijk van het aantal werknemers per bedrijf te 
Iaten oplopen tot I oo procent. Aan de andere kant 
zullen de huidige premieafdrachten nagenoeg geheel 
verdwijnen. Slechts een geringe premie zal vereist 
zijn voor de financiering van de arbeidsongeschikt
heid uit hoofde van sociaal risico. Een werkgever die 
goede arbeidsomstandigheden creeert in zijn bedrijf 
en daardoor weinig gevallen van arbeidsongeschikt
heid heeft, realiseert een aanmerkelijk kostenvoor
deel. Of de kosten verbonden aan arbeidsonge
schiktheid voor een individuele werkgever stijgen of 
dalen ten opzichte van de huidige situatie, hangt 
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samen met de mate waarin het specifieke werk risi
co 's van arbeidsongeschiktheid met zich brengt en 
de capaciteiten van de werknemer. In sommige 
bedrijven, en in sommige bedrijfstakken, zullen die 
risico's, bijna ongeacht de capaciteiten van de werk
nemer hoog liggen. Te denken valt aan de bouw, de 
gezondheidszorg ofhet onderwijs. Deze bedrijven/ 
instellingen en bedrijfstakken zullen op kosten wor
den gejaagd. Toch is dat niet onrechtvaardig: voor 
een belangrijk deel worden bedrijven/instellingen 
aangeslagen voor kosten die ze zelf maken. Het toe
rekenen van uitkeringskosten aan individuele werk
gevers past in een meer algemene tendens van indi
vidualisering, en zalleiden tot een betere aansluiting 
tussen capaciteiten van werknemers en vereisten 
voor een specifieke functie. Hoewel voor zo'n ver
beterde aansluiting een strikte individualisering no
dig is, is een stapsgewijze overgang naar een nieuw 
stelsel denkbaar. 

Tot slot zullen werkgevers aanvoeren dat door de 
stijging van arbeidskosten de concurrentiepositie 
verslechtert. Hoewel de WAO/ AAW in Nederland 
al langere tijd een belangrijke bijdrage heeft gele
verd aan een, internationaal gezien, hoog produkti
viteitsniveau en aan een snelle produktiviteitsgroei, 
zal de alternatieve aanpak weinig invloed hebben op 
de concurrentiepositie. De zwaarste klappen zullen 
vallen in bedrijfstakken die arbeidsintensief zijn. Dat 
zijn doorgaans bedrijfstakken die hun afzet in Neder
land realiseren en weinig concurreren met het bui
tenland of concurrentie ondervinden van buiten
landse bedrijven. 

Veranderinaen voor de werknemer 
In het geschetste altematief is een belangrijke winst 
voor werknemers dat bij een arbeidsongeschikt
heidsuitkering krachtens professioneel risico, de uit
keringsrechten, dus zowel de hoogte als de duur, 
volledig gehandhaafd blijven. Bij een uitkering 
krachtens sociaal risico blijft in ieder geval de duur 
gehandhaafd, terwijl de hoogte van deze uitkering 
de uitkering bij professioneel risico op afstand volgt. 
Dit volgen 'op afstand' heeft tot doel een duidelijke 
prikkel te creeren om eerst uit te zoeken of er spra
ke is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van pro
fessioneel risico . De mate waarin de loongerelateer
de uitkering bij sociaal risico achterloopt hangt sa
men met wat vereist is om die prikkel te effec
tueren. 

Zoals aangegeven zal de scheiding van het sociale 
en professionele risico in moeilijke gevallen door de 
rechter worden vastgesteld . Eventuele proceskos
ten worden betaald door de verliezende partij . 

Hoewel de rechter bij twijfel de werknemer gelijk 
zal geven, en de individuele werknemer bij het doen 
van een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheids
uitkering wordt geassisteerd door een uitvoerings
orgaan, zullen individuele werknemers een uiterst 
weloverwogen afweging moeten maken alvorens 
een aanvraag in te dienen . Als arbeidsongeschiktheid 
als gevolg van een professioneel risico weinig aanne
melijk is, of naar alle waarschijnlijkheid met succes 
door de werkgever zal worden aangevochten, kan 
een aanvraag worden gedaan voor een arbeidsonge
schiktheidsuitkering krachtens sociaal risico. Zoals 
aangegeven zal de uitkering, hoewel loongerela
teerd (in procent) lager zijn dan in het geval van een 
uitkering krachtens professioneel risico . Voor een 
aanvullende uitkering kan men zich zelf particulier 
bijverzekeren . Hoewel bij verzekering elke prikkel 
tot preventief gedrag verdwijnt, is dat in dit 
specifieke geval wenselijk (zie vervolg). Verreweg 
de belangrijkste prikkel tot preventief gedrag komt 
van de arbeidsmarkt, van de eisen die een werkgever 
zal stellen bij het aannemen van nieuw personeel. 
Een werkgever zal het potentiele arbeidsongeschikt
heidsrisico minimaliseren. Mensen zullen daardoor 
zorgvuldiger met hun gezondheid omspringen, 
vooral in termen van preventief gedrag: regelmatige 
beweging, een gezond dieet, voldoende ontspan
ning, geen riskante gewoontes, niet roken en geen 
of gematigd alcoholgebruik. Natuurlijk zal dit 
slechts een beperkte invloed hebben: de mogelijkhe
den om potentiele arbeidsongeschiktheid met pre
ventie door werknemers te voorkomen moeten niet 
overdreven worden. 

Resteert de kwestie van de vroeggehandicapten 
of andere groepen met een slechte gezondheid of 
conditie waardoor ze een verhoogd risico op ar
beidsongeschiktheid !open. In het alternatief zullen 
die groepen moeilijker aan een betaalde baan ko
men, simpelweg omdat werkgevers minder gemak
kelijk mensen met een verhoogd arbeidsongeschikt
heidsrisico zullen aannemen. Hoewel dit voor het 
individu ingrijpende gevolgen kan hebben, is er op 
maatschappelijk niveau duidelijk sprake van een ver
betering. In de eerste plaats zal in de hele economie 
de kwaliteit van de werkplek verbeteren (zie ook 
Schellart en van Ophem over het belang van de kwa
liteit van werkplek). Door de hoge kosten voor een 
individuele werkgever verbonden aan arbeidsonge
schiktheid in zijn bedrijf zullen werkgevers zich 
inzetten voor betere arbeidsomstandigheden. Alle 
arbeidsplaatsen zullen daardoor op termijn een lager 
risico van. arbeidsongeschiktheid hebben en dat is 
voor werknemers als groep een aanmerkelijke ver-
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betering. In de tweede plaats zullen door de daling 

in de volumeontwikkeling van de arbeidsonge
schiktheid gemiddeld genomen de arbeidskosten 
voor bedrijven dalen. Uitgaande van een arbeidskos
tenbenadering, zal dit de werkgelegenbeid bevorde
ren. Hoewel, dus, bij het aannemen van nieuw per
soneel het potentiele arbeidsongeschiktheidsrisico 
een belangrijker selectiecriterium zal gaan vormen, 
waardoor ongezonde mensen een grotere kans heb
ben om uit de boot te vallen, zullen er wei meer 
banen beschikbaar komen. Tot slot kwalificeert de 
groep die uit de boot valt zich wei voor een uitke
ring krachtens sociaal risico. Omdat deze groep ken
nelijk behept is met forse handicaps is het toepassen 
van prikkels op deze groep vrij zinloos: die zullen 
geen effect hebben. Het ontbreken van prikkels 
doordat mensen zich tegen inkomensverlies verze
kerd hebben is in deze gevallen dan ook wenselijk. 

Veranderinaen voor de uitvoerinasoraanen 

Voor de uitvoeringsorganen zal er een ware aardver
schuiving optreden, zowel in de aard als de hoeveel
heid van het uit te voeren werk. Min of meer gelijk 
blijven de taken en bevoegdheden op het gebied van 
uitkeringen krachtens sociaal risico. De indruk be
staat echter dat dit slechts een geringe fractie van het 
totaal zal betreffen. De uitvoeringsorganen zullen in 
hun werkzaamdheden voor de uitkering krachtens 
professioneel risico een sterke beperking in de ver
antwoordelijkheden en bevoegdheden ondergaan. 
Beslissingen over deze uitkeringen vallen buiten de 
bevoegdheid van uitvoeringsorganen. Die zijn over
geheveld naar de werkgever en werknemer zelf, en 
naar de rechter, in die gevallen waarin een aanvraag 
door een werkgever geweigerd wordt. Assistentie 
bij het aanvragen van uitkeringen door werknemers, 
het bijhouden van jurisprudentie op het gebied van 
arbeidsongeschiktheid (scheiding sociaal en profes
sioneel risico!), ondersteuning en vormgeving van 
het preventiebeleid door bedrijven en bevordering 
van herintreding van arbeidsongeschikten, eventu
eel in samenwerking met bedrijven zijn de belang
rijkste functies van de uitvoeringsorganen. In het 
geschetste alternatief is een belangrijke verandering 
voor uitvoeringsorganen de relatie met werkgevers 
en de aard van de werkzaarnbeden voor werkgevers. 
W erkgevers krijgen als er sprake is van arbeidsonge
schiktheid of een langdurige ziekte, onder voor
waarden, inzage in medische gegevens als hiermee 
een preventief doe! gediend is. De bedrijfsgezond
heidsdiensten en de uitvoeringsorganen houden hier 
toezicht op . Er zal een intensivering van het overleg 
tussen bedrijfsleiding/personeelsdienst enerzijds en 

bedrijfsarts/ GMD anderzijds plaatshebben. Bedrijfs

arts/ G MD kunnen ingeschakeld worden door be
drijfsleiding/personeelsdienst van individuele be
drijven om te adviseren over preventieve maatrege
len. Mogelijk worden uitvoeringsorganisaties door 
werkgevers actief ingeschakeld bij het onderzoeken 
van herintredingsmogelijkheden van arbeidsonge
schikten. 

Het alternatiif ten opzichte van de huidiae reaelina 
Het geschetste alternatiefheeft een aantal belangrij
ke voordelen hoven de huidige regeling. Uitkerings
rechten worden niet (of in verwaarloosbare mate) 
aangetast. In geval van arbeidsongeschiktheid als 
gevolg van professioneel risico worden de uitke
ringsrechten helemaal niet aangetast; in het geval 
van sociaal risico blijft de duur van de uitkering het
zelfde, maar is het niveau iets lager: de uitkerings
hoogte 'volgt op afstand' . Omdat de lagere uitke
ring, naar het zich laat aanzien, slechts voor een klei
ne groep van toepassing is, kan vastgesteld worden 
dat de uitkeringsrechten in het alternatief groten
deels gehandhaafd blijven. Hiermee is de maatschap
pelijke aanvaardbaarheid van het alternatief beter 
gegarandeerd dan bij de huidige regeling. Prikkels 
van werkgevers en werknemers zijn onder alle 
omstandigheden tegengesteld. Met de recente ver
anderingen zijn kleine en schuchtere stapjes gezet 
om die prikkels te veranderen. Echter, zoals eerder 
aangegeven zullen vergelijkbare mechanismes werk
zaam blijven: de uitkeringen voor werknemers zijn 
nog steeds aantrekkelijker dan andere uitkeringen 
en een aardige regeling voor vervroegde uittreding; 
werkgevers hebben nog steeds de mogelijkheid om 
op elegante wijze van minder of inproduktieve 
werknemers af te komen en uitkeringsorganen doen 
netjes wat werkgevers of werknemers vragen. Waar 
in de huidige regeling de 'incentives' van resp. 
werknemers en werkgevers bij een beslissing over 
arbeidsongeschiktheid gelijkgericht zijn, zullen ze in 
het geschetste alternatief tegengesteld gericht zijn. 
In de huidige regeling wordt een straf opgelegd bij 
een hoge arbeidsongeschiktheidsinstroom (bonus/ 
malus). In het alternatief zijn de kosten van uitkerin
gen een kostenpost verbonden aan de produktiefac
tor arbeid. De kosten die een individuele werkgever 
volgens dit alternatief maakt als een werknemer een 
aanspraak doet op een uitkering, zijn een veelvoud 
van de kosten van de bonus-malusregeling, maar 

·hebben wei altijd een directe band met de op de 
werkplek veroorzaakte of met het werk samenban
gende arbeidsongeschiktheid . Aan de andere kant 
zal een werkgever die goede arbeidsomstandigheden 
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creeert in zijn bedrijf en daardoor weinig gevallen 
van arbeidsongeschiktheid heeft, een aanmerkelijk 
kostenvoordeel realiseren. In tegenstelling tot de 
huidige regeling zal er in het altematief geen sprake 
zijn van 'straf (!), maar gewoon van kosten die 
samenhangen met arbeid. Ook allerlei arbitraire ele
menten (bijvoorbeeld scheiding van oude en nieuwe 
gevallen) zijn verdwenen. In de huidige regeling 
moeten werknemers zich bijverzekeren tegen het 
risico van arbeidsongeschiktheid, indien mogelijk 
via een CAO. Zeker als werknemers niet onder een 
CAO vallen kan de risicoselectie van verzekerings
maatschappijen tot hoge premies leiden. Mogelijk 
ontstaat een situatie waar de overheid toch weer 
moet ingrijpen. In het altematief ligt de verant
woordelijkheid voor de verzekering van risico's bij 
bedrijven. Risicoselectie van verzekeringsmaat
schappijen en no-claim kortingen zijn aileen maar 
wenselijk omdat die de prikkels tot preventief ge
drag versterken. Het onderscheid in professioneel 
en sociaal risico betekent niet dat de werkgever de 
'schuldige' is van de arbeidsongeschiktheid die 
onder het professionele risico valt. Het kan bijvoor
beeld heel goed liggen aan een slechte aansluiting 
van de capaciteiten van een werknemer- fysiek dan 
wel psychisch - bij de aard van het werk. Het ver
schuiven van de lasten naar werkgevers is dan ook 
niet zozeer bedoeld om de las ten bij de 'schuldigen' 
te leggen, alswel om economische prikkels te cree
ren om tot een betere aansluiting te komen tussen 
de vereisten van het werk en de capaciteiten van de 
werknemer. 

De hier geschetste altematieve opzet van de ar
beidsongeschiktheidsregelingen wijkt af van andere 
voorstellen (zie o.a. van Iperen [I 99 I)). Nieuw is in 
het bijzonder de scheiding in risico's, de differentia
tie van kosten van uitkeringen over individuele be
drijven, en de verdeling van uitkeringslasten volgens 
een schijventarief afhankelijk van het aantal werkne
mers per bedrijf. 
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Burgerschap onder 
deloep 

L. Nauta en P. Pekelharing bespreken 
B. van Stokkurn, De republiek der 

weerbaren, Bohn Stafleu van Loghum, 

wosHouten 1992 

Het bolwerk der 

weerbaren 

You must judge your own 
country as if you were the citizen 
of another (variatie op Benda) 

Het sociaal-democratisch debat 
hero pend 

Met het boek van Van Stokkom 
over burgerschap heeft de w B s 
het debat over de sociaal-demo
cratie een forse injectie gegeven. 
Het politieke debat over burger
schap kan men sinds de jaren tach
tig in twee verschillende contex
ten aantreffen, een progressieve 
en een conservatieve. De laatste is 
de luidste. Politici als Hirsch Bal
lin, Lubbers, Brinkman en helaas 
ook Kok vertonen ten aanzien van 
de kwalen van de samenleving het 
gedrag van ouderwetse school
meesters die problemen hebben 
met orde. In de oorzaken lijken 
zij nauwelijks gelnteresseerd; het 
moet nu maar eens uit zijn; wie 
zich niet gedraagt moet gestraft en 
wie braaf is, beloond. Zij nemen 
hun toevlucht tot burgerdeugden 
van vroeger. 

Deze politici vinden bij Van 
Stokkom geen gehoor. Zijn neo
republikeins project staat in een 
linkse context. Er worden geen 
oude deugden opgewarmd, maar 
nieuwe ontwikkeld. Zijn burger
schaps-concept heeft bovendien 
een kritische lading in ideologisch 

opzicht. Er wordt nog grondiger 
opgeruimd op de ideologische 
rommelzolder van het socialisme 
dan Kalma a! deed en daar blijft 
het niet bij. Met burgerschap als 
uitgangspunt beschikt men over 
een maatschappijkritisch instru
ment, om het ouderwets uit te 
drukken. Er moeten nu maat
schappelijke voorwaarden wor
den geschapen voor de !eden van 
de samenleving om zich ook daad
werkelijk tot republikeinen te 
kunnen ontwikkelen. Behalve op 
de politieke en civiele valt vee! na
druk op de sociale rechten. Dit 
neo-republikanisme mondt uit in 
'een nieuw gelijkheidsproject' 
van sociaal-democratische snit, 
waarbij ' het versterken van ieders 
zelfstandigheid' (I I 9) centraal is 
komen te staan. 

'Burgerschap is de basis van 
aanspraak op diensten en uitkerin
gen .... Dit betekent dat het sociale 
beleid van de overheid in de eerste 
plaats beoordeeld moet worden 
op de effecten voor het lidmaat
schap van de politieke gemeen
schap' (12o). 

Deze progressieve interpreta
tie van burgerschap valt natuurlijk 
niet uit de Iucht. Zij manifesteer
de zich bij voorbeeld in Oost
Europa in de jaren tachtig. De dis
sidenten van destijds wensten de 
term burgerschap die in de com
munistische ideologie taboe was, 
te herijken. Het was hun immers 
om burgerlijke vrijheden te doen . 
De orthodox-marxistische stel
ling dat sociale rechten de elimi
natie vergen van politieke en ci
viele, kon bij hen niet meer op 
instemming rekenen. 

Bij Van Stokkom lijken de pro
gressieve, Oosteuropese politie
ke auteurs a! geen gesprekspart
ners meer. Hij zoekt aansluiting 
bij progressieve liberal en als Dah-
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rendorff en Amerikaanse politie
ke filosofen als Hirschman en 
Walzer. De v s kennen een lange 
traditie van burgerschapsdenken. 
Dit vormt de positieve keerzijde 
van het feit dat het democratisch 
socialisme aan gene zijde van de 
oceaan een vreemde eend in de 
bijt bleef. 

Ook in partijpolitiek opzicht is 
deze aanpak vruchtbaar. De au
teur laat zien dat er op dit voet
spoor een bruikbaar alternatief 
ontwikkeld kan worden ten op
zichte van hetCDA, de vvo en het 
gangbare sociaal-democratische 
denken. Bij de eerste kritiseert hij 
het traditionele gemeenschaps
concept. Bij de tweede het te 
grote vertrouwen in de markt en 
het gebrek aan inzicht in de struc
turele samenhang van markt en 
staat. En de sociaal-democratie 
wordt op het voetspoor van Kal
ma een overmaat aan vertrouwen 
in de staat verweten, gebrek aan 
vertrouwen in de markt en ten 
gevolge van een en ander een in
geroeste 'top-down-opvatting' 
van beleid en politiek. In de neo
republikeinse opvatting staan vrij
heid, controle en initiatief cen
traal. De politiek moet hier voort
durend van onderop krachtig 
worden bijgevoed. Niet voor 
niets worden in de ondertitel so
ciaal-democratie en burgerschap 
verbonden door 'publieke actie'. 

T oen ik de voorlaatste zin wilde 
opschrijven, vroeg ik mij af of er 
niet moest staan: 'de politiek 
wordt hier voortdurend van on
derop krachtig bijgevoed'. Na 
enig nadenken koos ik voor de 
variant met 'moet', maar de aar
zeling is niet toevallig. Geregeld 
bekroop mij bij het lezen van deze 
boeiende studie de vraag: wordt 
hier een jeitelijke toestand be-
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schreven of eigenlijk een normatiif 
ideaal geformuleerd? Leven we a! 
in de republiek van Van Stokkoms 
voorkeur en moet aileen de poli
tieke ideologie nog wat aangepast 
of worden we geacht de opbouw 
van de republiek alsnog ter hand 
te nemen? Hij kiest voor het twee
de, maar menige formulering 
blijft in het schemerdonker tussen 
norm en feit hangen. Neem het 
volgende citaat: 

Burgers zijn lid van een zichzelf 
regerende democratische ge
meenschap. Kenmerkend voor 
deze gemeenschap is dat macht 
argurnentatief wordt toegewe
zen. Democratische burgers kun
nen geen geweld gebruiken, zich 
op hun positie Iaten voorstaan of 
geld uitdelen. Zij praten en oor
delen over concrete vraagstuk
ken. Burgerschap veronderstelt 
dus communicatieve competen
tie. Verder veronderstelt burger
schap gelijkheid: voor aile burgers 
geldt gelijke deelname aan en 
gelijke toegang tot het forum en 
andere publieke organisaties. 
(p.r 26) 

Natuurlijk weet de auteur ook 
wei dat hij hier een ideaal be
schrijft en niet een feitelijke toe
stand. Dit normatieve ideaal 
wordt echter beschreven in de taal 

van de jeiten. Een naleve lezer zou 
de retorische vraag kunnen stel
len: maar zo gaat het in Nederland 
toch niet toe? 

De verleiding van feitelijke taal 
ligt natuurlijk voor de hand. Een 
republikeinse opvatting beroept 
zich nu eenmaal op het de facto 
reilen en zeilen van de republiek. 
Ze volgt de strategie van von 
Miinchhausen. Ze is van mening 
dat er inmiddels in de republiek 
waarden gerealiseerd zijn die no
dig zijn voor een neo-republikeins 
project dat rechtvaardigheid en 

gelijkwaardigheid beoogt. Daar 
valt weinig tegenin te brengen. 
Normen en feiten zijn aileen in 
filosofieboekjes keurig van elkaar 
te scheiden. 

Dit leidt echter wei eens tot 
een rooSkleurige schildering van 
de bestaande toestand. Er hangt 
soms een geur van conformisme 
in de Iucht. Normen en feiten 
dreigen stuivertje te gaan wisselen 
en 'echte' normatieve proble
men, dat wil zeggen problemen 
die uiteindelijk niet met een ver
wijzing naar de feitelijke toestand 
kunnen worden opgelost, blijven 
onderbelicht. 

Vandaar dat ik in deze bespre
king normatieve problemen voor
op stel en drie vragen wil behan
delen: een welke problemen 
wordt de neo-republikeinse theo
rie geacht op te lossen? twee waar 
zijn deze oplossingen op geba
seerd? en drie welke deugden 
worden ons hier aanbevolen? 

Problemen in en problemen van de 

republiek 

Voorop staat het volgende pro
bleem: hoe kunnen de bewoners 
van de republiek zich tot effectie
ve republikeinen ontwikkelen en 
wat is daar voor nodig in een ge
differentieerde, door staat en 
bedrijfsleven gedomineerde sa
menleving? Van Stokkom be
steedt niet aileen aandacht aan de 
economische voorwaarden waar
aan moet worden voldaan ( het 
probleem van een basisinkomen 
bijvoorbeeld), ook institutionele 
kwesties worden behandeld. In
dividuen worden niet geacht 
hun burgerschapskwaliteiten af te 
leggen als ze hun werkkleren aan
trekken. Op het voetspoor van 
Bovens en Hirschmann wordt ook 
burgerschap in bedrijven en ande
re instellingen geanalyseerd. So-



ciaal-democratie en vakbeweging 
kwmen hier hun voordeel mee 
doen. 

Voor al deze problemen geldt 
de maxime dat zij opgelost moe
ten worden, teneinde de uitoefe
ning van volwaardig burgerschap 
te verzekeren. Er bestaan echter 
ook zaken die een urgente oplos
sing verdienen, hoewel zij de uitoe
fening van volwaardig burger
schap nauwelijks in de weg staan. 
Ik noem er twee: milieukwesties 
en Noord-Zuid-verhoudingen. 

lk ontken natuurlijk niet dat 
het voor burgers wenselijk is om 
gezonde Iucht in te ademen en op 
niet vervuilde grond te won en. Ik 
doel op het algemeen bekende feit 
dat vervuiling in tal van gevallen 
voor de vervuiler(s) zelf niet na
delig is. Ook de onherstelbare 
gevolgen van de uitputting van 
grondstoffen en milieu zullen op 
de rekening verschijnen van latere 
generaties; die erfenissen zijn 
trouwens nu al steeds duidelijker 
aanwijsbaar. Met andere woor
den, cruciale problemen in de 
republiek, dat wil zeggen proble
men die welbeschouwd door haar 
!eden zouden moeten worden 
opgelost, zijn lang niet altijd pro
blemen van de republiek, dat wil 
zeggen moeilijkheden die moeten 
worden opgelost, wil men een 
prettig Ieven kunnen leiden. Ja, 
men kan zelfs stellen dat bepaalde 
aspecten van burgerschap (bij
voorbeeld de vrijwel ongelimi
teerde zeggenschap over je bezit) 
een adequate oplossing hiervan in 
de weg staan. VanMaanen heeft 
Iaten zien dat het traditionele ei
gendomsrecht een adequate be
strijding van bodemverontreini
ging in de weg staat. Er zijn dus 
zelfs problemen waarvan de op- . 
Iossing bemoeilijkt wordt, omdat 
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burgerschap ten goede komen ... 
De omgekeerde wereld dus, 
gerekend vanuit het perspectief 
van dit hoek. Mensen zouden ook 
met hun eigendom niet moeten 
mogen doen wat zij maar willen. 

Hetzelfde geldt voor Noord
Zuid-problemen. De stelling dat 
men als burger een goed republi
keins Ieven kan leiden, zonder 
zich om dit soort zaken te bekom
meren, laat zich goed verdedigen. 
Het betreft hier immers opnieuw 
problemen die de verhoudinB re
garderen van de leden van de repu

bliek tot niet-leden, zij het dat de 
onderhavige niet-leden in tegen
stelling tot de meesten die vallen 
onder de eerste categorie het pech 
hebben nu a! in Ieven te zijn. lk 
beweer niet dat dergelijke zaken 
de belangstelling van de auteur 
niet hebben. Daar gaat het mij niet 
om. Noord-Zuid-problemen ko
men weliswaar niet ter sprake, 
maar milieukwesties hebben zijn 
warme aandacht. Mijn bewering 
luidt dat dit soort problemen om 
theoretische redenen grotendeels 
buiten het bereik van deze politie
ke filosofie valt. Het neo-republi
kanisme is een typische meso
theorie . Een van haar handicaps 
wordt gevormd door de omstan
digheid dat de republiek die voor 
haar model staat, maar een partje 
beslaat van de werkelijke wereld. 

De normatieve basis 
Een antwoord zou kwmen zijn: 
het feit dat de hier bepleite repu
bliek slechts op enkele plaatsen 
gerealiseerd is, houdt niet in dat 
de geldigheid van de aldaar tot op 
zekere hoogte verwerkelijkte, 
normatieve idealen zich ook tot 
die plaatsen zou beperken. In
derdaad. Haar normatieve kracht 
ontleent de hier gepresenteerde 
visie uiteindelijk aan de impliciet 

gebleven veronderstelling dat 
men ook elders gediend zou zijn 
met publiek debat, met van on
derop uitgeoefende controle op 
het bestuur en met publieke acties 
door weerbare en verantwoorde
lijke burgers. De stelling dat zo
iets als democratie aileen goed 
zou zijn voor het Westen, vindt 
bij de meeste politieke denkers 
terecht geen gehoor meer. 

· Mijns inziens zouden (neo)
republikeinse theoretici er ver
standig aan doen verschil te rna
ken tussen de norm waarop men 
zich beroept en het model waarvan 
gebruik wordt gemaakt. Het 
model is specifiek, plaatsgebon
den en blijkt in dit hoek ook volop 
bruikbaar: het is het politieke 
raamwerk zoals dat in een aantal 
Ianden vorm gekregen heeft en 
waaraan natuurlijk van alles en 
nog wat te verbeteren valt. Van 
Stokkom laat zien dat dit model 
heuristische waarde bezit. 

Daarvan moet echter de gehan
teerde norm worden onderschei
den . Deze. is niet lokaal maar 
mondiaal. Ik doe! niet op het klas
sieke, ethnocentrische adagium: 
wat goed is voor ons, moet dat 
ook maar voor anderen zijn. Op 
deze wijze is heel wat wangedrag 
van burgers gerechtvaardigd. Ik 
draai het om en beweer: voor ons 
kan aileen goed zijn wat ook goed 
voor anderen is. Een republiek die 
parasiteert op de interesses van 
degenen die ze buiten sluit, is haar 
naam niet waard. 

Hiertegen kan niet worden 
ingebracht dat een dergelijke uto
pische visie, waarin dus eigenlijk 
geanticipeerd wordt op een we
reldrepubliek,een gemeenschaps
gedachte zou impliceren die ver
ouderd is. We hebben hier te 
maken met een richtlijn voor het 
handelen, niet met een voorbeeld 
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waarop dat handelen zou moeten 
worden afgestemd. Op de we
reldgemeenschap waarheen wij 
misschien onderweg zijn, kan in 
'inhoudelijk' opzicht niet worden 
geanticipeerd. Met betrekking tot 
de fatale gevolgen van roman
tische gemeenschapsopvattingen 
biedt de geschiedenis van het 
socialisme een keur van leerzame 
illustraties. Norm en model wa
ren hier voortdurend aan het stui
vertje wisselen. 

Het probleem is echter dat dit
zelfde, zij het nu in omgekeerde 
richting, in (neo )-republikeinse 
visies dreigt te gebeuren. Door 
niet te onderscheiden tussen 
norm en model zet men een te ho
ge premie op de politieke ge
meenschap der burgers, zoals de
ze nu wordt aangetroffen. Expli
citering van verzwegen, norma
tieve grondslagen kan hier soelaas 
bieden. 

Een republikeinse theorie die 
verschil maakt tussen norm en 
model hoeft met een klassiek be
roep op het idee van een wereldge
meenschap zichzelf niet te verza
ken. Integendeel. Belangrijke on
derdelen van de theorie kunnen er 
zelfs baat bij hebben: relativering 
van de rol van de overheid, een 
grotere nadruk op het mondiale 
karakter van de markt, nog meer 
ruimte voor initiatieven van de 
burgers van onderop. Bepaalde 
burgers kunnen zo gek zijn om 
hun leven in dienst van die twee
de, al te onzichtbare republiek te 
stellen. Zij zijn de eerste post
republikeinen, horen in de repu
bliek een vooraanstaande plaats te 
bekleden en doen dat vaak ook al. 
Mensen als Tinbergen en Claus 
zijn er voorbeelden van. Iemand 
als Rushdie eveneens, zij hettegen 
wil en dank. 
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De deuaden van de buraer 
De deugden waar Van Stokkom 
voor pleit, zijn gelukkig niet mie
zerig. Rechtvaardigheid, weer
baarheid en verantwoordelijkheid 
vormen de sleutelwoorden. Een 
burger is iemand die niet achter 
het horretje blijft zitten, de nek 
durft uit te steken, voor zijn ei
genbelang uit komt en er boven
dien geen genoegen mee neemt, 
wanneer er binnen de republiek 
onrechtvaardige verhoudingen 
heersen . 

Ik heb twee problemen. De 
vraag blijft achterwege, waar die 
deugden vandaan moeten komen. 
Hier wreekt zich de 'feitelijke' 
taal. Het lijkt alsof ze er al zijn: 

'Weerbaarheid of Zivilcourage is 
een krachtige burgerdeugd. Veel 
burgers tonen in situaties van 
dreigend gevaar of onrecht een 
weerbare houding: zij komen 
voor een zaak op, geven kritiek, 
bieden hulp of maken anderszin~ 
duidelijk dat correcties gewenst 
zijn' ( p.48). 

't Zou mooi zijn, als 't waar 
was . Moed is in situaties van con
flict en risico geen alledaags ver
schijnsel. In Nederland werden 
tijdens de tweede wereldoorlog 
meer Joden weggevoerd dan waar 
ook in Europa. De courante bur
gerlijke deugden stonden dat 
blijkbaar toe. Eind jaren zestig en 
begin jaren zeventig, toen er tal 
van tegels moesten gelicht, om 
met Hofland te spreken, was Zi
vilcourage in oeen van de twee 
kampen een in het oog springende 
eigenschap. 

Niet alleen echter 'de deugd
zaamheid' van de burger wordt 
hier overschat, er ontbreekt ook 
iets. De vraag op wat voor 'more
le gevoelens', om met de klassie-

ke ethici te spreken, dergelijke 
deugden geent zouden moeten 
worden, wordt niet besproken en 
ik wil daarom tot slot wijzen op 
het belang van sympathie. 

Ik bedoel daarmee niet het ver
mogen om sommige mensen aar
dig te vinden en anderen niet. 
Daar is niet veel inspanning voor 
nodig. Ik heb het vermogen op het 
oog om je in de situatie van een 
ander te verplaatsen, een eigen
schap die ontwikkeld kan worden 
en ook net zo goed onderontwik
keld kan raken. Sympathie is geen 
identificatie, waarbij de grenzen 
tussen ego en alter vervagen . 
Sympathie laat die grenzen intact 
en is dus ook niet een vorm van 
altrui"sme, waarbij het eigen be
lang aan dat van de ander wordt 
opgeofferd. Adam Smith die voor 
ons inzicht in de rol van het eigen
belang het nodige heeft betekend, 
beschouwde sympathie als de 
bron der deugd. 

Van Stokkom geeft aan zijn 
deugden een bijvoeglijk naam
woord mee. W eerbaarheid noemt 
hij actief en verantwoordelijkheid 
betitelt hij als kalm . Laat ik hem 
volgen en het vermogen waar ik 
voor pleit ook een kwalificatie 
meegeven: fantasierijk. Er is zo
wel fantasie als sympathie voor 
nodig, om de band tussen ons en 
de rest van de wereld niet te ab
stract en niet alleen maar filantro
pisch te doen zijn. Zonder die 
combinatie loopt een republiek 
van weerbaren het risico te veran
deren in een bolwerk. 

LOLLE NAUTA 

Hoooleraar Wetenschapifilosl?fie en 

sociale wijsbeoeerte, Rijksuniversiteit 
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No-nonsense buraers 

Wie in kort bestek een overzicht 
wil krijgen van de relevante litera
tuur over burgerschap en boven
dien naar wegen zoekt waarlangs 
deze ideeen in praktijk zouden 
kunnen worden gebracht, moet 
beslist het hoek van Bas van 
Stokkom lezen. In zo'n honderd
vijftig pagina's wordt men over
tuigend op de hoogte gebracht van 
de huidige stand van zowel het 
debat, de voorstellen, als de prak
tijk. Wat is modem burgerschap? 
Men kan Van Stokkom's ideeen 
daarover het beste begrijpen door 
te kijken naar de mensen waar hij 
zich tegen verzet. Oat zijn, ten 
eerste, degenen die van een te 
veeleisende conceptie van bur
gerschap uitgaan, ten tweede de
genen die hun opvattingen over 
burgerschap met het verlangen 
naar een warme gemeenschap 
verwarren, en ten derde degenen 
die menen dat burgerschap in de
ze tijd van privatisering en indivi
dualisering een achterhaald ideaal 
is . 

Machtsmisbruik 
Van Stokkom rekent met de eer
ste groep af door tussen bestuur 
en controle te onderscheiden: het 
is verkeerd van burgers te verlan
gen dat ze effectief aan het bestuur 
bijdragen, maar niet verkeerd te 
verlangen dat ze controlerend en 
corrigerend optreden. Het moet 
mogelijk zijn dat je burger en 
daamaast een heleboel andere 
dingen bent. Hij rekent met de 
tweede groep af door erop te wij
zen dat burgers in modeme, com
plexe en multiculturele samenle
vingen min of meer gedoemd zijn 
vreemdelingen voor elkaar te blij
ven; in de openbare sfeer moeten 
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burgers niet op warmte of intimi
teit rekenen, maar gezond ver
stand en goede argumenten eisen. 
De derde groep, tenslotte, ziet 
volgens Van Stokkom over het 
hoofd dat burgerschap steeds be
langrijker is geworden voor het 
behoud van ieders persoonlijke 
vrijheid. Publieke weerbaarheid 
en verantwoordelijkheid zijn no
dig, omdat ze de beste bescher
ming tegen politiek, sociaal en 
econornisch machtsmisbruik hie
den . 

Van Stokkom heeft gelijk dat 
burgerschap dringend gewenst is, 
niet aileen in de politiek, maar in 
aile mogelijke maatschappelijke 
instanties . Hoeveel zegt dat ech
ter over de feitelijke aanwezig
heid ervan? Als het om de belang
stelling van burgers voor politiek 
gaat is hij pessimistisch en opti
mistisch tegelijk. Aan de ene kant 
stelt hij vast dat er ondanks het 
pessimisme van de 'klagende klas
se' van joumalisten en commen
tatoren een levendig interesse 
voor politiek bestaat; aan de ande
re kant wijst hij bezorgd op de 
eroderende publieke verant
woordelijkheid. Je zou zeggen: 
van tweeen een. Of er zijn 'bur
gers' in de door Van Stokkom 
bedoelde zin van het woord en 
dan kan er geen sprake van erode
rende verantwoordelijkheid zijn, 
of er zijn geen 'burgers' en er is 
wei sprake van eroderende ver
antwoordelijkheid. Bij Van Stok
kom gelden echter beide uitspra
ken tegelijk, en dat komt omdat 
hij twee definities van politiek 
hanteert. In de eerste definitie is 
er overal sprake van politiek waar 
mensen in een publieke taal met 
elkaar strijden. Gegeven die defi
nitie, gaat het best goed met 
Nederland: aan mensen die pu
bliekelijk met elkaar van mening 

verschillen geen gebrek. Het aan
tal Nederlanders met een hoge 
opleiding is de laatste decennia 
gegroeid. Mensen met hoge op
leidingen zijn meer in politiek 
gelnteresseerd dan mensen met 
!age. De Nederlandse bevolking 
kent bovendien een betrekkelijk 
grote mate van economische en 
fysieke zekerheid . Dankzij die ze
kerheid zijn Nederlanders vrijer 
en zelfstandiger geworden, en 
hebben ze minder eerbied voor 
elites en gezagsinstanties gekre
gen. Ze Iaten de politiek niet Ian
ger aan politici over, maar spelen 
zelf voor politicus. Ze zijn goed 
geinformeerd, praten graag en 
vee! over politieke onderwerpen, 
zijn actief in rnilieubewegingen, 
melden zich als vrijwilligers bij 
Amnesty International en worden 
lid van wijken buurtverenigingen. 
Empirisch blijkt dat Nederlanders 
meer dan vroeger aan politieke 
activiteiten deelnemen. Er is 
kortom niets aan de hand. Ge
geven Van Stokkom's eerste de
finitie van politiek en de analyses 
die daarbij horen rijst een vrij 
rooskleurig beeld op van de Ne
derlandse samenleving. De poli
tieke partijen kunnen welleeglo
pen, de Haagse politiek kan wei 
aftakelen, maar dat is geen teken 
van verval, doch van een verschui
vinB van politiek: de politiek is be
zig van de staat naar de civiele 
maatschappij te verhuizen. Juist 
omdat het zo goed met de civiele 
kant van de samenleving gaat, gaat 
het slecht met de staat. Van een 
etatistische samenleving is Neder
land bezig in een geheel van zich 
zelf regerende gemeenschappen 
te veranderen. Zonder dat we ons 
daar bewust van zijn benaderen 
we stukje bij beetje het oude ide
aal van de radenrepubliek. 

Dit wat de eerste definitie van 

233 



234 

politiek betreft. Hoe staat het met 
de tweede? De tweede definitie 
van politiek is bekender en zicht
baarder dan de eerste. Het ver
wijst naar de activiteiten van de 
staat, naar 'Den Haag', de SER, 
het tripartiete overleg en de 
officiele kanalen van politieke be
sluitvorming. Gegeven deze defi
nitie van politiek gaat het minder 
goed met de Nederlanse samenle
ving. De politieke partijen en vak
bonden !open leeg, het vertrou
wen (van de overheid) in de over
heid is geringer dan sinds decennia 
het geval is geweest, de opkomst
percentages bij verkiezingen cia
len al geruime tijd, en het geklaag 
over calculerende burgers en/ of 
een calculerende overheid is niet 
van de Iucht. Als het om de staat 

van Nederland gaat, zijn niet ai
leen de burgers, maar is zelfs de 
macht zoek. Elke instantie schuift 
de schuld van haar gebrekkig 
functioneren op een andere in
stantie af. De hoeders van de staat 
van Nederland staan machteloos 
tegenover de normvervaging, de 
bestuurlijke inefficientie en de 
fiasco's die de politiek de laatste 
tijd geteisterd hebben. Mensen 
die met deze tweede definitie van 
politiek werken zullen u geen 
mooie verhalen over de civilise
ring van de maatschappij vertel
len, maar bezorgd op de opkomst 
van ondoorzichtige bestuurs
structuren wijzen, waarin zowel 
de burgers als de macht verdwe
nen zijn. 

Verlammin9 
Waar ligt de waarheid? Daar blijft 
Van Stokkom nogal ambivalent 
over. De reden daarvoor is dat hij 
te gemakkelijk aanneemt dat toe
nemende betrokkenheid bij de poli
tiek vanzelf tot een verbetering 
ervan leidt. Hoe actiever de bur-
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gers, hoe grater de kans dat men 
er samen wel uit komt. Je zou 
echter met evenveel recht kunnen 
zeggen dat de problemen er gra
ter door worden. Grotere partici
patie kan evengoed tot collectieve 
verlamming als tot betere samen
werking leiden. Het hangt ervan 
of aldie activiteiten op een zinnige 
manier worden gecoordineerd. 
Zo niet, dan kan de somtotaal van 
ieders politieke bemoeienis chaos 
zijn. Juist omdat er sprake is van 
grotere betrokkenheid bij de poli
tiek, juist omdat goed opgeleide 
burgers steeds vaker het heft in 
eigen handen nemen, en juist om
dat ze de buik vol hebben van 
Haagse politiek is het risico groot 
dat de traditionele taken van de 
verzorgingsstaat tussen wal en 
schip geraken en de aandacht voor 
collectieve goederen verslapt. 
Het kan best zijn dat Nederland 
bezig is van een Sterk etatistische 
in een meer zichzelf regerende ge
meenschap te veranderen, maar 
ontwikkelingen in de v s Iaten zien 
dat meer democratie beslist geen 
garantie voor meer sociaal-demo

cratie is. 
Zoals Van Stokkom consta

teert is er voor burgerschap geld, 
tijd, opleiding en informatie no
dig. Oat betekent dat het burger
schap grotendeels voor welgestel
de en goed opgeleide mensen is 
weggelegd. Voor groepen die 
chronisch arm en langdurig wer
keloos zijn, is burgerschap nau
welijks een optie. Het is een over
bekend feit dat armoede, gebrek 
en deprivatie mensen er van 
weerhouden vrijheid te claimen 
en rechten uit te oefenen. Wie 
verlangt dat ook deze groepen 
zich weerbaarder, verantwoorde
lijker en onafhankelljker opstel
len, zal eerst de maatschappelijke 
voorwaarden daarvoor moeten 

verbeteren. Van Stokkom is zich 
daar in dit hoek terdege van be
wust en doet belangrijke voorstel
len voor verbetering, waaronder 
het recht op een partieel basisin
komen en een sterkere orientatie 
op burger- in plaats van arbeids
plichten. Maar wie moeten deze 
verbeteringsvoorstellen onder
steunen en van wie moet het geld 
komen? Van degenen die tijd, 
inkomen en informatie hebben: 
de welgestelden dus . Het is niet 
duidelijk of die bereid zijn de ver
eiste offers te brengen. Als ik om 
me heen kijk is de irritatie en frus
tratie groot. Het kan best zijn dat 
de welgestelden zich nauw be
trokken voelen bij de politiek, 
maar alles bij elkaar genomen 
vindt er een vrij sterke verschui
ving naar rechts plaats. Betrokken 
burgers: ja, maar solidaire bur
gers? Soms krijg je een beetje het 
gevoel dat wat Van Stokkom als 
burgerschap beschrijft door ande
ren individualisering wordt ge
noemd. 

De ideale burner 
Hoe ziet Van Stokkom's ideale 
burger er uit? Hij of zij is iemand 
die zich weerbaar en verantwoor
delijk opstelt en vooral niets van 
de jaren zestig moet hebben. Van 
Stokkom heeft grate kritiek op de 
radicale hervormers van die tijd. 
Zijn burgers zijn geen warrige 
utopisten, maar no-nonsense bur
gers die constructief met hun be
stuurders meedenken. Oat is goed 
gezegd, maar hoe je tegenwoor
dig constructief met bestuurders 
mee kunt denken zonder zelf be
stuurder te worden, is me een 
raadsel. Doe als burger een pa
ging tot controle of correctie, en 
je krijgt stappels dossiers, nota's, 
kanttekeningen en subparagrafen 
op je dak. Het verschil tussen con-



troleren en meebesturen k:linkt 
mooi in theorie, maar ik vrees dat 
het in de praktijk slecht werkt. 

In plaats van deze no-nonsense 
burgers zou ik liever iets van de 
jaren zestig terugzien. Er zijn gro
te fouten in die tijd gemaakt, maar 
toen gebeurde er iets dat nu ont
breekt: mensen uit de elites wer
den om zo te zeggen verliefd op 
mensen die lager en minder heet
ten te zijn. Die liefde was gevaar
lijk, ze maakte blind, ze ebde dik
wijls snel weg, en vaak ging het 
meer om zelfhaat dan liefde. Maar 
de fascinatie voor Ievens die voor
heen inferieur werden geacht, het 
gevoel dat je de Ievens van deze 
mensen niet kon begrijpen zonder 
eerst zelf een transformatie te on
dergaan: dat is iets wat nu ont
breekt. Vandaag is het Ieven van 
achtergestelden een koude verza
meling feiten, cijfers en sociale 
statistieken geworden. Tegen
woordig doen de elites liever aan 
rationele keuzentheorie, rekenen 
ze elkaar voor hoe groot de be
dreigingsmacht van de achterge
stelden is en stellen ze daar de bij
stand op af. Geen wonder dat de
genen die deze bijstand krijgen 
het gevoel hebben dat ze worden 
afgekocht. Zoals Jos de Beus on
langs in een interview in de 
Groene opmerkte bestaat er een 
wereld van verschil tussen vor
men van bijstand die als aunst, en 
vormen van bijstand die als een 
recht worden ervaren. Het eerste 
leidt tot wantrouwen, vergrote 
afhankelijkheid en verminderd 
zelfrespect, het tweede hopelijk 
tot het soort burgerschap dat Van 
Stokkom voor ogen heeft. Af
hankelijk van hoe een uitkering 
gegeven wordt kan ze tegenstrij
dige gevolgen hebben. Dat houdt 
in dat de kans op burgerschap niet 
aileen door materiele, maar ook 
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door 'spirituele' voorwaarden 
wordt bepaald. Controle en cor
rectie om wille van controle en 
correctie is wat dat betreft niet 
genoeg. Het gaat ook om recht
vaardigheid. Van Stokkom wijst 
er weliswaar op dat rechtvaardig
heid de hoogste deugd van elke 
burger hoort te zijn, maar hoe je 
dat in zijn no-nonsense conceptie 
van burgerschap moet onder
brengen, blijft onderbelicht. 

Van Stokkom wijst er terecht 
op dat kritiek uitoefenen en nee
zeggen soms grote offers en vaak 
vee! energie vergt. Zoals gezegd 
stelt hij vast dat een steeds groter 
aantal burgers in Nederland be
reid is die offers en energie op te 
brengen. Afgezien van het heikele 
probleem wie eigenlijk Neder
landers zijn - een kwestie die in 
dit hoek volstrekt niet aan de orde 
komt - is het duidelijk dat het bij 
deze burgers nog steeds om een 
minderheid gaat: een k:leine aris
tocratie van goed opgeleide men
sen. Dat betekent dat de meerder
heid, in de woorden van Hirsch
man, een theoreticus waarvan 
Van Stokkom vee! gebruik maakt, 
vaker de strategie van exit dan van 
voice volgt. Zelfs voor goed opge
leide mensen is praten en argu
menteren in het openbaar dikwijls 
vervelend. Niet iedereen is daar 
even getalenteerd voor. De mees
te mensen stemmen liever met de 
voeten dan ergens expliciet en be
argumenteerd nee tegen te zeg
gen. Voor exit hoef je je gedrag 
niet op dat van anderen af te stem
men; het kan volledig in de anoni
miteit geschieden. Voice, daaren
tegen, kost meer tijd en moeite, 
vergt gemeenschappelijk hande
len en roept tal van coi:irdinatie
en organisatieproblemen op. Het 
is een ding elke dag de krant te le
zen, het is een ander ding je stem 

te verheffen en tot actie over te 
gaan. Het is een ding bij de rechter 
je gelijk te halen, het is een ander 
ding aileen of gezamenlijk in het 
Iicht van de politieke schijnwer
pers te treden. Van Stokkom doet 
belangrijke voorstellen om het 
burgerschap sterker te institutio
naliseren, maar is er te gemakke
lijk van overtuigd dat dit alles zon
der wettelijke verplichting kan. 
Gezien de coi:irdinatieproblemen 
en het gevaar van 'free riders' lijkt 
het me redelijk te verwachten dat 
er voor het institutionaliseren van 
burgerschap niet aileen rechten, 
maar ook plichten moeten wor
den vastgelegd. Het kan zijn dat 
de overheid en de politieke partij
en ter wille van de herontdekte 
burgers een stap terug zullen 
doen, het kan zelfs zo zijn dat dat 
tot meer vrijheid en efficienter 
bestuur leidt, maar als het om be
houd van collectieve goederen als 
het milieu, rechtszekerheid en 
een ordelijke openbare ruimte 
gaat, zal de controle van burgers 
op elkaar behoorlijk moeten toe
nemen. Waar daarbij de juiste ba
lans tussen inmenging en niet-in
menging, en tussen exit en voice 

moet liggen is een groot pro
bleem. Hoe inspannender het 
werk van controle en correctie, 
hoe redelijker het bovendien 
wordt te eisen dat het werk ge
coi:irdineerd en de taken efficient 
worden verdeeld. Voor je het 
weet ben je opnieuw bij de over
heid terug. 

Dat brengt me tot slot bij het 
probleem van de solidariteit: 
waarom zouden burgers solidair 
met elkaar zijn, laat staan met 
degenen die liever voor exit dan 
voice kiezen? Van Stokkom's ant
woord lijkt sterk op dat van 
Habermas: ware solidariteit is iets 
dat dankzij argumenten ontstaat. 
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Zorg voor een gemeenschap van 
vrije, gelijke en delibererende 
burgers, die met 'ja' en 'nee' op 
elkaars voorstellen reageren en 
gezamenlijk de geldigheid van el
kaars argumenten onderzoeken, 
en ze zullen zich solidair met el
kaar, het overleg en de tot stand 
gekomen normen verklaren. Oat 
klinkt overtuigend, maar wat doe 
je met degenen die zeggen: ' Ik 
ben solidair met de op deze ma
nier ontstane normen, solidair 
ook met degenen die daarvoor 
pleiten en argumenten voor het 
argumenteren ontwikkelen. Wie 
weet hebben ze gelijk dat zo'n 
gemeenschap van burgers vrijheid 
en gelijkheid vooronderstelt. Als 
dat zo is, dan ben ik ervoor, maar 
ik laat het argumenteren liever 
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aan anderen over. lk heber geen 
talent voor en ik merk dat ik argu
menteerders over het algemeen 
vervelende mensen vindt. Zo'n 
argumentatieve cultuur beschouw 
ik als een noodzakelijk kwaad . AI 
die mensen die elkaar eindeloos 
met voorstellen, verwachtingen, 
adviezen, waarschuwingen en 
normen bestoken, het ligt me 
niet. Habermas en Van Stokkom 
hebben filosofisch waarschijnlijk 
al het gelijk aan hun kant, maar so
ciologisch gezien schrijven ze me, 
bedoeld of onbedoeld, een cul
tuur voor waarin ik niet wil en kan 
leven.' De persoon die ik hier be
schrijf is solidair met degenen die 
elkaar van de juistheid van hun 
voorstellen met argumenten 
trachten te overtuigen, maar zelf 

put hij z'n solidariteit ergens an
ders uit. Hij is een 'burger', maar 
meer op de manier waarop Gyor
gi Konrad het over burgerschap 
heeft. Hoeveel sympathie en re
spect ik ook voor Van Stokkom's 
weerbare no-nonsense burgers 
heb, Konrad's seculiere verhalen 
over het belang van liefde en 
kwetsbaarheid lijken me minstens 
zo belangrijk. lk heb er geen idee 
van of en hoe je dat op de openba
re sfeer moet overdragen, maar 
voice, communicatie, publieke 
fora en goede argumenten zijn 
voor solidariteit niet genoeg. 

P. PEKELHARING 

Verbonden aan dejaculteit der 

wijsbeaeerte van de Universiteit van 

Amsterdam 
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Een rood woord 5 

staak nooit het vuren 

jonge rode 
om niet 

te trekken 
genoemd 

marmotten zijn grijs 
de aandacht van geesten 

worden ze zelden met name 

groeien ze op aan de rand van drijfijs 
in een geur die van dichtbij 

verrukkelijk is maar van veraf 
suspect 

sabbelend jong met blauwe wangen 
het vliegt voor de mop achteruit 

maar het leeft van zijn voorraad 
dan a! 

bet ontwikkelt een klankkast 
die zijn roep versterkt 

het met hooi beklede nest 
voorhij 

het meet en meet weer 
de spanwijdte van vleugels 

aangelokt ook door de aanmaak 
van veren 

drachtig nu zat van het landschap 
verzamelen ze in de wilgen 

snavelsvol daar gaan ze op weg 
naar iran 

ondertussen gaat de strijd gewoon door 
hoort het de stof die het vlees oplost 

kent het de duizend rivieren 
de stromen 

ach langzamerhand of nooit 
hij sleept zijn staart over rotsige grond 

het lijkt wei wade 
of er maar een seizoen is 

de winter 

onze marmot is nu koud en stijf 
maar niet dood ook a! kruipt 

er bijvoorbeeld een rups in zijn oog 
toch herinnert zich eentje 

de zangvlucht 

kun je beslissen 
steeds repeteren 

in g grote terts 
of uit het hoofd 

vliegen 

MARIJKE KOHLER 

verwelkte rozen 
doe maar eerst van bet blad 

doe maar achteruit 

Commen!aar: Marijke Kohler debuteerde in 
S &D met twee Surinaamse gedichten. 
Dit mooie rooie speelt, als ik mij niet vergis, 
onder andere in Rusland ... 
Rein Bloem 
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HOOFDEN & ZINNEN 

Het sick-buildinB 
syndroom van de PvdA 

Menigeen in de PvdA zal zich de 
laatste tijd met enig onbehagen 
gerealiseerd hebben hoe dichtbij 
de komende verkiezingen voor de 
Tweede Kamer al zijn. Een steeds 
onwaarschijnlijker wordende val 
van het kabinet daargelaten zullen 
de kiezers in het voorjaar van 
1994 hun oordeel mogen vellen 
over de politieke partijen. Po
litiek gezien zal199 3 dan ook gro
tendeels in het teken staan van het 
voorbereidingscircus voor de ver
kiezingscampagnes: de kandidaat
stellingsprocedures en het opstel
len van de verkiezingsprogram
ma's. De komende tijd zullen de 
partijen zichzelf dus moeten gaan 
evalueren. In dit artikel willen wij 
een bijdrage leveren aan de zelf
evaluatie van de PvdA. Een bezig
heid die bepaald niet tot vreugde 
stemt. 

Het is na meer dan drie jaar re
geren triest gesteld met de PvdA. 
De deelname aan het kabinet heeft 
niet het verwachte nieuwe elan 
gebracht; integendeel, twee tus
sentijdse verkiezingen hebben de 
partij in een haast ongekende elec
torale crisis gestort. Maar niet ai
leen de kiezers lopen in groten ge
tale weg van de PvdA, ook het le
dental is tot een zorgwekkend 
niveau gedaald. Oat onderscheidt 
de huidige crisis van alle voor
gaande: nooit eerder vertaalde 
een electorale crisis zich zo sterk 
in een organisatorische, institu
tionele crisis. 

De directe aanleiding voor 
de vertrouwensbreuk tussen de 
PvdA en haar achterban lijkt snel 
gegeven. De PvdA is er niet in 
geslaagd duidelijk te maken water 

sinds haar meeregeren wezenlijk 
is veranderd ten opzichte van het 
beleid van de voorgaande kabinet
ten-Lubbers. Mede daardoor is 
het dit kabinet nooit gelukt om 
een als positief ervaren imago te 
verwerven; het is no-nonsense 
noch de verbeelding aan de 
macht. Terwijl h~t CDA op dit 
probleem alert heeft gereageerd 
door voldoende afstand te nemen 
van het beleid (de vaak met het 
kabinet verbonden term 'strope
righeid' komt nota bene van frac
tievoorzitter Brinkman), heeft de 
PvdA te lang de illusie gekoesterd 
dat dit kabinet haar kabinet was. 

Heeft de PvdA de burger niet 
duidelijk kunnen maken dat het 
kabinetsbeleid veranderd is, het is 
de burger de laatste jaren pijnlijk 
duidelijk geworden dat de PvdA 
zelf wei veranderd is. De PvdA 
heeft volstrekt niet beseft hoe bij 
voorbeeld de w A o-maatregelen 
en haar bijdrage aan het nationaal 
illegalendebat zouden vallen in de 
publieke opinie en in delen van de 
samenleving en bleek vervolgens 
niet in staat de opgelopen schade 
te herstellen . Enerzijds het aldan 
niet schijnbare gebrek aan invloed 
op het beleid en anderzijds het ge
mis aan Finaerspitzenaifuhl in de 
omgang met de media en achter
ban zijn de oorzaken voor de acute 
crisis waarin de PvdA verkeert. 
Die crisis heeft echter een aantal 
meer fundamentele problemen 
blootgelegd, die ook een oplos
sing behoeven, wil de PvdA her
stellen en gedijen. 

In de eerste plaats kampt de 
PvdA met een legitimatiepro
bleem, waarmee ook de andere 
politieke partijen te maken heb
ben. De partijen dreigen hun tra
ditionele functie als uit democra
tisch oogpunt vanzelfsprekend in
termediair tussen burger en be-
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stuur te verliezen. De gemiddelde 
burger lijkt de partijpolitiek niet 
meer te erkennen als een door
slaggevende factor in de maat
schappij. De drastische daling van 
het percentage kiesgerechtigden 
dat lid is van een politieke partij in 
de laatste vijftien jaar en de onge
kend !age opkomst bij de gemeen
teraadsverkiezingen van 1 99owij
zen erop dat de burger meent zijn 
invloed niet Ianger via politieke 
partijen te hoeven doen gel den. 

Het door vee! mensen gekozen 
alternatief voor de partijpolitiek is 
de rijke schakering aan maat
schappelijke groeperingen. Ter
wijl de politieke partijen in een 
dal zitten, floreren actie- en lob
bygroepen als het Wereldnatuur

jonds, Greenpeace, Stop de kinder

moord en Amneso/ wat betreft steun 
en aanhang. Het lijkt derhalve 
voor de hand liggend dat politieke 
partijen vee! meer hun heil gaan 
zoeken in contacten met dit soort 
groepen. Het CDA is berucht en 
wordt benijd om zijn uitgebreide 
netwerk met vertakkingen naar 
aile belangrijke uithoeken van het 
'maatschappelijk middenveld'. 

Tegenover de benepen en ge
sloten achterkamertjessfeer van 
het CDA-netwerk zou de PvdA 
een open dialoog met progressie
ve maatschappelijke bewegingen 
op landelijk en lokaal niveau kun
nen stellen. Langs die weg kan 
men ook proberen individuele 
burgers op hun interesses aan te 
spreken. Het concept van Rot
tenberg & Vreeman gaat al enigs
zins in deze richting. De confron
tatie tussen beleidsmakers en 
direct betrokkenen of deskundi
gen vormt het centrale thema van 
vee! PvdA-briifinns. Helaas blijven 
die ontrnoetingen te vaak beperkt 
tot een uitwisseling van standpun
ten en Iaten de verschillende 

PvdA-topdons, die meestal vanuit 
een defensieve stelling opereren, 
te weinig ruimte voor inhoudelij
ke verkenningen, waardoor er 
van winst voor de PvdA, qua aan
hang of qua inhoud, weinig te
rechtkomt. 

Daarmee zijn we terecht geko
men bij het grootste probleem 
van de PvdA, het gebrek aan een 
herkenbare politiek. Sinds mid
den jaren tachtig doolt de West
europese sociaal-democratie in 
een ideologische woestijn. Het 
verlies van Labour, de verkiezin
gen in Hessen en de naderende 
decimering van de Franse socialis
ten zijn evenzovele aanwijzingen 
dat de crisis diep en breed is. De 
ideologische vervaging van de so
ciaal-democratie maakt het moei
lijk om met uitgewerkte samen
hangende en pasklare antwoorden 
te komen. Deze vaagheid, Iicht 
verward met een gebrek aan visie, 
is een van de redenen waarom de 
modale kiezer en het modale lid 
de partij als steeds minder aan
trekkelijk kwalificeren. Dit is des 
te wranger, omdat het een terrein 
betreft waarop de sociaal-demo
cratie traditioneel sterk is - denk 
aan het Plan van de Arbeid en Om de 

kwaliteit van bet bestaan. 

Nog tot in de jaren tachtig wa
ren de programma's van de PvdA 
doordrenkt van het geloof in de 
maakbaarheid van de samenle
ving, waarvan een keynesiaans ge
inspireerd gedachtengoed het 
sociaal-economisch fundament 
vormde. Inmiddels heersen ande
re econornische inzichten. In na
volging van liberalen, conserva
tieven en christen-democraten 
hebben ook de sociaal-democra
ten een financieel-economische 
politiek van terugdringing van het 
financieringstekort, beperking 
van de collectieve lastendruk en 

inflatiebestrijding tot centrale 
doelstelling van beleid gemaakt. 
Die verreikende en doorslagge
vende beleidskeuze maakt de 
ruimte voor milieupolitiek, werk
gelegenheidsbeleid en andere ini
tiatieven die geld kosten wei erg 
klein. 

Als reactie op het loslaten van 
de maakbaarheidscultus uit deja
ren zeventig en de individualise
ringsideologie uit de jaren tachtig, 
spreidt de PvdA de laatste jaren 
een nai:ef en arrogant aandoend 
cultuurpessimisme ten toon. Met 
een beroep op de achterhaalde 
waarden en normen uit de jaren 
vijftig, leggen PvdA-opinionma
kers, in navolging van Reagan en 
Thatcher, de verantwoordelijk
heid van collectieve problemen 
bij de toevallig betrokken groep. 
Zo vereist werkloosheidbestrij
ding niet Ianger primair een actief 
werkgelegenheidsbeleid, maar 
moeten individuele werklozen via 
inkomensprikkels tot in onvol
doende mate bestaande arbeid 
worden gedwongen. Zo ver
wordt jeugdwerkloosheid tot een 
probleem waarvan enkel de jon
geren de lasten dienen te dragen, 
en kan criminaliteit opgelost wor
den door de dader, ongeacht het 
complex van omstandigheden en 
oorzaken dat hem tot dader 
maakt, in 'kampementen' te in
terneren . 

Het door de generatie zakelij
ke sociaal-democraten gekozen 
antwoord op de problemen van 
deze tijd is niet aileen geen eigen 
antwoord, maar het werkt ook 
niet . Het moment voor een voor
zichtige herorientatie op niet ai
leen oude idealen en doelen, maar 
ook oude middelen lijkt dan ook 
gekomen. Hiermt;e kan dan het 
enigszins belachelijke cultuurpes
simisme waarmee met name Kok 
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en Woltgens zich profileren over
boord gegooid worden. Pleidooi
en voor een terugkeer naar oude 
normen en waarden en een be
roep op iets als 'burgerzin' vor
men het antwoord van de on
machtigen en worden daarom 
door niemand serieus genom en. 

Er zijn gebouwen waar het bij
zonder ongezond toeven is . Waar 
opvallend veel mensen rondlopen 
met hoofdpijn, vermoeide ogen 
of op zijn minst een beetje rnis
selijk gevoel. Een bevredigende 
verklaring voor dat slechte leef
klimaat wordt slechts zelden ge
vonden, een oplossing voor het 
probleem dus evenmin. Somrnige 
mensen menen dat zo'n gebouw 
in de baan van een negatieve aard
straalligt, meer rationed denken
de deskundigen zoeken de proble
men in de luchtverversingskana
len. AI het gemorrel aan de airco 

kan er niet voor zorgen dat er een 
frisse wind door het gebouw 
waait. 

Zo'n sick-building is de PvdA 
op het moment. Zij heeft vee! weg 
van een torenflat vol tl-buizen en 
luxaflex, waarin kantoortuinen 
met flinterdunne tussenschotjes 
de afzonderlijke ruimten vervan
gen. Een gebouw, waarin de ra
men zorgvuldig luchtdicht verze
geld zijn . Sloop zou een al te radi-

cale oplossing zijn, al is het maar 
omdat de kosten en baten van 
eventuele vervangende nieuw
bouw ongewis zijn . Wij zouden 
kiezen voor een ingrijpende reno
vatie, waarbij het idee dat het 
PvdA-gebouw moet passen bin
nen haar omgeving, voorop moet 
staan. 

Belangrijkste aspect betreft de 
ramen; die moeten eindelijk eens 
opengegooid kunnen worden. Op 
die manier kan de frisse wind, die 
in de maatschappij allanger voel
baar is, ookhet PvdA-gebouw van 
haar bedompte klimaat verlossen. 
Tevens vergroot deze optie de 
kans op contact met de buren. 

De burger loopt niet meer 
warm voor partijpolitiek, maar 
verlegt zijn interesse veel meer 
naar de one-issue bewegingen. Er 
zou een manier gevonden moeten 
worden waarop de burger, op 
grond van zijn specifieke interes
se, betrokken kan worden bij de 
partij. Met andere woorden: laat 
de bezoeker niet Ianger ronddo
len in het doolhof van de immense 
kantoortuin, maar vertimmer het 
pand tot een complex van kleine
re, aantrekkelijke kamers, die de 
betrokkenheid en arbeidsvreug
de, en daardoor de slagvaardig
heid, vergroten. Tenslotte zou 
een binnenhuisarchitect eens kri-

tisch naar de inhoudelijke en ideo
logische inrichting van het pand 
moeten kijken. In de mode, mu
ziek en kunst zie je ideeen uit 
begin jaren zeventig in hun volle 
glorie weerom komen . Een nieu
we inrichting zou hier niet aan 
voorbij mogen gaan. 

Het is niet zonder reden dat de 
ramen in een 'zieke' torenflat niet 
open kunnen . Het is imrners niet 
denkbeeldig dat een enkeling, 
staande op de top, de aantrekke
lijkheid van de peilloze diepte niet 
kan weerstaan, en een einde 
maakt aan zijn of haar bestaan. 
Ook een PvdA met open ramen 
heeft dat gevaar. Het zal voor een 
aantal mensen moeilijker zijn zich 
te handhaven in een echt open 
beweging. Mochten zij uit het 
raam springen, vallen of geduwd 
worden, och, het zij zo. De aan
trekkelijkheid van de huidige 
huurders is niet zo groot dat we, 
om hen te sparen, het sick buil
ding-syndroom mogen Iaten 
voortwoekeren . 

PETER VAN OER HEIDEN 

PETER MEIJERS 

Auteurs zijn respectievelijk oud-voor

zitter en voorzitter van de Jonae 

Socialisten in de PvdA-~delina 
Nijmeaen. 
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'Alle verklaringen van de wereld kunnen niet rechtvaardigen dat de eer, 
het werk en tenslotte het Ieven van een mens voor de honden werd ge
gooid,' sprak Mitterand in de drukkende stilte die volgde op het bericht 
dat de afgetreden socialistische premier Beregovoy, gebukt onder be
schuldigingen van corrupt gedrag, op de Eerste Mei een einde aan zijn 
Ieven had gemaakt. Bezuiden de Pyreneeen besloot Gonzalez, na een 
tiental belangrijke jaren democratisch-socialistisch bewind geconfron
teerd met omvangrijke omkoperijen, tot vervroegde verkiezingen als 
paardemiddel om in de regering en de partij de Iucht te zuiveren. Ver
volgens plaatste hij de partijloze man die op dat punt de scherpste criti
cus was, achter zichzelf als tweede op de socialistische kandidatenlijst. 
Inmiddels komt in ltalie een einde aan de nog geen vijftig jaar geworden 
Eerste Republiek; in het kader van de koude oorlog liet men er de com
munisten begrijpelijk weinig, maar de onderwereld onbegrijpelijk vee! 
speelruimte en werd zoveel ongerechtigheid onder het vloerkleed ge
schoven, dat van het politieke meubilair van de dominante christen-de
mocratie en haar socialistische bondgenoot vrijwel geen stuk meer op 
zijn plaats kan blijven. Politieke misdaden mogen in de historie van La
tijns-Europa nog zo vaak zijn voorgekomen, nieuw blijft dat ook soda
listen erbij betrokken zijn geraakt. 

Soms valt een vee! te gemakkelijke kritiek te beluisteren op de een
zijdigheid en oppervlakkigheid van bovenal in kijk- en oplagecijfers ge
interesseerde media, die een verziekt politiek klimaat zouden hebben 
geschapen. Publieke kritiek op de overheid en de politici - zuurstof in 
een democratische samenleving - kan men echter niet van Staatscou
ranten verwachten. Als parlementen en partijen de regeringen noch 
zichzelf vermogen te corrigeren, zetten gelukkig in elk geval de media 
zich aan schoonmaakbeurten Wat niet wegneemt dat het behoud en het 
deugdelijk functioneren van de democratie niet is gebaat met demago
gie en de gemakzucht van aanvallen op de persoon van politici, maar pas 
werkelijk is gediend wanneer op zijn minst wordt geprobeerd construc
tiefkritisch te zijn. Media die wei telkens weer het Iicht van de open
baarheid en de kritiek werpen op wat de overheid en de politici doen en 
Iaten, maar de bezitters en beheerders van grote particuliere instellin
gen die zich aan maatschappelijke en natuurlijke milieuvervuiling be
zondigen stelselmatig in het donker Iaten, zouden zich bovendien eens 
wat zelfkritischer op eigen kortzichtigheid kunnen bezinnen. 

Waar sprake is van niet te rechtvaardigen maatschappelijke ongelijk
heid, is het socialisme voor de betrokkenen altijd de belangrijkste te
genbeweging geweest, op zoek naar garanties voor een sociale recht
staat die de te kwetsbaren beschermt tegen het recht van de sterkste. 
'Recht voor allen' luidde haar geboorteschreeuw in ons land, het pam
flet waarin Domela Nieuwenhuis de morele verloedering geselde van 
de welgestelden, die in de vorige eeuw profiteerden van de armoe en de 
ellende van de bezitlozen en de verstotenen in Nederland en zijn kolo
nien. Daarom aileen a! kan een socialistische beweging, waar corruptie 
in het geding is, niet streng genoeg zijn. Wat op het spel staat is haar be
langrijkste reputatie- bestrijding van sociaal onrecht, haar belangrijkste 
aantrekkingskracht bij wie haar meest natuurlijke aanhang vormen- en 
het vertrouwen van wie in de huidige maatschappij onrechtvaardig wei
nig kansen krijgen. 

Socialisme 
zonder 

corruptie 

GER VERRIPS 

Redacteur S&D 
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Politieke partijen: 

De vraag mag natuurlijk 
worden opgeworpen of 

naar een n1euwe 
fundering 

er in de kritiek op partijen 
is waar te nemen: het is dus 

partijen uit de tijd zijn, 
maar men kan net zo goed 
de vraag stellen of zij ooit 
'tot de tijd' hebben be
hoord. Er zou een hele ge
schiedenis zijn te schrijven 
van duurzame weerzin te
gen het bestaan en de in-

J .TH.J . VAN DEN BERGH 

weer niet goed. De kritiek 
op de politieke partijen is, 
kortom, zo oud als het fe
nomeen zelf. Oat zou ons 
,in elk geval kunnen manen 
niet al te snel onder de in
druk te raken van de jong-

Hoosleraar Nederlandse politiek en 

parlementaire seschiedenis te Leiden, 

Eerste Kamer lid voor de Partij van de Arbeid 

vloed van politieke partijen. Een weerzin, afkomstig 
van twee zeer verschillende kanten, zoals Daalder al 
eens heeft uiteengezet: enerzijds van anarchistische 
kant waarbij partijen worden beschouwd als hinder
palen voor een gezamenlijk nastreven van het alge
meen belang en dus als barriere tegen de ware de
mocratie. Anderzijds de weerzin tegen de bezetting 
van de kostelijke organen van de staat door horden 
van 'dompers', 'papen' en 'rooien': het soort van 
afkeer waardoor de generatie van Thorbecke al 
werd gedreven. 

Als partijvorming in het parlement al werd aan
vaard, dan wilde dat nog niet zeggen dat controle 
door buitenparlementaire partijorganen werd ge
accepteerd: het beroemde conflict tussen Kuyper en 
Lohman aan het einde van de negentiende eeuw is 
daarvan een fraaie illustratie . Is er voorts niet de kri
tiek van theoretici als Ostrogorsky en Michels op de 
'ijzeren wet van de oligarchie', het begeleidingsver
schijnsel van modeme massapartijen in deze eeuw? 
Of de afkeer van de 'schotjesgeest' (later verzuiling 
geheten) in de eerste helft van deze eeuw in eigen 
land? Het heeft decennia gekost om de gedachte te 
aanvaarden dat democratie, partijvorming en com
promis met elkaar samenhangende verschijnselen 
waren en zijn; de irritatie er over (heet compromis 
niet dikwijls 'handje klap' of 'koehandel'?) is nooit 
echt verdwenen . 

Nu is het weer het verhaal van de voltooide 
emancipatie van levensbeschouwing en sociale klas
se die de vraag oproept naar partijen als een achter
haald fenomeen. Lijden partijen voorts niet aan een 
gebrek aan ideologische samenhang en zijn hun pro
gramma's niet verworden tot willekeurige bood
schappenlijstjes? Daargelaten hoeveel tegenstrijdigs 

ste aankondigingen van een 
'crisis van de politieke partij'. 

Het verschil met anderen 

Ook wie nuchter genoeg blijft om niet te geloven in 
beweringen over de 'eenpartijstaat' zal bereid zijn te 
zien dat de grote politieke partijen in Nederland -
in West-Europa in het algemeen - in belangrijke 
opzichten gedurende een halve eeuw naar elkaar zijn 
toegegroeid. Zelfs als zij het verschil met anderen 
sterk cultiveren, zoals in Groot-Brittannie, is daar 
vee] retorica bij en minder verschil in werkelijk be
leid. 

Politieke convergentie dus, maar hoezeer en 
vooral, vanuit welke optiek? Als het gaat om het Ne
derlandse politieke bestel, wordt nogal eens de stel
ling verdedigd dat het zich ontwikkelt van een 'paci
ficatiedemocratie' - op basis van strikt gescheiden 
levende bevolkingsgroepen - naar een 'kartelde
mocratie', waarin over de klassieke sociale en eco
nomische vraagstukken tussen aile grote partijen za
ken worden gedaan; waar ook geen politieke twee
deling meer heeft kunnen ontstaan, ook al is dat in 
de jaren zestig en zeventig nagestreefd. Klassieke 
conclusie: aile partijen orienteren zich op een en 
hetzelfde midden. Nu kan moeilijk ontkend wor
den, dat de sociale en politieke gescheidenheid in 
Nederland in bijna aile opzichten niet meer is wat 
die is geweest, al waarschuw ik ook hier voor histo
rische overdrijving. Belangrijker is dat die beweerde 
convergentie er vooral is indien men de zaken vanuit 
een bepaalde ooghoek beziet. 

Wat ik bedoel, is het volgende. Politieke tegen
stellingen - elders zo goed als bij ons - hebben al
tijd een multidimensionaal karakter gehad: confes
sioneel-anticonfessioneel, voluntaristisch versus 
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constitutionalistisch, nationaal versus provinciaal, 
progressief versus conservatief en sociaal-econo
misch 'links' tegen 'rechts'. Met verschuldigde eer
bied voor het confessionalisme in Nederland, de so
ciaal-economische polariteit is in ons bestel, zeker 
vanaf de onderwijspacificatie, de dominante tegen
stelling geweest. Oat betekende dat andere polari
teiten ofwel werden verwaarloosd ofwel als secun
dair in de sociaal-economische polariteit werden 
ge"integreerd. Liberale en socialistische stromingen 
kwamen aan de uiteinden van deze ideologische as 
terecht; de confessionelen in het centrum. Op deze 
meetlat werd het jonge o 66 evenzeer in het midden 
gesitueerd. 

Ontstaan en groei van o 66 moeten ons echter 
attenderen op het feit dat blijkbaar deze sociaal-eco
nomische polariteit bezig is aan betekenis te verlie
zen en dat er ruimte is ontstaan voor groeiende do
minantie van een andere polariteit. De Amerikaanse 
politicoloog Ronald Inglehart heeft gewezen op de 
groeiende betekenis van 'post-materialistische 
waarden' in de voorkeuren van kiezers. Nederland 
loopt daarin, zijns inziens, voorop. Daarbij gaat het 
om bekende verschijnselen als individuele ontplooi
ing, de ecologische kwestie, ethische vragen van 
allerlei soort en de democratisering. 

Zender nu sociaal-economische vragen en con
flicten irrelevant te verklaren (zoals wij eertijds le
vensbeschouwelijke vragen niet irrelevant hebben 
verklaard), kan toch de stelling worden verdedigd 
dat de geleidelijk dominerende polariteit in onze 
samenleving een cultuurpolitieke tegenstelling wordt. 
Wie vanuit die ooghoek kijkt, ziet wei degelijk te
genstellingen- zowel maatschappelijk als politiek
die eerder groter worden dan kleiner. Daar staan 
COA en o66 niet in het midden, maar ieder aan een 
uiteinde van de politieke as, terwijl PvdA en vvo 
beide meer naar het midden neigen. 

De interessante vragen daarbij zijn: is het aan te 
nemen dat deze cultuurpolitieke tegenstellingen, tot 
nu toe nog met een onsamenhangend karakter, con-

1 . In eigen PvdA-kring hoort men 
meer dan eens de stelling verkondigen 
dat 'de weg naar Vrijheid' de laatste 
volledige en samenhangende politieke 
doctrine van het democratisch socialis· 
me heeft geformuleerd . Oat klopt, 
maar tegelijk was het ook het eerste 
complete en samenhangende werk
stuk. Socialisatieplannen, politieke 
programma's vanaf 1895 en zelfs het 
dikke Plan van de Arbeid hebben zich 
zelden of nooit bewogen buiten het 
gebied van welvaartsbevordering en · 
verdeling. Grote gebieden van wat nu 

denseren tot een echte politieke polariteit die alle 
andere gaat domineren? Is het denkbaar dat bestaan
de partijen, ten dele het produkt van een andere 
polariteit, die draai betrekkelijk ongeschonden mee
maken of vergt dat een fundamentele reshlfifiinB van 
stromingen en partijen? Wat zouden partijen moe
ten doen om zich daarop in te stellen? 

Zo bezien, zitten wij nu zo'n twee decennia in
derdaad in een 'crisis van de politieke partijen'. Die 
betekent echter niet het einde van de partij tout 

court, maar van de partijen en het partijbestel waar
mee wij sinds de invoering van het algemeen kies
recht (ook weer niet z6 lang dus) vertrouwd zijn 
geraakt. De politicoloog Stein Rokkan heeft vaak 
gesproken over de 'bevriezing' van het partijstelsel 
in Europa sedert de totstandkoming van het alge
meen kiesrecht. Mijn these is dat dit ijslandschap be
zig is te ontdooien, langzaam maar gestaag. 

Een democratische basis van vernieuwinB 

Als er iets waar is van die stelling, wordt misschien 
ook iets beter uit te leggen, waarom kiezer en geko
zene elkaar in onze tijd dikwijls zo vreemd aankij
ken. Burgers vinden sociale rechtvaardigheid niet 
van onbelang- zoals de w A o-crisis heeft Iaten zien 
- maar zij maken zich minstens zoveel zorg over 
andere dingen dan waarover partijen zich opwinden: 
over veiligheid en orde, over zeggenschap en in
vloed, over de ecologische erfenis die wij volgende 
generaties nalaten, over ethische problemen als ge
volg van technologische vindingen. Oat zijn andere 
vragen dan die naar het financieringstekort en mone
taire eenheid, inkomensplaatjes en overheidssteun, 
die in het politieke bedrijf centraal staan. 

De aldus ontstane kloof dient van twee kanten te 
worden overbrugd. Ik refereer daarbij - dat hoort 
vandaag de dag immers - aan een opmerking van de 
Duitse president Von Weiszacker: 'Nicht in der Kri
tik an den Parteien wird sich der Schliissel fur die 
Lebenskraft der liberalen Demokratie linden, son
dern in der lebendigen Biirgergesellschaft, die den 

tot de normale taak van de overheid 
behoort kwamen in die oude 'samen
hangende doctrines' niet voor. Er is 
over samenhangende doctrines vee! 
mythevorming in omloop. 
2. Voorzover het verschil met anderen 
werkelijk vorm k:rijgt in politieke 
besluitvorming mag men zich afvragen 
of dat vee! reden geeft tot vreugde. 
Groot-Brittannie staat er, internatio
naal vergeleken, niet echt gunstig 
voor; vooral niet sedert Prime 
Minister Thatcher er zo zeer haar gang 
heeft kunnen gaan. 
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Parteien konzeptionell vorarbeitet und ihnen dann 
auch mit gri:isserem Recht politische Fi.ihrung abver
langen kann.' Met andere woorden: het heil kan niet 
alleen van partijen komen; burgers zullen zich de 
maatschappelijke ontwikkeling zelf moeten aantrek
ken, hun mond open moeten doen en initiatief moe
ten ondememen. 

In en buiten de partijen zal de vraag moeten wor
den beantwoord, wat ons verenigt bij alle sociale 
pluriformiteit en wat wij aan gezamenlijk gedragen 
gedragsnormen en orde noodzakelijk achten bij alle 
diversiteit . 

Er is immers een minimum aan sociale homoge
niteit nodig om samen te Ieven. Naar mijn overtui
ging kan een sociale rechtsorde worden omschreven 
die op algemene aanvaarding kan rekenen. Die be
rust niet slechts op klassieke en sociale grondrech
ten, maar ook op algemene rechtsbeginselen die niet 
aileen de organen van de staat maar ook de burgers 
binden. Die berust voorts op een algemeen bewust
zijn dat een zekere orde fundamenteel is: een stelsel 
van algemeen aanvaarde rechten en plichten dat 
geen permanente, veelvoudige en intense controle 
van staatswege nodig heeft om in stand te blijven. 
Zulk een algemeen aanvaarde rechtsorde is noodza
kelijk - hoe paradoxaal dat ook klinkt -om poli
tieke conflicten en politieke polariteit zinvol en 
vruchtbaar te maken. 

Groeiende democratische tekorten 
Maar ja. Waar dient aile inspanning voor om partij
en en burgers bij elkaar te brengen, als intussen de 
vertrouwde democratische instituties van hun han
delingsbekwaamheid worden beroofd? Natuurlijk 
betwisten we noodzaak noch onvermijdelijkheid van 
de Europese integratie, maar die gaat - met of zon
der Europees parlement - ten koste van doelge
richte democratische verantwoording en controle. 
Dus wordt zij minder vatbaar voor partijpolitieke 
orientatie. Oat, terwijl de organen van de staat wel 
controleerbaar zijn, maar aan coi:irdinerend vermo
gen verliezen. Het democratisch tekort van de Euro
pese Gemeenschap groeit en het is er door het Ver
drag van Maastricht niet kleiner op geworden. Dien
de de Gemeenschap niet juist ter bescherming van 

3. Ik bedoel hier overdrijving naar 
twee kanten: hedendaagse politieke 
tegenstellingen worden wei eens erg 
gekleineerd maar het beeld van ver
zuild Nederland alsofhet om vier of 
vijf naties naast elkaar is gegaan berust, 
zacht gezegd, evenzeer op overdrij
ving. 

democratische verhoudingen en versterking van 
responsible oovernment? 

Het ziet er niet naar uit dat dit tekort op over
zienbare termijn kan worden opgeheven: de wil is er 
niet; het zou overigens niet zo gemakkelijk zijn, zelfs 
met een machtiger parlement in Straatsburg. De 
gevaren daarvan worden, naar mijn oordeel, te veel 
onderschat. De Deense en Franse referenda zijn er 
hopelijk om ons wakker te schudden. (Zo ziet men 
weer, hoe goed referenda zijn!) 

Europa is niet het enige fenomeen dat een demo
cratisch vacuiim heeft Iaten ontstaan. Vergelijkbaar 
is gebeurd bij de bovenlokale integratie in Neder
land in een wirwar van gemeenschappelijke regelin
gen en functionele besturen. De lokale democratie 
heeft er zeer sterk onder te lijden gehad. Hier heb
ben wij echter met een tekort te maken dat wei de
gelijk voor opheffing vatbaar is, al wordt het moeilij
ker naarmate wij er Ianger mee wachten. Wij heb
ben die ontwikkeling nu lang genoeg uit de hand 
Iaten lopen. Wat mij er niet geruster op maakt -
maar hopelijk zie ik spoken - is, dat wij spreken over 
'besturen op niveau', terwijl het gaat om verant
woording en controle, en dus democratie op niveau. 

Ook hier staan partijen onthand, want hoe kun
nen politieke concepties worden ontwikkeld, laat 
staan in daden omgezet, in zulk een chaos van gebie
den, regelingen en beleidsterreinen? Wilde politie
ke partij, welke ook, niet ondergaan in dit techno
cratisch en bureaucratisch geweld, dan is een opera
tie van democratisch 'groot onderhoud' nodig. 
Daarmee is nu een schuchter begin gemaakt, maar er 
zal veel meer aan inventiviteit en energie in moeten 
worden gei:nvesteerd; de totale impasse is echter 
eindelijk doorbroken. 

Politi eke partij als plaiform 
Gegeven de sociaal-culturele veranderingen in ons 
deel van de wereld; gegeven opkomende nieuwe 
polariteiten; gegeven de noodzaak van democrati
sche reorganisatie zijn wij toe aan een nieuw type 
politieke partij. De 'modeme kaderpartij', waar
over Koole in zijn dissertatie overtuigend spreekt, is 
slechts een tussenfase naar verdere vernieuwing, 
zoals hij trouwens ook zelf vaststelt. 

4-· De gevaren van dit aanleunen tegen 
de staat en zijn apparaat worden gron
dig geanalyseerd in het 
Habilitationsschrift van Christine 
Landfried, Parteifinzanzen ud politi
sche Macht, eine vergleichende Studie 
zur Bundesrepublik Deutschland, zu 
ltalien und den usA, Baden-Baden 
'990. 
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De sociaal-economische polariteit waarop de partij 
zich orienteert en organiseert, zal moeten worden 
omgevormd volgens een cultuurpolitieke maatstaf, 
economische kwesties daarbij niet negerend maar 
integrerend. Zulk een partij zal zijn orientatie niet 
meer van bovenaf per beginselprogramma en con
gresbesluit kunnen decreteren maar van onderop, in 
voortdurend en open debat, moeten opsporen: met 
zijn leden maar ook met sympathiserende buiten
staanders. De partij is daarin geen programmama
chine maar een platform, een forum waar de discus
sie wordt georganiseerd. Daarbij zal zij van aile 
moderne technieken en faciliteiten van communica
tie gebruik moeten maken. Oat dit debat voortdu
rend de internationale - in het bijzonder Europese 
- communicatie client te zoeken, lijkt mij vanzelf
sprekend, al onderschat ik de complicaties daarvan 
geenszins. Elke politieke dialoog zal uit moeten gaan 
van het krimpend vermogen tot integratie van de 
nationale staat. Oat betekent tegelijkertijd dat de 
partij afstand moet nemen van staat en staatsapparaat 
in plaats van daar bescherming en voortbestaan te 
zoeken. 

Daar ligt ook de diepste reden waarom de Com
missie Subsidiering Politieke Partijen, die ik heb 
mogen voorzitten, het pleidooi voor directe staats
steun aan partijen heeft afgewezen . Oat was echter 
niet voldoende argument voor de regering om -

Aantekening: Bijgaand artikel is een 
Iicht bewerkte versie van de slotrede 
van Van den Berg tijdens de studiecon
ferentie van de wetenschappelijke 
bureau van CDA, o66, PvdA en vvo in 
samenwerking met de Vereninging 
Thorbecke onder de titel 'Partijen uit 
de tijd?, op 26 maart 1993 te Utrecht. 
Enige recente literatuur, waarvan 
gebruik werd gemaakt: 
Hans Daalder, A crisis of Party, in: 
Scandinavian Political Studies, Vol. I 5 
-no. 4, 1992, 269-288. 
Ronald Inglehart, Cultural Changes in 
Advanced Industrial Societies: 
Predictions and Findings, Pieter de Ia 
Courtlezing, Leiden '99 1. 

Richard von W eizsacker im Gesprach 
mit Gunter Hofmann und Werner A. 
Perger, Frankfurt am Main I992. 

anderhalf jaar na levering van ons rapport - te 
besluiten helemaal niets te besluiten. Want het ad
vies ging over nog wel wat meer dan geld aileen. De 
regering heeft hier een toonbeeld geleverd van be
schamende verlamming. 

Tenslotte: de primaire taak van de politieke par
tij is de selectie van publieke-ambtsdragers. Die ver
loopt introverter dan ooit, zoals het recente proef
schrift van Hillebrand heeft aangetoond, terwijl zij 
extraverter dan ooit zou moeten zijn om gezagheb
bende ambtsbekleders voort te brengen. Behalve bij 
066 komen zelfs partijleden er nauwelijks aan te 
pas. Die recrutering zal radicaal opengebroken moe
ten worden: centralisatie in partijen is daarvoor een 
noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde. 
Ambt en partijlidmaatschap zuilen in een vernieuwd 
politiek en democratisch bestel van elkaar moeten 
worden losgekoppeld. Veel zeer waardevoile en 
maatschappelijk ervaren kandidaten voor het ambt 
zijn geen partijlid. Hun zal politiek engagement 
moeten worden gevraagd. Daartoe zullen zij - ac
tief als zij zijn in ailerlei maatschappelijke bewegin
gen, instellingen en organisaties - ongetwijfeld be
reid zijn. Mits zij daartoe worden geroepen. Want, 
in weerwil van een trend in tegengestelde richting, 
het politieke ambt is geen beroep zoals zo vele, het is 
- zoals Max Weber al wist - een roe ping. 

Gtinter Hofmann und W emer Perger 
(Hg.), Die Kontroverse: Weizsackers 
Parteienkritik in der Diskussion, 
Frankfurt an Main 199 2. 
Waarborg van kwaliteit, rapport van 
de Commisie Subsidiering Politieke 
Partijen, /Den Haag I 99 I. 
R.A. Koole, De opkomst van de 
moderde kaderpartij, veranderende 
partij-organisatie in Nederland, 
I96o- 1990, Utrecht I992. 
R. Hillebrand, De antichambre van het 
parlement, kandidaatstelling in Neder
landse politieke partijen, Lei den I 99 2. 

J.J.A. Thomassen e. a. (red.), 
De geachtigde afgevaardige ... , hoe 
Kamerleden denken over het 
Nederlandse parlement, Muiderberg 
I992. 
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Sociaal-democraten heb
ben een hekel aan ongelijk
heid tussen mensen. Zij 

Inkomenspolitiek 

in de jaren 

negentig Tasten in het duister 

Sociaal-democraten streven 
veelal naar een gelijkmat:i
ger verdeling van de inkowillen de gelijkheid ver-

groten door allerhande 
overheidsingrijpen. Het in
komen is een goede maat
staf om de positie van een 
persoon of huishouden in 
de sociale rangorde te be-

C.A. DE KAM 
mens . Hun verkiezingspro
gramma's Iaten echter in 
het midden hoe een 'eerlij
ke' verdeling er precies uit 
ziet. Oat geldt trouwens 

Hooaleraar economie van de publieke sector, 

RijksuniversiteitGroninaen, redacteur van S&D 

schrijven. 1 Vanouds hecht 
de Part:ij van de Arbeid daarom groot gewicht aan 
het inkomensbeleid. De overheid moet act:ief probe
ren om de verdeling van het nat:ionaal inkomen over 
personen en huishoudens te belnvloeden. Onge
rechtvaardigde inkomensverschillen dienen te ver
dwijnen . Daamaast vindt de PvdA de inkomensge
volgen van voorgestelde overheidsmaatregelen tra
dit:iegetrouw een belangrijke toetssteen . Maatrege
len die vooral hoge inkomensgroepen baat brengen, 
worden met meer reserve bezien dan ingrepen die 
hoofdzakelijk aan de lagere inkomensgroepen ten 
goede komen. 

Het Centraal Bureau voor de Stat:ist:iek (CBS) laat 
ons weten dat de inkomensverschillen na de oorlog 
aanvankelijk voortdurend zijn verminderd. In de 
loop van de jaren tacht:ig nam de inkomensongelijk
heid echter weer (wat) toe. 2 De recente denivelle
ring is voor een belangrijk dee! de vrucht van het ge
voerde overheidsbeleid. V anaf I 9 8 2 grijpt Den Haag 
niet Ianger rechtstreeks in de loonvorming in. De be
loningsverschillen in het bedrijfsleven zijn hierdoor 
toegenomen. De uitkeringen gingen tussen I 9 8 3 en 
I 990 niet ornhoog. Uitkeringsontvangers raakten 
hierdoor steeds verder achterop. Het toptarief van 
de inkomstenbelast:ing is in I 9 9 o verlaagd van 7 2 tot 
6o procent. Veelverdieners profiteerden ervan. De 
gevolgen van zulk beleid worden achteraf zichtbaar 
in de stat:istiek van de personele inkomensverdeling. 

Hoewel het tegenwoordig tot de goede toon be
hoort om te twijfelen aan de 'maakbaarheid' van de 
samenleving, staat het buiten kijf dat allerlei over
heidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de 
welvaartsverdeling in Nederland (zie ook tabel I). 

voor aile polit:ieke part:ijen. 
Geen enkele serieuze part:ij 

drukt de nagestreefde inkomensverdeling uit met 
behulp van een onder economen gebruikelijke onge
lijkheidsmaatstaf. Dit gebrek aan precisie heeft di
verse goede redenen. 

De inkomensverdeling is het resultaat van talrij
ke processen, die de overheid slechts voor een dee! 
kan bijsturen . Andere complicaties ontstaan, door
dat het CBS aileen laat zien hoe de inkomens in een 
bepaald jaar zijn verdeeld. Maar studenten die dat 
jaar nauwelijks inkomen genieten, en dus als arm 
worden geregistreerd, hebben uitzicht op een in 
verhouding hoog inkomen tijdens de rest van hun 
Ieven. Hoewel een vergelijking van levensinkomens 
daarom de voorkeur verdient, ontbreekt de hier
voor benodigde informatie. De jaarlijkse inkomens
verdeling komt bovendien met vertraging beschik
baar, omdat het CBS moet wachten op toelevering 
van de noodzakelijke basisgegevens door de belas
tingdienst en enkele andere overheidsinstanties . 

De fiscale cijfers zijn daarenboven onvolledig. 
Het hele 'zwarte circuit' - door sommigen geschat 
op tien procent van het nationaal inkomen3 - zit er 
niet in. Onbelaste part:iculiere vermogenswinsten, 
die bijvoorbeeld worden behaald bij de verkoop van 
onroerende zaken en aandelen, worden evenmin 
waargenomen in de hoofdzakelijk op fiscale gege
vens gebaseerde inkomensstatistiek. De beleggings
opbrengsten die levensverzekeraars en pensioen
fondsen jaarlijks voor gezinnen realiseren zijn vrijge
steld van belastingheffing en blijven eveneens buiten 
de statistiek. 4 

De inkomensstatistiek beschrijft dus de situatie 
in achter ons liggende jaren. In de praktijk moeten 
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politici vaak de toekomstige inkomensgevolgen van 
voorgestelde maatregelen beoordelen. Zij behelpen 
zich dan met koopkrachtoverzichten. Deze geven 
een gestileerd beeld van de inkomensgevolgen van 
het voorgenomen fiscale en sociale beleid voor 
denkbeeldige werknemers en uitkeringsontvangers. 
Haagse rekenmeesters gaan er bij het maken van hun 
plaatjes van uit dat de sociaal-economische en demo
grafische positie van huishoudens het hele jaar niet 
verandert. Door deze beperkingen is het misleidend 
om te suggereren dat koopkrachtoverzichten een 
beeld geven van veranderingen in de inkomensver
deling. De opstellers ervan houden geen rekening 
met winsten, vermogensopbrengsten en verande
ringen in werk- en gezinsomstandigheden. Boven
dien blijken de bij de opstelling van de plaatjes ge
hanteerde veronderstellingen achteraf vaak onjuist 
te zijn (inflatiepercentage). 

Onlangs kwamen cijfers beschikbaar die de voos
heid van het koopkrachtplaatje kunnen illustreren. 
Sinds I 984 berust de inkomensstatistiek op panelon
derzoek, dat wil zeggen dat het cas van dezelfde 
personen over een aantal jaren achtereen inkomens
gegevens verzamelt. Dit maakt het mogelijk om ach
terafhet werkelijke inkomensbeloop van individuen 
te traceren. Zo zagen zelfstandigen in I 989 hun winst 
ten opzichte van I 988 met gerniddeld I 3 procent 
stijgen. Werknemers (inclusief ambtenaren) gingen 
dat jaar 5,4 procent meer verdienen. Toen het par
lement in het najaar van I 98 8 (vooraf) over de inko
mensontwikkeling in het daaropvolgende jaar debat
teerde, verliet het zich noodgedwongen op de ge
bruikelijke koopkrachtoverzichten van het Centraal 
Planbureau (cPs). Het CPB veronderstelde destijds 
dat de lonen dooreen genomen met nog geen drie 
procent zouden stijgen. Oat werd het dubbele, blijkt 
achteraf. V oor zelfstandigen worden helemaal geen 
koopkrachtplaatjes gemaakt.5 Zo'n voorbeeld maakt 
duidelijk dat de Tweede Kamer elk najaar bij de Al
gemene beschouwingen een schimmenspel opvoert 
met de koopkracht van de bevolking in de hoofdrol. 

Koopkrachtplaatjes geven slechts een beperkt beeld 
van de werkelijke inkomensontwikkeling van huis
houdens. Ongeveer tachtig procent van de inko
mensmutaties komt door veranderingen in de so
ciaal-economische en de demografische situatie van 
huishoudens (zoals: een andere baan vinden, ar
beidsongeschikt worden, trouwen). Slechts de res
terende twintig procent van de inkomensverande
ringen wordt bij de opstelling van koopkrachtover
zichten in aanmerking genomen. 6 

Gebrek aan gegevens en beperkingen van inko
menspolitieke instrumenten maken het onmogelijk 
van tevoren een blauwdruk voor de inkomensverde
ling te maken. Dit neemt niet weg dat de inkomens
gevolgen van afzonderlijke overheidsmaatregelen 
redelijk in kaart kunnen worden gebracht.7 Van een 
verlaging van het toptarief van de inkomstenbelas
ting profiteren uit de aard der zaak de meest bemid
delden, terwijl het niet verhogen van de AOW een 
grote groep ouderen met !age inkomens treft. De 
inkomenspolitieke idealen van de sociaal-democra
tie worden daarom in de praktijk vooral zichtbaar 
door verzet tegen concrete voorstellen, zoals de 
verlaging van het toptarief van de inkomstenbelas
ting van 7 2 tot 6o procent, of door een pleidooi voor 
'koppeling' van de uitkeringen. Ook verkiezings
programma's beperken zich veelal tot een opsom
ming van uitgangspunten en concrete inkomens
maatregelen. 

Wat wil de PvdA? 
Het zou mij niet verbazen, wanneer nogal wat kie
zers op het ogenblik in verwarring zijn over de inko
menspolitieke doelstellingen van de PvdA. De voor
laatste keer dat onze partij deelnam aan een kabinet 
( I 9 7 3- I 9 7 7) had het inkomensbeleid twee duideli j
ke doelstellingen. Het kabinet-Den Uyl wilde de be
staande inkomensverschillen verkleinen en boven
dien de inkomensontwikkeling van grote groepen 
uniformeren. Nivellering werd onder andere nage
streefd door belastingverzwaring voor hogere inko-

1. C.A. de Kam, E.J . Pommer, 'De 
ontwikkeling van de sociale ongelijk
heid', in Economisch Statistische Berich 
ten,jrg. 72, nr. 359S, pp. 180-181. 
2. L. Trimp, 'Inkomensverdeling 
1989 ', in Supplement bij de sociaal-econo
mische maandstatistiek, jrg. 1992, nr . 5, 
PP· 63- 74· 
3· W. Begeer, H.K. van Tuinen, 'The 
statistical representation of the infor
mal economy' Netherlands Official 
Statistics, jrg. 1, nr 3, pp. 5-25. 

4· ln 1 99 1 bedroegen deze beleggings
opbrengsten in totaal42 ,8 miljard gul 
den. Dit inkom en wordt eerst belast 
althans voor het grootste deel - wan
neer het in de (verre) toekomst aan de 
gerechtigden wordt uitgekeerd. Zie 
voor het inkomen van de institutionele 
beleggers: CBS, Nat.ionale Rekeninaen 
1991.DenHaagsou, 1992,p. 131. 

me and welfare . Academisch proefschrift 
Universiteit van Amsterdam, 1988, 
p. 140 
7. Ook hiervoor worden vaak koop
krachtoverzichten gebruikt. Een vee! 
betere methode om inkomensgevolgen 
zichbaar te maken is micro-modelsi
mulatie. Deze bewerkelijke methode 
wordt echter nauwelijks toegepast. 
Zie: Sociaal en Cultured Planbureau, 
Berekend beleid. Den Haag, Staatsuitge
verij, 1985. 

5. Zie Macro-Economische VerkenninB 
1989, p. 100 en Trimp, op.cit., p. 72. 
6. H. van de Stadt, The dynamics '!Jinco-
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mensgroepen, door extra verhogingen van het mini
mumloon en via 'aftopping' van de prijscompensa
tie. Uniformering van de inkomensontwikkeling is 
bereikt door de inkomens van ambtenaren, zoge
noemde trendvolgers en uitkeringsontvangers te 
koppelen aan de gemiddeld in CAO's afgesproken 
loonstijgingen. In 197 5 legde het kabinet-Den Uyl 
een theoretisch fundament onder het gevoerde 
beleid in de Interim-nota lnkomensbeleid. 8 Inkomens
verschillen werden alleen gerechtvaardigd geacht 
indien zij compensatie boden voor verschillen in 
inspanning en werkomstandigheden. De hoogste sa
larissen mochten volgens de ondertekenaars van de 
nota netto niet hoger zijn dan vijfmaal het netto 
minimumloon. 

Sinds de PvdA in 1989 deelneemt aan het derde 
kabinet-Lubbers is de inzet heel anders . Inkomens
politiek heeft duidelijk aan betekenis ingeboet. 
Koopkrachtoverzichten - zoals toegelicht een ge
brekkige maatstaf - en alledaagse waarneming sug
gereren dat de inkomensverschillen in Nederland 
groter worden. Terwijl in de periode 1991-1994 de 
koopkracht van de sociale minima met gemiddeld 1 

procent per jaar krimpt, komen modale werkne
mers uit op de nullijn, zelfs onder de onrealistische 
veronderstelling dat zij er niets bijkrijgen wegens 
dienstjaren of functieverbetering. 9 De hogere loon
groepen zijn vermoedelijk nog beter af. Tegelijker
tijd verschraalt de informatievoorziening over de in
komensverdeling, doordat sinds het najaar van 1 99 1 

niet meer tegelijk met de Miljoenennota een afzon-

Tabel 1 Inkomensverdelingen, 1987 

derlijke lnkomensnota verschijnt. Inkomensbeleid 
lijkt niet Ianger een doel op zichzelf te zijn, maar 
hoofdzakelijk middel om deelname aan betaalde 
arbeid te vergroten. 1 0 

V eel kiezers moe ten door deze koersverandering 
in verwarring zijn geraakt. 'Werk hoven inkomen' 
luidt de leus, maar maakt de PvdA zich daarnaast 
nog wei sterk voor een 'eerlijker' inkomensverde
ling? En zo ja, hoe denkt de partij dat doel te berei
ken? Dit opstel verkent mogelijkheden en grenzen 
van een sociaal-democratische inkomenspolitiek 
voor de rest van de jaren negentig. Het start met een 
beeld van de inkomensverdeling in een recent jaar 
( 1 9 8 7) . Daarna passeren beschikbare inkomenspoli
tieke instrumenten de revue . Hun bereik blijkt te 
zijn begrensd door budgettaire restricties, gedrags
reacties en de vrijmaking van het internationale ver
keer van kapitaal, goederen en personen. Tot besluit 
volgen enkele suggesties voor sociaal-democratische 
inkomenspolitiek in de rest van de jaren negentig. 

lnkomensverdeling in 1987 
Zonder overheidsingrijpen zou ieders inkomen af
hankelijk zijn van wat hij kan verdienen door bij te 
dragen aan de (betaalde) produktie . In een zuivere 
markteconomie - waar de overheid niet ingrijpt -
wordt de persorlele inkomensverdeling bepaald 
door de beloning die individuen, of huishoudens 
waarvan zij deel uitmaken, ontvangen voor hun ar
beid en kapitaal. De som van de beloningen voor 
beide produktiefactoren (loon, winst, ontvangen 

totaal tien-procentgroepen 

4 5 6 7 9 10 

aantal huishoudens 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
procentueel aandeel 
- primair inkomen 100 5 7 10 I 2 '4 18 30 
- secundair inkomen 100 5 7 8 8 10 II 13 15 22 
- tertiair inkomen 100 4 5 7 8 10 II I 3 14 2 I 

Bron: SCP, Gecumuleerd beleid, p.42. 

Tabel 2 Mening over overheidsingrijpen (procent) 

'970 1975 1980 1985 1991 

De overheid moet ingrijpende 
maatregelen nemen om: 
a. inkomensverschillen 
te verkleinen 59 63 70 56 51 
b. verschillen in bezit 
te verkleinen 47 51 51 33 32 

Bron: SCP, Sociaal en Cuhureel Rapport 1992, p.450 
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rente, dividend en pacht) vormt het primair inko
men. 

Het secundair inkomen ontstaat na de herverde
lende werking van inkomstenbelasting, vermogens
belasting en sociale zekerheid (betaalde premies, 
ontvangen uitkeringen) . Dit netto besteedbaar inko
men is echter geen goede graadmeter voor de wel
vaart van een huishouden. Behoeften van huishou
dens worden ook bevredigd, doordat gezinsleden 
gebruik maken van voorzieningen die de overheid 
met subsidie beschikbaar stelt. Met dit profijt van de 
overheid moet rekening worden gehouden, door 
het op te tellen bij het secundaire inkomen. Aan de 
andere kant zijn in de prijzen van goederen en dien
sten BTW en accijnzen begrepen. Deze kostprijsver
hogende belastingen moeten van het secundair inko
men worden afgetrokken. Dan resulteert het tertiai

re inkomen, dat het beste de uiteindelijke beschik
kingsmacht over goederen en diensten benadert. 

Tabel I toont resultaten van de overheidsbe
moeienis met de inkomensverdeling van huishou
dens in I 9 8 7. 1 1 Een vergelijkbare verdeling voor 
I 99 I komt binnenkort beschikbaar . De bovenste re
gel van de tabel geeft een beeld van de primaire ver
deling. Diverse corrigerende ingrepen van de over
heid vinden hun neerslag in de secundaire en--: uit
eindelijk - in de tertiaire verdeling. Ook daarvan 
geeft tabel I een beeld. In de tabel is rekening ge
houden met de invloed op de inkomensverdeling 
van de belangrijkste belastingen, van de sociale ze
kerheid en van het gebruik dat gezinnen maken van 
een groat aantal gesubsidieerde voorzieningen, zoals 
openbaar vervoer, huisvesting, onderwijs en zorg. 
Het profijt van algemeen bestuur, defensie en de 
bescherming tegen de zee is niet per burger uitgere
kend. Kenmerkend voor deze goederen is dat zij aan 
iedereen ten goede komen, maar het valt niet teach
terhalen in welke mate individuen met deze collec
tieve goederen zijn gebaat. 

Voor de presentatie in tabel I zijn alle ongeveer 
zeven miljoen huishoudens ingedeeld in tien groe
pen. 1 2 Elke groep bevat tien procent van de huis
houdens. Deze groepen zijn gevormd door alle huis
houdens naar oplopend (secundair) inkomen te 

rangschikken en ze vervolgens in te delen in tien 
groepen die elk circa 7oo.ooo huishoudens omvat
ten. Die met de laagste inkomens zitten in de eerste 
tien-procentgroep, de huishoudens met de hoogste 
inkomens worden in de tiende tien-procentgroep 
gevonden. De primaire-inkomensverdeling blijkt 
nogal scheef te zijn. In I 98 7 ontving de tien pro cent 
van de huishoudens met de laagste inkomens onge
veer I procent van het totale primair inkomen. Het 
gaat hier vooral om studenten. De tien procent van 
de huishoudens met de hoogste inkomens verwierf 
dertig procent van het totale primair inkomen. Het 
betreft vooral hoog bezoldigde werknemers, zelf
standigen en directeuren van vennootschappen. 

Kijken we vervolgens naar de secundaire en de 
tertiaire verdeling, dan is maar een conclusie moge
lijk: in I 9 8 7 maakte overheidsingrijpen de inko
mensverschillen aanzienlijk kleiner. Het aandeel van 
de eerste tien-procentgroep steeg tot 4 procent in 
het totale tertiair inkomen. Het aandeel van de top 
tien-procentgroep nam daarentegen af van 30 pro
cent in het primair inkomen tot 2 I procent in het 
tertiair inkomen. Verder valt het op dat de secundai
re en de tertiaire verdeling sterk op elkaar lijken. 
Hieruit volgt dat de in kaart gebrachte herverdeling 
vooral plaatsvindt door het stelsel van sociale zeker
heid en - in mindere mate - door de inkomstenbe
lasting en de vermogensbelasting. Prijsverlagende 
subsidies, BTW en accijnzen leiden nauwelijks tot 
verdergaande herverdeling. 1 3 

Een intemationale vergelijking ondersteunt de con
clusie uit tabel I dat het verdelingsbeleid in Neder
land in verhouding ingrijpend en succesvol is. De 
verdiende inkomens zijn hier (wat) ongelijker ver
deeld dan in Duitsland; de verdeling van de besteed
bare inkomens is in Nederland echter gelijkmatiger 
dan bij de oosterburen. Dit komt in belangrijke ma
te door de herverdeling die het stelsel van sociale ze
kerheid teweeg brengt. Duitsland neemt in de Euro
pese Gemeenschap een Iniddenpositie in; in het Ver
enigd Koninkrijk en Frankrijk is de verdeling van de 
besteedbare inkomens het scheefste. 14 

Op het eerste oog maken de relatief geringe in-

8. Interim-nota lnkomensbeleid, 
Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13 
399, nrs. 1-2. 

(scP). Hiertoe is gebruik gemaakt van 
gegevens uit representatieve enquetes 
onder de Nederlandse bevolking. Zie 

1 3. Althans bezien over aile tien-pro
centgroepen. Binnen elke tien-pro
centgroep zitten huishoudens die er 
fors op vooruit dan wei op achteruit 
gaan. 

9. Centraal Planbureau, Centra a! 
Economisch Plan 1993. Den Haag, sou, 
P· 13o. 
1 o. P. de Beer, 'Het einde van het in
komensbeleid', in 5ocialisme &.Demo
cratie,jrg. 49, nr. 12, pp . 541-542. 
1 1 • De verdelingen zijn berekend door 
het Sociaal en Cultureel Planbureau 

s c P, Pr'!fijt van de overheid in 1977 (Den 
Haag, Staatsuitgeverij, 1981) en diver
se vervolgpublikaties. 
1 2. Het SCP beschouwt iedereen van 
1 8 jaar en ouder als een afzonderlijk 
huishouden, tenzij twee personen 
(on)gehuwd samenwonen. Samenwo
ners tell en als een huishouden. 

14. Zie voor een recent overzicht: 
C.A. de Kam, M.A. Allers. 
' lnkomensherverdeling', in J.J .M. 
Kremers (red.),lnspelen op 
Europa.Schoonhoven, Academic 
Service, 1993, pp . 299-314. 
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komensverschillen een actieve inkomenspolitiek in 
Nederland minder urgent. Toch toont een meerder
heid van de bevolking zich jaar-in jaar-uit voorstan
der van verdergaande verkleining van de in ons land 
nog bestaande inkomensverschillen (tabel 2). Wat 
de ondervraagden betreft mag de overheid hiertoe 
ingrijpende maatregelen nemen. Maar pas op! 
Hoofdzakelijk de anderen moeten inleveren. Dit valt 
te rijmen met de gesignaleerde nivelleringsdrang, 
omdat vooral ontvangers van wat hogere inkomens 
hun ware plaats in de inkomensverdeling onder
schatten. 1 5 Zouden deze ondervraagden beseffen 
dat bij voortgaande nivellering ook de eigen porte
monnee in de gevarenzone komt, dan brokkelt de 
meerderheidssteun voor zo'n beleid vermoedelijk 
snel af. 

Doe/ van het inkomensbeleid 

Doordat zij inkomen ontvangen, kunnen individuen 
deelnemen aan het maatschappelijk Ieven en neemt 
hun keuzevrijheid sterk toe . Na de oorlog hebben de 
PvdA en haar wetenschappelijk bureau enkele be
langrijke nota's over het te voeren inkomensbeleid 
gepubliceerd . 16 Komend najaar verschijnt een om
vangrijke studie over dit onderwerp van WBS-mede
werker Paul de Beer. Lezing van deze geschriften 
maakt duidelijk dat het gelijkheidsstreven niet in
houdt dat iedereen hetzelfde inkom en moet krijgen. 
Dit valt niet te verwezenlijken en het is ook niet 
wenselijk. lnvoering van een maximuminkomen is 
evenmin doenlijk. Daarvoor is vereist dat het topta
rief van de inkomstenbelasting vanaf een bepaald 
inkomensniveau 100 procent bedraagt. Zo'n prohi
bitief tarief zou de op zichzelf geringe doelgroep 
direct de grens over jagen. 

Verschil in prestaties, eigen besparingen in het 
verleden en uiteenlopende behoeften kunnen val
gens de hoofdstroom van het PvdA-denken inko
mensverschillen rechtvaardigen. Tot de prestaties 
behoren inspanning, het nemen van risico, het dra
gen van verantwoordelijkheid, de werkomstandig
heden, en zo meer. De Interim-nota lnkomensbeleid 

kwam met de fameuze 1 op 5 norm voor netto inko
mens uit arbeid. Hoewel de spreiding in netto sala-

rissen bij de overheid nu minder dan 1 op 4 is, en 
ook in de bedrijvensector nagenoeg aile lonen al aan 
de gestelde norm voldoen, moeten uitschieters wor
den geaccepteerd indien zij reele schaarste van talent 
weerspiegelen. Meer in het algemeen gesproken zijn 
schaarstepremies door tekorten op de arbeidsmarkt 
aanvaardbaar. De hoge beloning vormt een signaal 
bij de beroepskeuze en lokt toenemend aanbod uit, 
waardoor schaarstepremies bij een goed functione
rende arbeidsmarkt op den duur vanzelf verdwij
nen. Over de aanvaardbaarheid van inkomensver
schillen door uiteenlopende individuele aanleg is in 
het verleden binnen de PvdA verschillend gedacht. 
Zij lijken tot op zekere hoogte niet te vermijden. In
komensverschillen door toeval, macht en geerfd 
vermogen zijn moeilijk of niet te rechtvaardigen. De 
overheid kan hier ingrijpen door op te treden tegen 
kartels en monopolies, en door belastingheffing 
( successierecht). 

Hoeksteen van het inkomensbeleid moet verder zijn 
dat zoveel mogelijk individuen werk hebben en spa
ren . Werk en eigen besparingen maken mensen fi
nancieel zelfstandig en vormen in die zin de beste 
sociale zekerheid. 1 7 Tot het indirecte inkomensbe
leid behoren dus onder andere goede scholing van de 
(beroeps)bevolking, het stimuleren van de banen
groei en het terugdringen van ziekteverzuim en ar
beidsongeschiktheid. 

Om te komen tot een betere spreiding van ver
mogens kan vermogensvorming in brede lagen van 
de bevolking worden bevorderd . Niet aileen via 
pensioenbesparingen, maar ook door een toene
mend eigen-woningbezit. Daamaast heeft bedrijfs
sparen de toekomst. Het recente initiatiefvoorstel 
van V ermeend en Vreugdenhil voor fiscale facilie
ring van winstdelings- en spaarregelingen voor 
werknemers is een stap in de goede richting. 1 8 W el 
is het de vraag of tegemoetkomingen de vorm van 
een fiscale faciliteit moeten hebben. 1 9 Uit inko
menspolitiek oogpunt is een groat bezwaar tegen 
tegemoetkomingen in de loon-/inkomstenbelasting 
dat zij door de progressie van het tarief de meeste 
subsidie opleveren voor hoge-inkomensgroepen. 

15. E. Szirmai, Inequality observed. 
Groningen, 1986, pp. 94-1 11. In dit 
onderzoek oordeelde 77 procent de 
bestaande inkomensverschHlen te 
groot. Slechts tien procent meende 
echter dat het eiaen inkomen 'te hoog' 
was. 

Wiardi Beckman Stichting, 
lnkomensverdelina. Amsterdam, 1969. 

7 So gulden spaarpremie van de werk
gever. 

1 6. Partij van de Arbeid, De wea naar 
vrijheid. Een socialistisch perspectitj. 
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951; 

1 7. Jan Pen benadrukt het belang van 
spaarzaamheid. Zie: Gelijkheid onder de 
mensen. Den Haag, sou, 1992 . 
1 8. Het wetsvoorstel beoogt elke 
werknemer maximaal 2 250 gulden per 
jaar belastingvrij te Iaten sparen, waar
van 15oo gulden in de vorm van spaar
loon, aandelenopties of winstdeling en 

1 9. Zie voor mijn twijfels over het 
gebruik van fiscale faciliteiten de 
column 'Vermeenditis' in 
N Rc/Handelsblad van 6 april 1 99 3 en 
de reactie van Will em V ermeend , 
' Purist De Kam duldt geen onkruid in 
zijn fiscale tuintje' in NRc/ 
Handelsblad van 15 april 199 3. 
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Tussen loonhoogte en opleiding bestaat duidelijk 
verband. Door hogere opleidingen voor iedereen 
open te stellen, waardoor het aanbod van academici 
toeneemt, kunnen schaarstepremies voor hoger op
geleiden verdwijnen . Dit beleid is de afgelopen de
cennia tamelijk succesvol geweest. Hier lijkt de 
grens te zijn bereikt; nagenoeg aile verborgen talent 
schijnt inmiddels te zijn gemobiliseerd. 20 Om de 
kans op werk te vergroten, zou het kabinet de toe
stroom naar bepaalde opleidingen juist sterk moeten 
beperken. Vooral het arbeidsmarktperspectief van 
afgestudeerden aan sociaal-culturele opleidingen is 
slecht. 

De groei van de werkgelegenheid hangt in Ne
derland bovenal af van het beloop van de wereldhan
del, ons kostenpeil en de kwaliteit van infrastruc
tuur, beroepsbevolking en ondernemerschap. De 
gang van zaken in de wereldeconomie is voor Ne
derland een gegeven, het kostenpeil daarentegen 
valt te bemvloeden. Een analyse van het Centraal 
Planbureau suggereert dat matiging van de arbeids
kosten, aangevuld door ontkoppeling van de uitke
ringen verreweg de belangrijkste factor was achter 
de sterke werkgelegenheidsgroei in de tweede helft 
van de jaren tachtig. 2 I De overheid kan proberen de 
loonontwikkeling te matigen door overreding oflas
tenverlichting. Voor verlaging van de sociale pre
mies ontbreekt evenwel de budgettaire ruimte, ten
zij tot nog ingrijpender ombuigingen op de sociale 
zekerheid wordt besloten. Ook een verlaging van 
het wettelijk minimumloon doet de hoeveelheid ba
nen toenemen, omdat deze maatregel het voor 
werkgevers eerder lonend maakt om minder ge
kwalificeerde werknemers in dienst te nemen. De 
aan het netto minimumloon gekoppelde uitkeringen 
gaan dan eveneens omlaag. Dit leidt tot omvangrijke 
besparingen op de collectieve uitgaven, waardoor 
een substantiele lastenverlichting voor iedereen bin
nen bereik komt. Lagere uitkeringen prikkelen niet
actieven bovendien om (nog) actiever naar een baan 
te zoeken en aangeboden werk sneller te aanvaar
den. 

Deze belangrijke voordelen van een relatief ach
terblijvend minimumloon en lagere uitkeringen 

2o. Hans Wansink, Een school om te kie
zen. Amsterdam, Bert Bakker, I992. 
2 I. Centraal Plan bureau, De werkgele
genheid in de jaren tachtig. Den Haag, 
I99I (werkdocumentn0.4I). 
2 2. Vooral rapporten zoals Minima zon
der marge (Rotterdam, I 9 8 7) trokken 
de aandacht. Zulke rapportages legden 
de basis voor veel gemeentelijk mini
mabeleid. Zie ook: Godfried 

moeten worden afgewogen tegen het belang dat aile 
huishoudens hun basisbehoeften kunnen bevredi
gen. Het stelsel van sociale zekerheid client hiertoe 
een vloer in het inkomensgebouw te leggen. In de 
jaren tachtig woedde een heftige discussie of de (net
to) minimumuitkeringen voldoende war en. 2 2 De 
laagste uitkeringen zijn in het afgelopen decennium 
meer dan tien procent achterop geraakt bij de trend 
van de CAo-lonen. Vast staat overigens dat in 1988 

de netto minimumuitkeringen, met inbegrip van de 
kinderbijslag, in Nederland hoger waren dan in de 
ons omringende Ianden. Aileen voor huishoudens 
met kinderen was de uitkering in Duitsland even 
hoog als hier. Ook uitgedrukt als percentage van het 
gemiddeld besteedbaar inkomen ligt de minimum
uitkering in Nederland hoog. 2 3 Gegeven het inver
houding grote aantal niet-actieven verklaart dit 
waarom de uitgaven voor inkomensoverdrachten 
aan gezinnen in ons land in verhouding zo omvang
rijk zijn. 

Behalve het niveau is het aanpassingsmechanisme 
van het sociaal minimum van belang. Sinds 1990 zijn 
de uitkeringen wettelijk gekoppeld aan de regelings
lonen, zij het dat van deze hoofdregel kan worden 
afgeweken. Het Reneerakkoord 1989 maakt ontkop
peling mogelijk wanneer de verhouding tussen wer
kenden en uitkeringsontvangers (verder) verslech
tert of wanneer de CAo-lonen onverantwoord sterk 
stijgen. 

De PvdA ging de laatste verkiezingen in met drie 
vuistregels voor de inkomensontwikkeling in de 
eerste helft van de jaren negentig: 2 4 

1. Parallel beloop van de koopkracht van werk
nemers in marktsector, ambtenaren en uitkerings
ontvangers; 

2. Koppeling van minimumloon en sociale uitke
ringen aan de loontrend bij bedrijven en de over
heid; 

3. De koopkracht van de laagste inkomensgroe
pen client zich zo mogelijk gunstiger te ontwikkelen 
dan die van de hoogste inkomensgroepen. 

Blijkens berekeningen van het CPB voor het Re
neerakkoord 1989 is de laatste doelstelling al tijdens 

Engbersen, Romke van der Veen en 
Kees Schuyt, Moderne armoede . Leiden, 
Stenfert Kroese, I987. 
23. J.H. Karpel, R.C . van der Mark, 
M.L.A. Peters, Een internationale verge
lijkinB van minimumlonen, de inkomensver

deling en minimumuitkeringen. Leiden, 
I989. 
24. I. Lipschits, Verkiezingsprogramma 's 

1989. Den Haag. sou, pp. 243-244. 
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de formatieperiode opgegeven. 25 Door de tegenval
lende economische ontwikkeling en de voortgaande 
groei van het aantal uitkeringsontvangers moesten 
na 1991 ook de eerste en de tweede doelstelling 
worden losgelaten. Het gevolg is dat in deze kabi
netsperiode de laagstbetaalden jaarlijks gemiddeld 
een procent koopkracht inleveren, terwijl werken
den in bedrijven in koopkracht ten minste gelijk blij
ven. Hoofdoorzaak van deze ontwikkeling is dat de 
overheid over te weinig instrumenten beschikt om 
de inkomensontwikkeling van middenkader en top
verdieners bij te sturen. Wei is de afgelopen jaren 
hun belastingdruk verzwaard, doordat het tarief van 
de loon-/inkomstenbelasting onvoldoende is aange
past aan de geldontwaarding ( onvoiledige inflatie
correctie). Desondanks groeien de inkomens uit el
kaar. 

Beschikbare instrumenten 

De PvdA claimt een actieve rol voor de overheid bij 
de vormgeving van de inkomensverdeling. De over
heid beschikt hiertoe over een aantal instrumenten. 
V eel maatregelen van de overheid hebben immers 
grate en directe gevolgen voor onze portemonnee. 
Met name belastingen, uitkeringen, subsidies en re
gelgeving kunnen als instrumenten worden ge
bruikt. Niet aileen belastingen en uitkeringen, maar 
ook de jaarlijks toegestane huurverhoging, land
bouwbeleid, de lastenverdeling in het stelsel van 
ziektekostenverzekeringen en de wettelijk be
schermde monopoliepositie van het notariaat heb
ben aanzienlijke gevolgen voor de inkomens van di
rect betrokkenen, hun afnemers en de belastingbe
talers . Het tweede deel van dit opstel besteedt aan
dacht aan de overheidsinvloed op de vorrning van de 
primaire (verdiende) inkomens, het beleid ten aan
zien van sociale zekerheid en belastingen op inko
men en vermogen (secundaire-inkomensverdeling), 
en gaat tenslotte in op beperking van subsidies om 
inkomensverhoudingen te wijzigen (tertiaire-inko
mensverdeling) . 

25. De modale en dubbelmodale werk
nemer (bruto jaarsalaris resp. 43 .ooo 
en circa 8 5. ooo gulden ) zouden er 
gemiddeld 1 procent per jaar in koop
kracht op vooruitgaan tegen minimum
loners en uitkeringsontvangers een half 
procent. Zie: Reaeerakkoord 1989 . 
Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-
1990,21 132 , nr. 9,p. 6o. 
2 6. Omdat werknemers t 57 8 gulden 
als arbeidskostenforfait mogen aftrek
ken, en uitkeringsontvangers 554 gul
den , is het netto verschil ongeveer der-

Beleid ten aanzien van de verdiende inkomens 
In vergelijking met de jaren zeventig heeft de over
heid haar mogelijkheden om de verdiende inkomens 
te beiiwloeden zien verminderen. Voor een deel 
was dit het gevolg van bewust gevoerd beleid. Zo 
zijn looningrepen na de wijziging van de Loonwet 
(in 198o) aileen nog mogelijk bij een plotselinge 
acute noodtoestand van de nationale economie. An
derzijds krimpt de nationale beleidsvrijheid in onder 
invloed van beleidsconcurrentie tussen lidstaten van 
de Europese Gemeenschap (EG) . 

Tach houdt de overheid een zekere invloed op 
de beloning van de factor arbeid, vooral via de hoog
te van het wettelijk minimumloon. Dit ligt bij een 
intemationale vergelijking aan de hoge kant, met na
me wanneer tevens de werkgeverslasten in aanmer
king worden genomen. Een lager minimumloon 
doet de werkgelegenheid toenemen, al verschillen 
economen van mening over het aantal extra banen 
dat hierdoor ontstaat. Tegenstanders van deze in
greep wijzen erop dat de praktische betekenis van 
deze maatregel gering is, omdat slechts enkele tien
duizenden volwassen werknemers het minimum
loon verdienen. Het gaat echter vooral om de uit
straling van het minimumloon. De laagste uitkering 
voor kostwinners is vrijwel gelijk aan het netto mini
mumloon. 26 Uit onderzoek blijkt dat de meeste 
werkzoekenden tien tot vijftien procent meer dan 
hun uitkering willen verdienen, voordat zij aan hun 
loon evenveel tevredenheid ontlenen als aan hun 
vroegere uitkering. 2 7 Anders loont werken niet, 
door bijkomende kosten en ongemakken. Het mini
mumloon bepaalt via de netto-netto gekoppelde uit
keringen ep de uitstraling daarvan dus mede de 
loonkosten van aile werknemers die bruto tussen 
28. ooo en 35.ooo gulden per jaar verdienen. In dit 
inkomensbereik vallen tweehonderdduizend wer
kende kostwinners en vierhonderdduizend niet
gepensioneerde uitkeringsontvangers. 28 Door een 
verlaging van het wettelijk minimumloon, of door 
de laagste uitkeringen op een afstand van tien pro-

tig gulden per maand. Minister De 
Vries wil dit verschil verder vergroten 
door een verhoging van het arbeidskos
tenforfait. Deze maatregellegt echter 
een groot beslag op de beschikbare 
budgettaire middelen, terwijl de netto 
inkomensverschillen tussen actieven en 
niet-actieven er slechts in bescheiden 
mate door toenemen. 
2 7. Notitie inkomensbeleid 1991 , 
Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-
1991,21 8o6, nr. 2, p . 64. 
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cent te koppelen, daalt het loon dat deze groep 
minimaal wenst te verdienen. Over de extra banen
groei door deze daling van de arbeidskosten zijn zeer 
verschillende schattingen gepubliceerd. 29 Eerder is 
erop gewezen dat sociale overwegingen een grens 
stellen aan de mogelijke verlaging van het sociaal 
minimum, ook a! zou het gunstige werkgelegen
heidseffect van deze maatregel vast staan. 

Behalve via het minimumloon heeft de overheid 
als werkgever grote invloed op de arbeidsvoorwaar
den van het overheidspersoneel. Het gaat hierbij om 
ruim een miljoen salarisontvangers . Het kabinet 
stelt de ruimte voor verbetering van hun arbeids
voorwaarden vast. De afgelopen vijft:ien jaar is het 
overheidspersoneel steeds verder achterop geraakt 
bij de loonontwikkeling in de marktsector. Dit be
leid werd ingegeven door de nood van de schatkist, 
maar het gevolg is dat de overheid in toenemende 
mate moeite heeft om voldoende bekwaam perso
neel aan te trekken of vast te houden. Rekening hou
dend met hun opleidingsniveau wordt een groot 
dee! van de ambtenaren nu a! relatief onderbetaald. 
Op den duur vormt dit een bedreiging voor de kwa
liteit van de publieke dienstverlening. 

De loonontwikkeling in bedrijven is sinds de her
ziening van de Loon wet in I 980 praktisch gesproken 
vogelvrij. De overheid doet weliswaar regelmatig 
een matigingsberoep op de sociale partners, maar zij 
heeft geen mogelijkheid loonstijgingen effectief in te 
dammen. Gegeven tamelijk forse loonstijgingen, 
zoals in I992-I993, kan bij een tegenzittende con
junctuur en een stijgend aantal uitkeringen de kop
peling dan niet in stand blijven, terwijl talrijke banen 
verloren gaan. Dit was heel anders in de jaren zeven
tig, toen een reeks looningrepen het eenvoudiger 
maakte om de koppeling van de uitkeringen aan de 
trend van de CAO-lonen betaalbaar te houden en de 
arbeidskosten (tijdelijk) te matigen. 

Bij de winstinkomens kan de overheid krachtiger 
optreden tegen kartels van vrije-beroepsbeoefena
ren. Vrije vestiging van notarissen, taxirijders en 
markthandelaren zet de monopolo!de inkomens van 
deze beroepsgroepen onder druk. Waar nodig kan 

2 8. Aileen kostwinners zijn hier van 
belang, omdat alleenstaanden ( met 
een uitkering ter hoogte van 70 pro
cent van het netto minimumloon) er 
bij werkaanvaarding aanzienlijk op 
vooruit gaan. Cijfers over aantallen 
kostwinners komen uit: M. van 
Schaaijk, A. Verkade, Microtax interna
tional. Den Haag, Centraal 
Planbureau, • 99 3, p . 1 9 (werkdocu
mentno. 51). 
29. Het positieve werkgelegenheids
effect van een verlaging van het wette-

de overheid minimale kwaliteitseisen aan de dienst
verlening stellen. Kan de consument het aanbod niet 
kritisch beoordelen, zoals bij artsen, dan zijn boven
dien volume- oftariefmaatregelen op hun plaats. 

De beloning van kapitaal is bij pacht en een dee! 
van de huren nog gereguleerd. Liberalisering van 
het huurbeleid verbetert de werking van de woning
markt, en betekent inkomensverbetering voor par
ticuliere verhuurders. Het pachtbeleid kan worden 
geliberaliseerd, mede omdat het de zoveelste ver
kapte subsidie is voor agrarische producenten. Ren
tevoet en dividendopbrengsten zijn voor de nationa
le overheid niet te sturen. 

Alles overziende heeft de overheid dus- met uit
zondering van het minimumloon en de arbeidsvoor
waarden van het eigen personeel - betrekkelijk wei
rug greep (meer) op de primaire-inkomensvorming. 

Belastingen en sociale premies 

Belastingen en andere heffingen over inkomen en 
vermogen zijn in beginsel krachtige instrumenten 
van herverdelingsbeleid. Een analyse van de ont
vangsten van de collectieve sector leert dat tussen 
I 960 en I 990 een toenemend dee! van de sterk ge
stegen publieke uitgaven is gefinancierd door middel 
van degressieve heffingen, die in verhouding het 
zwaarste drukken op lagere inkomens.3° Het aan
deel van de inkomsten-, de vermogens- en de ven
nootschapsbelasting in de heffingenmix verminder
de in de periode 1 96o- 1 990 van 41 tot 3 1 procent. 
Het aandeel van de sociale premies nam toe van 26 

tot 41 procent van de totale opbrengst. 
Het toegenomen belang van de sociale premies 

blijkt onder andere uit de omvangrijke kloof tussen 
arbeidskosten en netto loon (de 'wig') van een door
snee werknemer. In 1990 ging 42 procent van de 
arbeidskosten van Jan Modaal naar de collectieve 
kassen, tegen in Duitsland 3 3 procent van de ar
beidskosten van Otto Normalverbraucher. Aileen in 
Zweden is de druk van heffingen op het (loon)-inko
men nog hoger dan in Nederland. 3 1 De grote wig 
zet een rem op de vraag naar ( dure) arbeid en kan 
daamaast het aanbod van arbeid ontmoedigen, om-

lijk minimumloon, die volledig door
werkt in de CAO -schalen, wordt 
geschat tussen 4o.oo en 18o.ooo per 
sonen. Zie: J .J. Graafland, Model/ina 
the tif[ects cif minimum waaes and unem
ployement benifits. Den Haag, Centraal 
Planbureau, 1993 ( onderzoeksmemo
randum no. 1 o6) 
3 o . L. Koopmans et al., 
Overheidifinanciiin (7de, geheel herziene 
druk). Leiden, Stenfert Kroese, 1991, 
p. 165. 
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dat mensen 'niet voor de fiscus willen werken'. Ver
kleining van de wig is gewenst, maar heeft een hoge 
prijs: zij vergt extra bezuinigingen op de collectieve 
uitgaven, in het bijzonder op de uitkeringen. 

Er bestaat, gegeven de omvang van de collectie
ve uitgaven, betrekkelijk weinig ruimte om desge
wenst een groter dee) van de verzorgingsstaat te Ia
ten financieren door hogere inkomensgroepen. De 
lastendruk voor de middengroepen is nog een stuk 
hoger dan die voor lage en modale inkomensontvan
gers. Bij topverdieners, de vier procent van de huis
houdens die jaarlijks een ton of meer verdienen, 
zouden enkele miljarden extra kunnen worden af
geroomd, door het toptarief van de inkomstenbelas

ting op te schroeven tot bijvoorbeeld 70 procent, en 
door de premiegrenzen voor de sociale verzekerin
gen te verhogen tot het einde van de tweede tarief
schijf van de loon- en de inkomstenbelasting. 3 2 Een 
betrekkelijk forse lastenverzwaring aan de smalle 
top maakt overigens slechts een bescheiden lasten
verlaging mogelijk voor de miljoenen huishoudens 
aan het voetstuk van de inkomenspiramide. Be
leidsmakers moeten dan wei verdacht zijn op ge
dragsreacties van de in verhouding mobiele groep 
van veelverdieners: het gebruik van belastingbespa
rende constructies, belastingvlucht, fiscaal geknoei 
of afwenteling door hogere inkomenseisen. Boven
dien kent Nederland binnen de EG nu al het hoogste 
toptarief van de inkomstenbelasting. Het kan zich 
niet permitteren hiermee al te ver uit de Europese 
pas te lopen. Nu heeft Vermeend aangetoond dat het 
formele tarief een onjuist beeld geeft van de fiscale 
werkelijkheid, doordat juist veel genieters van een 
hoog inkomen gebruik maken van aftrekposten en 
vrijstellingen. 33 De commissie-Stevens zet een 
mijns inziens overtuigende redenering op dat ons 
toptarief tot 55 procent moet zakken .34 Ondanks 
deze tariefverlaging kan de iffectieve belastingdruk 

voor veelverdieners omhoog, door tegelijkertijd 
diep het mes te zetten in vooral door hogere inko
mensgroepen geclaimde aftrekposten en vrijstellin
gen. Tevens moeten thans onbelaste particuliere 
vermogenswinsten in de heffing worden begrepen, 
al bevordert dit niet de broodnodige eenvoud van de 
belastingheffing. 

De druk voor midden- en hoge inkomens kan 
ook worden verzwaard door het stukje inkomen 
waarover geen belasting en premie voor de volks
verzekeringen is verschuldigd (basisaftrek) om te 
zetten in een vaste belastingaftrek. De basisaftrek is 
net zoals elke aftrekpost meer waard, naarmate 
huishoudens een hoger tarief be tal en over de laatste 
guldens van hun inkomen. Een belastingaftrek is 
voor iedereen evenveel waard. Het kabinet speelt 
met de gedachte om dit door de commissie-Stevens 
geopperde idee in daden om te zetten, omdat het 
koopkrachtbeeld voor 1994 zo 'evenwichtiger' 
wordt. Het verdient mijns inziens de voorkeur om 
de meeropbrengst van deze ingreep mede te gebrui
ken om het toptarief budgettair neutraal te verlagen 
tot 55 procent. Zo krijgen de hoge inkomens in feite 
een sigaar uit eigen doos gepresenteerd. 

De afgelopen jaren is het koopkrachtplaatje en
kele malen gefatsoeneerd door de inflatiecorrectie 
achterwege te Iaten. Hierdoor gaan vooral mensen 
met hogere inkomens in verhouding extra belasting 
betalen over hun door de inflatie opgeblazen in
komen. Dit beleid heeft echter geen toekomst. 
Wordt de lengte van de tariefschijven bevroren, ter
wijl de guldensinkomens van verreweg de meeste 
Nederlanders stijgen, dan kan het vijftien of twintig 
jaar duren maar dan zijn ook de laagste inkom ens uit 
de bevroren eerste schijf gegroeid en krijgen ook 
huishoudens die het minst verdienen te maken met 
.het percentage van de tweede en de derde tarief
schijf (So respectievelijk 6o ). Hoewel bijna niemand 

31. M. van Schaaijk, A. Verkade, 
op. cit., p 10 . 
3 2. De premiegrens is het inkom en 
waarover ten hoogste premie voor de 
sociale verzekeringen is verschuldigd. 
De premiegrens van de volkverzeke
ringen ligt bij ongeveer so.ooo gul
den, die van de werknemersverzeke
ringen bij 75.ooo gulden. 
33· W.A. Vermeend, De achterkant van 
het belastina- en premiebiljet . Arnhem, 
Gouda Quint, 1992,pp. 58-59. 
34· Commissie-Stevens, Graaa '![ niet. 
Den Haag, sou, pp. 34-44. Schrijver 
van dit opstel was lid van deze com
missie . Oat feit is natuurlijk mede 
bepalend voor zijn opvatting. 
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stil staat bij dit lange-termijn effect van een beleid 
dat het tarief van de loon- en inkomstenbelasting 
gebruikt als middel om jaarlijks het koopkracht
plaatje te verbuigen, is het uiteindelijke gevolg van 
een lang achterwege Iaten van de inflatiecorrectie 
dat op den duur heel Nederland valt onder het top
tarief van 6o procent. De herverdelende werking 
van het bestaande progressieve tarief is dan nage
noeg verdwenen. 

Kostwinners mogen op het ogenblik de basisaf
trek van hun niet-verdienende partner claimen. In 
1990 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid voorgesteld om aan deze overdraag
baarheid van de basisaftrek een eind te maken. Naar 
verluidt werkt de Tweede Kamerfractie .aan een ini
tiatief-wetsontwerp met deze strekking. De maatre
gel zou vrouwen stimuleren om toe te treden tot de 
arbeidsmarkt. Dit effect is echter gering. Het ar
beidsaanbod van vrouwen neemt volgens modelbe
rekeningen van het CPB slechts eenmalig met twin
tigduizend arbeidsjaren extra toe, dat is minder dan 
een derde van de jaarlijkse trendmatige groei van het 
arbeidsaanbod. 35 Daar staat een groot bezwaar 
tegenover: het netto minimumloon van kostwinners 
daalt met ongeveer acht procent. Dit koopkracht
verlies werkt door naar alle aan het netto minimum
loon gekoppelde uitkeringen. Deze koopkrachtscha
de kan slechts voor een dee! en met ingewikkelde 
kunstgrepen worden gerepareerd. Terecht wil het 
zittende CDA/PvdA-kabinet de overdraagbaarheid 
van de basisaftrek daarom handhaven . 

Het fractie-initiatief past in het streven de 
belastingheffing te individualiseren. Een meerder
heid van de Nederlanders wijst dit streven af. On
geveer zestig procent wil heffen naar het gezinsinko
men, in plaats van naar individueel inkomen.36 Dit 
betekent dat inkomens van samenwonenden wor
den samengeteld.37 Vervolgens kan de verschuldig
de belasting op uiteenlopende manieren worden be
paald. Tot 1 9 7 3 werd het progressieve tarief op het 
gezamenlijke inkomen losgelaten. Zo worden twee
verdieners relatief zwaar belast. Het CDA is voor
stander van een splitsingsstelsel, waarbij elke echt
genoot een eigen aanslag krijgt voor de helft van het 

3 5. W etenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Een werkend perspectiif. 
Den Haag, sou,pp . 217-229. 
36. 'Gevoelige snaren', in PRO, 

Maandblad over de Partij van de 
Arbeid, jrg.2, nr.5, p. II. 
3 7. Op dit moment wordt het per
soonlijk arbeidsinkomen van gehuw
den individueel belast, andere bestand
delen (vermogensopbrengsten, hypo
theekrente, giftenaftrek) 

gezamenlijke inkomen. Kostwinners met een hoog 
inkomen hebben door deze manier van heffen een 
voordeel dat- ten opzichte van de bestaande druk
verdeling - kan oplopen tot tienduizenden guldens 
per jaar. Het bestaande stelsel lijkt mij niet het 
slechtste te zijn. 

Sociaal-democraten moeten zuinig zijn op de ver

mogensbelasting . Deze heffing staat op het moment 
ter discussie door de toegenomen aandacht voor het 
verschijnsel van vermogende belastingvluchtelin
gen, die in Belgie en elders fiscaal asiel zoeken . De 
omvang van het verschijnsel valt tot nu toe mee . Het 
gaat om enkele honderden gevallen per jaar. Bezit
ters van een vermogen van minder dan een miljoen 
verlaten ons land niet primair om fiscale redenen.3 8 

Bovendien kennen de meeste economisch ontwik
kelde EG-!anden een vermogensbelasting.39 Toch 
lijkt enige matiging van het tarief gewenst, bijvoor
beeld naar o,S procent (nu o,8) . Deze lastenverlich
ting verdient de voorkeur hoven het voorstel van 
Vermeend en Vreugdenhil om het in een ondememing 
gestoken vermogen helemaal vrij te stellen, en het 
tarief verder bij het oude te Iaten. Hierdoor worden 
verschillende vormen van vermogensgebruik te 
sterk gediscrimineerd . 

De kostprijsverhogende belastingen (BTW en 

accijnzen) bieden weinig mogelijkheden voor het 
voeren van verdelingsbeleid, omdat zij voor bijna 
iedereen een zelfde percentage van de bestedingen 
uitmaken . 

De degressieve drukverdeling van de sociale pre

mies houdt verband met de verzekeringsgedachte. 
Bij de werknemersverzekeringen (wAo, ww en 
zw) zijn aanspraak op uitkering en premie beide 
gerelateerd aan het laatste loon. Daarom wordt uit
sluitend over de eerste 75.ooo gulden van het loon 
premie geheven. De volksverzekeringen kennen zo
veel solidariteitselementen dat de verzekeringsge
dachte hier is achterhaald: de uitkering is gelijk, pre
mie is verschuldigd over het inkom en voorzover dat 
valt in de eerste schijf van het inkomstenbelastingta
rief. Het verdient daarom emstige overweging de 
volksverzekeringen te fiscaliseren, dat wil zeggen ze 
uit de belastingen te financieren, ook al zitten hier 

worden toegerekend aan de echtge
noot met het hoogste persoonlijk 
arbeidsinkomen. 
38. D.Juch, J. van der Geld, S. Serail, 

· De invloed van de vermoaensbelastina op de 
.fiscale emiaratie. Tilburg. KUB, I990. 
39· Zie de beschouwing van C. Schaap, 
'Afschaffing vermogensbelasting voor 
ondememingsvermogen?', Weekblad 
voor.fiscaal recht, jrg. 12 2, nr. 6054, pp . 
]09·]20 . 
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technisch gezien haken en ogen aan. Aileen door 
fiscalisering kunnen de premielasten wat worden 
verschoven van laag naar hoog; ook zouden de volks
verzekeringen dan deels worden gefinancierd uit 
heffingen op de bestedingen in plaats van - zoals nu 
-aileen uit heffingen over het inkomen. 

Alles overziende beschikt de overheid in de fis
cale en de premiesfeer over betrekkelijk geringe 
mogelijkheden om de inkomensverhoudingen ver
der te veranderen. Toenemende belastingconcur
rentie tussen lidstaten van de EG beperkt de moge
lijkheden om desgewenst de (top)tarieven van in
komsten- en vermogensbelasting op te schroeven. 
W el kan de effectieve druk van de inkomstenbelas
ting voor hogere inkomensgroepen stijgen, door af
trekposten en vrijstellingen aan te pakken en door 
aile particuliere vermogenswinsten te belasten. De 
overdraagbaarheid van de basisaftrek moet blijven, 
toepassing van volledige inflatiecorrectie verdient 
de voorkeur, fiscalisering van de volksverzekeringen 
biedt enkele belangrijke voordelen. 

Uitkerineen 
Het stelsel van sociale zekerheid moet zijn gericht 
op een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. Dien
stig aan dit doel zijn in verhouding lage uitkeringen 
en verlichting van de premiedruk op lage looninko
mens. Een ministelsel van sociale zekerheid kent uit
sluitend uitkeringen op minimumniveau. Over 
voors en tegens van een ministelsel is veel geschre
ven.40 Ten gunste van de overstap op een ministel
sel pleit een nieuw argument. In de tweede helft van 
de jaren negentig lijken verdergaande bezuinigingen 
op de sociale zekerheid onvermijdelijk te zijn . De 
PvdA ontkomt dan niet aan een dwingende keuze: 
afschaffing van bovenminimale uitkeringen met be
houd van het bestaande minimum, of verlaging van 
het sociaal minimum om de bovenminimale uitke
ringen voor een deel te redden. Mijn keuze valt dan 
op het ministelsel. 

De discussie over individualisering van rechten 
en plichten grijpt diep door in de sociale zekerheid. 
De werknemersverzekeringen zijn geheel ge"indivi
dualiseerd. De volksverzekeringen, met name de 
AOW, zijn verzelfstandigd, dat wil zeggen ieder 
heeft een eigen aanspraak, maar bij het bepalen van 
de hoogte van de uitkering wordt rekening gehou
den met schaalvoordelen door het gezamenlijk voe
ren van een huishouding. De bijstand kent boven
dien een toets op ander inkomen en vermogen van 
de aanvrager en zijn partner. Sommigen willen indi
vidualisering, waarbij de aanspraak onafhankelijk is 
van woon- of leefsituatie, uitbreiden tot het gehele 

terrein van de sociale zekerheid. De regering toont 
zich hiervan tot nu toe geen voorstander. De kosten 
van individualisering van uitkeringsrechten over de 
gehele linie kunnen oplopen tot 25 miljard gulden 
(in 2 o I o) _41 Dit bedrag valt budgettair niet te ver
werken, zelfs indien een aanzienlijke verslechtering 
van de aanspraken van alleenstaanden wordt geac
cepteerd (hun uitkering zou in ieder geval moeten 
dalen van 70 tot so procent van het minimumloon). 

Bij de magere vooruitzichten voor de uitkerin
gen vraagt de inkomenspositie van ouderen extra 
aandacht. Twintig procent van de twee miljoen ou
deren heeft aileen AOW, nog eens twintig procent 
heeft een aanvullend pensioen van minder dan I oo 
gulden bruto per maand. 42 Sommigen pleiten voor 
een extra toeslag op de AOW. Het kabinet volgt op 
dit moment de andere weg, door de recente voor
stellen om uitkeringen voor jongeren stelselmatig te 
beperken. Omdat de aanvullende pensioenen de ko
mende jaren verbeteren, lijkt invoering van een 'be
jaardentoeslag' op het algemeen sociaal minimum 
thans een brug te ver. 

Tertiaire inkomensverdeline 

Het profijt van veel subsidies is scheef verdeeld. 
Huishoudens met lage inkomens hebben per saldo 
baat bij zorgvoorzieningen, omdat hun eigen be
talingen (premies, bijdragen) ver achterblijven bij 
de waarde van de geconsumeerde zorg. De over
heidsuitgaven voor de volkshuisvesting zijn tamelijk 
gelijkmatig verdeeld, indien tevens rekening wordt 
gehouden met fiscale faciliteiten voor eigen-wo
ningbezitters (belastinguitgaven). Vooral de uitga
ven voor onderwijs en cultuur vallen veel meer dan 
evenredig toe aan de hogere inkomensgroepen. Is 
dat voldoende reden om deze subsidies te beperken? 

Staat bevordering van cultuur voorop, dan zullen 
beleidsmakers het van minder belang vinden dat 
vooral hoog-opgeleiden en beter gesitueerden pro
fijt van zulke voorzieningen hebben. W el kunnen in 
deze gevallen de eigen bijdragen van gebruikers flink 
omhoog, terwijl de voorziening voor de weinige ge
bruikers uit lagere-inkomensgroepen door bijko
mende maatregelen toegankelijk kan blijven. Zo 
kunnen musea in het weekend een dag gratis worden 
opengesteld. Bij de podiumkunsten bestaan er van
ouds goedkope rangen . De scheve profijtverdeling 
bij het hoger onderwijs vormt een extra argument 
om de financiering van de studie voor een groter 
deel ten laste van de betrokken ouders en studenten 
te Iaten komen . 

Eigen bijdragen kunnen ook inkomensafhanke
lijk worden gemaakt, om zo rekening te houden met 
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draagkrachtverschillen. Het grote bezwaar van zul
ke inkomensprijzen is dat vee! huishoudens hierdoor 
in de 'armoedeval' tuimelen. Een extra verdiende 
gulden gaat in dit geval verloren door de greep van 
de fiscus, via kortingen op inkomensafhankelijke 
subsidies (studiefinanciering, huursubsidie) en door
dat hogere eigen bijdragen zijn verschuldigd (rechts
hulp, gezinszorg). Uit onderzoek blijkt dat bijna 
honderdduizend huishoudens door de samenloop 
van heffingen en inkomensprijzen van een extra ver
diende gulden minder dan twintig cent overhouden. 
Ongeveer negenhonderdduizend huishoudens hou
den tussen de twintig en de veertig cent over. Hun 
marginale druk is dus 6o-8o procent, dat is meer dan 
het toptarief van de inkomstenbelasting dat welge
stelden zo vaak aanleiding geeft tot klaagzangen. 44 

lnvoering van nieuwe inkomensprijzen zou nog 
meer huishoudens in een nog diepere armoedeval 
storten. Daarom verdient het bijvoorbeeld geen 
aanbeveling om de kinderbijslag inkomensafhanke
lijk te maken. 

Om het reeel bestaande probleem van de armoe
deval te beperken, valt te overwegen inkomensaf
hankelijke regelingen af te schaffen. Dit stuit echter 
op sociale bezwaren dan wel onoverkomelijke bud
gettaire verliezen . Neem als voorbeeld de huursub
sidie. Afschaffing ervan maakt de woningvoorraad 
voor een groep Nederlanders onbereikbaar. Zou 
daarentegen iedereen, zonder inkomenstoets, aan
spraak op huursubsidie krijgen, dan wordt dat vee! 
te begrotelijk. De meeste inkomensprijzen - met 
uitzondering van de studiefinanciering - kunnen 
daarom in hun huidige vorm niet worden gemist, 
hoezeer zij de armoedeval ook uitdiepen . 

Inkomensbeleid voor de jaren neaentiB 

V erdergaande verkleining van bestaande onkomens
verschillen kan als zodanig niet Ianger doelstelling 
van sociaal-democratisch inkomensbeleid zijn. Los 
hiervan heeft de overheid minder mogelijkheden om 
de verdiende (primaire) inkomens te bei:nvloeden 
dan vijftien jaar geleden het geval was. De collectie
ve uitgaven worden nu voor een groter deel gefinan
cierd uit degressieve heffingen, die in verhouding 
zwaarder drukken op lagere-inkomensgroepen. Hoe-

wei inkomensherverdeling via de belastingen moei
lijker is geworden, kan de effectieve druk van de 
inkomstenbelasting voor hogere-inkomensgroepen 
omhoog, door een lager toptarief te combineren 
met beperking met aftrekposten en vrijstellingen, 
en door onbelaste vermogenswinsten in de heffing te 
betrekken . Na fiscalisering van de volksverzekerin
gen kunnen zij deels worden gefinancierd uit heffin
gen op de bestedingen. De heffingen op het (loon)
inkomen kunnen dan omlaag. Verdere individualise
ring van belastingen, volksverzekeringen en de bij 
stand is in strijd met de behoefte- en de draagkracht
gedachte en Ievert grote budgettaire problemen op. 

Nederland moet een fatsoenlijk sociaal mini
mum handhaven (voor wie het echt nodig hebben). 
Zijn nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk, dan ge
niet een ministelsel met behoorlijke minimumuitke
ringen voor iedereen de voorkeur hoven kortingen 
op de laagste uitkeringen (om de bovenminimale 
uitkeringen in stand te kunnen houden) . Het stelsel 
van sociale zekerheid is gemakkelijker financierbaar 
wanneer de economie groeit en het aantal banen 
toeneemt. Stelt de PvdA werk metterdaad hoven 
inkomen, dan verdient het - afgaande op ervaringen 
in de tweede helft van de jaren tachtig - overweging 
de laagste uitkeringen (netto) tot tien procent te Ia
ten achterblijven bij het (netto) minimumloon, om 
uitkeringsontvangers te prikkelen eerder werk te 
aanvaarden . De loonkosten voor werknemers tot 
minimum-plus kunnen omlaag door fiscalisering van 
de volksverzekeringen in combinatie met invoering 
van een ministelsel. 

De ervaring van 1992-1994 leert dat beloften 
voor automatische koppeling van uitkeringen (aan 
de CAo-lonen) slechts valse zekerheid bij uitkerings
ontvangers scheppen. Beter kan jaarlijks worden be
oordeeld hoeveel ruimte voor verhoging van de uit
keringen beschikbaar is. Dit maakt het in 'goede' ja
ren wellicht ook mogelijk de uitkeringen extra te 
verhogen. 

W anneer gesubsidieerde voorzieningen vooral 
door bemiddelde huishoudens worden gebruikt, 
kunnen de eigen bijdragen van gebruikers fors om
hoog, waarbij de toegang voor minder bemiddelden 
wordt gegarandeerd door aanvullende maatregelen. 

40. C. A. de Kam, F.G. van Herwaar
den, 'Sociale zekerheid: ministelsel een 
alternatie£7', in Jaarboek overheidsuitoa
ven 1992. Schoonhoven, Academic 
Service, 1991, pp. 111-132. 
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Inkomensverdeling. Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Den Haag, 1984, pp. 120-1 22. 

41. M. Bottema, eta!., De.financie1e 
oevolaen van individualiserino van uitke-

42 . A. A.M. de Kemp, Ouderen tussen 
pensioen en bijstand. Rijswijk, Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 1992, pp. 48 en 
163 
43 . Zie: Rapport van de lnterdepar-

44· Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Gecumuleerd beleid. Rijswijk, 1990, 
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Het PvdA-

Kern van de sociaal-demo
cratie: de collectieve ga
rantie van een 'decent en 
humaan bestaan' (Schuyt) 
voor iedereen, in het bij
zonder door 'rugdekking' 
(Van Hanegem) te bieden 
waardoor mensen zich 
naar hun aard kunnen ont
plooien en zelfstandig hun 
Ieven kunnen bepalen. Oat 
is de kern, dat moet zo blij
ven, dat is het waard te 
verdedigen tegen neo-con
servatieve profeten van de 
vrije markteconomie, vro
me hunkeraars naar de 

program van 
Cuperus en 

Nekkers 
tieve sector afhankelijk wa
ren of daaruit afkomstig 
waren, tot en met haar ei
gen professionals. 

Uithuilen en Retoriek ten bate van de 
publieke zaak en groeps
egoi"sme gaan hier vloei
end, maar ongeloofwaardig 
in elkaar over. 

opnieuw beginnen 

Wil de PvdA weer een au

R.H. CUPERUS/J.A. NEKKERS 
thentieke progressieve par
tij worden, dan zal zij zich 
moeten bevrijden uit deze 
omklemmingen en refl!'!x
en. V ernieuwen van de 

Historicus respectievelijk politicolooa; 

beleidsmedewerkers PvdA-voorzittersduo 

zorgzame samenleving en 
post-ideologische pragmatici. 

De 'crisis van de sociaal-democratie' in Neder
land ligt niet in deze ideologische kern, maar in an
dere factoren: 

- het belangrijkste instrument waarop de PvdA 
haar hoop had gevestigd, de overheid, faalt of 
blijkt bot. Het garanderen van vrijheid en de vrij
waring van gebrek of onveiligheid gaat haar niet 
bepaald vlekkeloos af; door ineffectief en onfat
soenlijk beheer is zij bovendien een niet te on
derschatten bron van afhankelijkheid, passiviteit, 
calculatie en onzekerheid . 
- PvdA-politici en bestuurders laveerden ver
wilderd tussen de naijlende heilsboodschap van 
het socialisme, hun onverwerkte desillusies uit 
de jaren zestig/zeventig en een rigide, techno
cratische bestuurspraktijk. Regentesk verklaar
den zij alle bereiken van het menselijk Ieven tot 
politiek domein en pretendeerden de oplossin
gen voor alle problemen te kunnen bieden. Po
litiek werd zo tegelijkertijd te serieus en te wei
nig serieus genomen. 
- de PvdA identificeerde zich volkomen met de 
collectieve sector. Niet aileen werd daarvan in 
de vorm van overheidsinterventies alle heil ver
wacht, maar tenslotte bestond ook haar achter
ban uit personen die rechtstreeks van de collec-

PvdA (en in het verlengde 
daarvan: van hervormings

gezinde politiek) is resoluut kiezen voor een specta
culaire saneringsoperatie - met aile gevolgen van
dien. Haar achterban zal meer in de rol van tax-payer 

dan van tax-eater moeten worden aangesproken: 
effectief en rechtvaardig beheer van gemeenschaps
geld. In haar kader zal zij zich moeten ontdoen van 
autistische technocraten die het beste met 'de men
sen voor hebben'. Zij zal de overheid moeten 
omvormen tot een scherp en trefzeker instrument 
en de staat tot een ware gemeenschap van staatsbur
gers, bijeengehouden door democratische open
baarheid, maatschappelijke betrokkenheid en pu
bliek de bat. 

De garantie van een 'decent en humaan bestaan' is in 
de eerste plaats een oorlogsverklaring aan alle 'on
persoonlijke krachten' in de maatschappij. Het 'ide
olcrgisch tekort' van deze samenleving ligt voor een 
belangrijk dee! verscholen in verschijnselen van de
humanisering, onthechting en vervreemding. De to
talitaire pretentie van de economische en bureaucra
tische rationaliteit vereist permanente correctie en 
tegendruk. Het grootschaligheidsdenken bij over
heidsbureaucratie, zaakwaarnemend maatschappe
lijk middenveld en arbeidsorganisaties heeft ieder 
menselijk gezicht verloren. In - met een groot 
woord- een 'authenticiteitsrevolutie' moet sociaal-
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democratische politiek voortdurend proberen 
dwarsheid en non-conformisme, tolerantie en res
pect, mededogen en alertheid te stimuleren en belo
nen. Basisnoties van humaniteit en integere maat
schappelijke analyse wijzen hier de weg. Leve de 
menselijke maat! 

Oat impliceert niet aileen een aanval op het au
tisme van politiek en bestuur, maar ook op het poli
tiek cynisme en de maatschappelijke onverschillig
heid die in de samenleving vrolijk opgeld doen. 

De PvdA wil geen 'ideale samenleving' tot stand 
brengen; wat haar betreft hoeft het socialisme nooit 
meer te 'heerschen op aard'. De PvdA is tegen het 
spreiden van kennis, macht en inkomen als doe! in 
zichzelf. Rancune en afgunst zijn verleden tijd; 
iedereen wil graag vooruit- is het niet nu, dan in de 
toekomst. De PvdA misgunt daarom niemand een 
meer aan kennis, macht of inkomen dan een ander
zeker niet wanneer dat door hard werken of het 
benutten van de brede maatschappelijke keuzevrij
heid is verkregen. Een gelukkie in de staatsloterij 
mag natuurlijk ook. 

De PvdA bestrijdt echter met aile kracht concen
traties van kennis, macht en inkomen die exclusief 
worden en daarmee anderen verhinderen zich een 
'decent en humaan bestaan' te verwerven of zich te 
ontplooien. 

Het probleem van de huidige tijd is niet zozeer 
'uitbuiting', maar 'uitsluiting': dat geldt nationaal 
maar ook internationaal. Ondanks de welvaart in 
Nederland - vrucht van een goeddeels geslaagde 
materiele emancipatie - wil het velen maar niet luk
ken een zelfstandige en volwaardige plaats in de sa
menleving te krijgen. Hier zijn de krachten en me
chanismen van de Zweidrittelnesellschcift aan het werk 
die leiden tot een tevreden middenklasse en een 
maatschappelijke onderklasse die zich over genera
ties reproduceert. Als de kans op ziekte, vroegtijdig 
sterven, werkloosheid en armoede zich zo maat
schappelijk ingevreten heeft dat de postcode daar
voor een aardige indicatie is, is er iets grondig rnis! 
Zover is het in Nederland nog niet, maar in het bij
zonder in de grote steden zijn de eerste stappen in de 
richting van een dergelijke segregatie gezet. En hoe 
denkbeeldig is het dat de 'tevreden tweederde' 
daarin uiteindelijk zal berusten? De Amerikaanse, 
Engelse en Italiaanse middenklasse laat moeiteloos 
zien dat te Ieven valt in een maatschappij, waar 'de 
boel niet bij elkaar gehouden wordt'. 

De PvdA ontleent nu juist haar identiteit aan het 
overbruggen van de kloof tussen de tevreden mid-

denklasse: de deskundigen, georganiseerden, wer
kenden en bezittenden, en de onfortuinlijken, sjle
rnielen en minder bedeelden in onze samenleving: 
de onderklasse. Paradoxaal genoeg moet zij zich 
daarbij op de tevreden meerderheid richten. Door 
verlichte delen daarvan 'ontevreden' te houden, 
blijft deze maatschappelijk betrokken. Het gevaar 
van deze paradox is dat de PvdA haar ziel aan de dui
vel dreigt te verkopen en onderdeel uit gaat maken 
van de tevreden en hypocriete burgermanscultuur. 

'Uitsluiting' is tevens het kenmerk van de mondiale 
samenleving. Afrika en de wereldhandel, onbeken
de slachtoffers en de westerse media, bekende 
slachtoffers en vi tale politieke, militaire of economi
sche belangen, electoraal belang en mobilisatie van 
mondiale sensibiliteit: ze sluiten elkaar uit. Aile pro
gressieve politiek is allereerst mondiale politiek. De 
invoering van de biobak, de individualisering van de 
rioolbelasting ofhet voldoen aan de heilige EMu -cri
teria: ze vereisen permanente legitimatie in interna
tionaal perspectief. De oprechte 'woede van links' 
richt zich onverminderd tegen het internationale be
schavingstekort. Juist op mondiale schaal blijkt hoe 
flinterdun het vernis van de beschaving is, en oorlog, 
honger en schending van mensenrechten op de loer 
liggen. 

Met deze kern van de sociaal-democratie op het net
vlies is een aantal 'maatschappelijke urgenties' voor 
de PvdA aan te wijzen. 

De verzorninnsstaat met een menselijk nezicht 
Testcase voor de decentie van een moderne verzor
gingsstaat is haar omgang met diegenen die in de 
meest letterlijke zin verzorging behoeven: zwak
zinnigen, gehandicapten, clemente bejaarden. Ook 
wanneer we door de ketelmuziek van de zaakwaar
nemende zorgkoepels hee!lluisteren, resteert een 
schandalig beeld van tekortschietende zorg: bejaar
den die eens per maand in bad mogen, gekken die de 
straat op geschopt worden. Welke van de negen 
plannen-Simons er ook uit de bus mag komen, toets
teen voor progressieven is niet zozeer de 'nominale' 
betaalbaarheid als wei de vraag of zorg voor de 
meest kwetsbaren fatsoenlijk wordt geregeld. Als 
het moet op kosten van de mafia der medische stand, 
die goed georganiseerd angst voor dood en ziekte 
financieel blijft exploreren. 

Een authenticiteitsrevolutie betekent hier dat er 
een grootscheepse herwaardering plaatsvindt van 
het primair proces in de verzorgingsstaat. Func
tionarissen die het direkte contact tussen staat en 
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burger verzorgen krijgen een op het beroep toege
sneden kwaliteitsopleiding en worden beschouwd 
als topkader in termen van salariering en hierarchi
sche structuur. De 'frontlinie van de verzorgings
staat' -van wijkagent, rechter, verpleegster, leraar, 
lokettist van de sociale dienst en vuilnisman - vormt 
de spil waaromheen de verzorgingsstaat wordt gere
organiseerd. Het is 'the world upside down': de 
praktijk van uitvoering en handhaving determineert 
het beleid en bestuur. Een dergelijke sociaal-cultu
rele transformatie - naar een verzorgingsstaat met 
een menselijk gezicht - heet sociale vernieuwing: 
een stofkam-operatie die het mes zet in de 'over
head' van recreatieve overlegstructuren, subsidie
koepels, ambtelijke notacultuur en het primaat legt 
bij het primair proces van handhaving, uitvoering en 
menselijk contact. 

Dit betekent een rigoreus afscheid van de prak
tijk geworden metafoor 'sv Nederland' . De kenge
tallen en abstracties van beheer en bestuur worden 
voortaan geconfronteerd met alledaagse complexi
teit en ambivalentie . Micro-gevolgen sturen macro
politick. 

Geen 'retoriek boven werk' maar 'werk bovenop werk' 
De van hypocrisie bolstaande impasse in Nederland 
rond werkgelegenheid en arbeidsparticipatie wordt 
doorbroken. W erk - het is niet anders - blijkt van 
levensbelang voor volwaardige maatschappelijke 
participatie. Wie het menens is met de integratie 
van minderheden, de bestrijding van criminaliteit of 
het verbreden van het economisch draagvlak van on
ze sociale rechtsstaat, doorbreekt hier taboes. Hoe
wel door politici en sociale partners jarenlang lip
pendienst aan werkgelegenheidsbeleid is beleden, is 
er in Nederland een ijzeren ring gelegd rond de wer
kenden, de mensen met een vaste baan, de produk
tieven en de georganiseerden. De minder produk
tieven, de economisch . overtolligen en afgeschre
venen vallen daarbuiten. Aan deze neo-corporatieve 
sur place client een eind te komen. Progressieve poli
tick koerst aan op een maatschappelijke compromis 
tussen middenklasse en 'outsiders': een uitruil tus
sen onconventioneel werk-scheppen en lagere pre
mies. Als de markt daar onvoldoende in slaagt, moet 
de overheid (met inschakeling van commerciele uit
zendorganisaties) banen scheppen - concurrentie
vervalsing en tripartisering ten spijt. De alibi~ s zijn 
uitgewerkt. Met een beroep op de grondwet wordt 
aile uitkeringsgeld taboevrij voor arbeidsparticipatie 
ingezet. 

De vrije markt is je schoonmoeder 
De sociaal-democratie heeft zich nog maar kort ge
leden bekeerd tot de markteconomie, maar dan wel 
met het enthousiasme van een jonge hond. Een 
gepast wantrouwen verdient echter aanbeveling. Ga 
met de markt om als met je schoonmoeder: houdt 
haar te vriend, maar stel grenzen. Een ongebreidel
de markt verwordt tot 'casinokapitalisme. Hier 
worden de materiele en maatschappelijke betekenis 
van productie en dienstverlening geheel opgeofferd 
aan de monomane doelstelling van snel gewin. Oat 
een niet gereguleerde vrije markt leidt tot verpau
pering van de armen en inkomensverlies van de mid
dengroepen hebben ontwikkelingslanden of de vs 
genoegzaam aangetoond. Afgezien daarvan: de vrije 
markt blijkt minder efficient en dynamisch dan een 
gemengde sociale markteconomie. 'Auto's kunnen 
zo hard rijden omdat ze remmen hebben', zo ver
klaarde de econoom Schumpeter dit 'raadsel' . 

De sociaal-democratie is eveneens hoedster van 
de vrije markt. In een aantal gevallen leidt de wer
king van de vrije markt tot zijn eigen opheffing: er 
ontstaan concentraties van macht en monopolies . 
Vreemd genoeg worden deze economische machts
concentraties in veel gevallen door de Nederlandse 
overheid gesanctioneerd in plaats van ze af te bre
ken. 

Nederland kartelland! Het wemelt in Nederland 
van de kartels van taxichauffeurs, aannemers, me
disch specialisten, co-producenten en fietsenma
kers. Waar de markt faalt, is de remedie niet over
heidsdirigisme, maar het afbreken van kartels . Oat 
Ievert werkgelegenheid op en economische groei, 
want de prijzen zullen dalen. Oat doorbreekt de bas
tions waarin de insiders : de gevestigden, de georga
niseerden zich hebben verschanst om de outsiders: 
de starters, de werklozen, de jongeren en de onge
organiseerden te weren. 

Operatie Centurion voor de overheid 
De Nederlandse centrale overheid is gevangen in 
een ontzagwekkend web dat de belangengroepen 
rond haar hebben gesponnen . Niets kan, ofhet mag 
wei niet. Ieclere beleidsambtenaar luncht intensief 
met zijn evenbeelden in maatschappelijke organisa
ties en politiek. 

Zo treffen elke dinsdagmiddag in het Haagse vis
restaurant beleidsambtenaar doctorandus schelpdie
ren en kamerlid mosselen en kamerlid kokkels el
kaar. Daama vindt afstemming plaats met beleids
medewerker doctoranda lage grond visserij van het 
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concurrerende departement en met de adjunctdi
recteur van bet Visserijschap. Men besluit tot een 
adviesaanvraag aan de Visserijraad. 

Aan dit Kafkaeske schimmenspel client een kei
harde saneringsoperatie van het type Centurion een 
eind te maken. Aile uitvoerende taken van de over
heid moeten worden geprivatiseerd of overgedragen 
aan zogenaamde agentschappen. Uitvoering en 
handhaafbaarheid van regels, alsmede vereisten van 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bepalen in ver
regaande mate bet beleid en bestuur. De helft van de 
ambtenaren blijft over. Zij worden de 'nieuwe hei
den' van de overheid die qua professionaliteit, effec
tiviteit en salaris ruimschoots kunnen wedijveren 
met de particuliere se.ctor. Zij zorgen ervoor dat re
geren weer regeren wordt. Zij garanderen een opti
male wisselwerking tussen uitvoeringspraktijk en 
beleidsimpulsen. De politici stellen he1der prioritei
ten en posterioriteiten en zorgen voor een zo flexi
bel en rechtmatig mogelijke inzet van gemeen
schapsgeld. Verregaande decentralisatie en terug
trekken op kerntaken (bet scheppen van garanties en 
bet wegnemen van belemmeringen voor een decent 
en humaan bestaan) gaan hand in hand . 

Nieuwe politicus 
Een nieuwe politiek vraagt ook een nieuw type poli
ticus. Daarvoor moet de PvdA zich losmaken van de 
cultuur en denktrant van bet bestuurlijk establish
ment. Zij koopt haar ziel weer terug van de duivel. 
De nieuwe politicus is wars van de conventies en de 
verworven rechtencultuur van het conglomeraat 
van belangengroeperingen en bureaucraten. Slechts 
de individuele belastingbetalende staatsburger 
vormt zijn achterban en legitimatie. De nieuwe poli
ticus stelt grenzen van humaniteit en rechtvaardig
heid en weigert die uitsluitend te vertalen in bet 
platte materiele comprornis van het ietsje meer en 
ietsje minder. 

Progressieve politici maken politiek weer open
baar en doorzichtig en bevorderen publiek debat 
over urgente maatschappelijke vragen. Zij tonen 
zich gevoelig voor bet postmaterieel appel waar het 
gaat om vraagstukken van bestuur, democratie en 
burgerschap. Met het oog daarop ondersteunt de 
PvdA de invoering van een beslissend referendum. 
En betreurt zij het dat over 'Maastricht' in Neder
land geen referendum werd gehouden. 
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De stille 

De recente kritische dis
cussies over de rechterlijke 
macht Iaten geen thema 
onberoerd. Tientallen au-

revolutie van de 
rechterlijke 

macht 
wetenschappers, 2. het pu
blieke debat en 3. het poli
tieke debat dat zich min of 

de en nieuwe plannen en 
ideeen rond rechters bloei-

meer tussen de specialisten 
en het publiek in beweegt. 

en de laatste jaren op: con
stitutionele toetsing, een 
straftoemetingshof, zwaar
dere strafmaten, een ver
lofstelsel voor de cassatie
rechtspraak, politieke be
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noeming van de Hoge Raad, samenvoeging van de 
adrninistratieve en de gewone rechtspraak, samen
gaan van de kantongerechten en de arrondisse
mentsrechtbanken, wijziging van arrondissements
grenzen, beperking van de mogelijkheden om in 
hager beroep te gaan, de aanstelling van directeuren 
gerechtelijke ondersteuning, enzovoorts. Kortom, 
een permanente rechterlijke reorganisatie lijkt los
gebarsten. 

Sommige ontwikkelingen binnen de rechterlijke 
macht genieten grote publieke belangstelling, ande
re trekken slechts aandacht van specialisten. Zo is de 
maatschappelijke belangstelling voor de rechterlijke 
reorganisatie - waar vee! van het bovengenoemde 
onderdeel van is- vee! geringer dan bijvoorbeeld de 
belangstelling voor de reorganisatieplannen van de 
overheid op het gebied van onderwijs en gezond
heidszorg. Een stille revolutie van de derde macht 
vindt plaats. 

Ik heb getracht uit de veelheid van discussiepun
ten enkele grote lijnen te halen. Zo ontstonden de 
twee thema's die in dit artikel aan de orde zullen 
komen. Een betreft de verhouding van de rechterlij
ke macht tot de wetgevende en de uitvoerende 
macht; een element hieruit is bijvoorbeeld de con
stitutionele toetsing van wetten door de rechter. 
Het tweede thema betreft de rechterlijke macht als 
professionele eenheid of 'produktiesysteem'; een 
element hieruit is bijvoorbeeld de verhoging van de 
efficientie door schaalvergroting. Het artikel wordt 
verder gestructureerd aan de hand van verschillende 
soorten discussies, te weten I . het debat tussen spe
cialisten of deskundigen, veelal juristen of sociaal 

van de politieke partijen en de beleidsplannen van de 
minister van justitie. 

Landjeveroveren in de Trias Politico 

Een van de onderwerpen die de laatste jaren vee! 
kritische aandacht van juristen kregen is de relatie 
tussen rechter, politiek en bestuur of, formeler 
gezegd, de relatie tussen de rechtsprekende, wetge
vende en uitvoerende macht. In Socialisme en Demo

cratie verschenen er in I 99 I artikelen over, Ars Aequi 
kwam in I 99 2 met een special rond dit thema, en dit 
jaar verscheen een bundel onder redactie van Rood. 2 

Algemeen wordt geconstateerd dat de rechter 
steeds meer mede-vormgever van de maatschappe
lijke orde is geworden. De exponentieel gegroeide 
omvang van de regelgeving, de overproduktie van 
beleid en de daarmee gepaard gaande gebrekkige 
kwaliteit van de wet- en regelgeving zijn hier val
gens de auteurs debet aan . Brenninkmeyer (I 99 I, 
I 99 2) signaleert de afgenomen spanning tussen re
gering en parlement; zijns inziens vloeit daar het 
toenemende belang van rechtspraak uit voort, ter 
bescherming tegen het monistisch bestuursgeweld. 3 

Toetsing van formele wetten aan de grondwet door 
de rechter wordt gezien als een middel om de balans 
tussen regering en parlement enerzijds en de rechter 
anderzijds in evenwicht te houden. 4 Witteveen 
(I 99 I, I 99 2, I 99 3) meent dat de veranderde taak 
van de rechter een nieuwe opstelling van de rechter 
vergt.5 Hij wil de rechter een belangrijke commen
tarierende, educatieve functie geven, onder andere 
door diepgaande motivering van zijn oordelen. 6 In 
het politieke debat, met name in de verkiezingspro-
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gramma' s van o 66 en vv o, wordt gepleit voor een 
parlement en kabinet die onafhankelijker ten op
zichte van elkaar staan. De vvo stelt uitdrukkelijk 
dat de wetgever er vooral voor moet zorgen dat 
wetten niet in strijd zijn met de Grondwet en de in
ternationale overeenkomsten. o 6 6 acht het grand
wettelijk verbod van toetsing van formele wetge
ving aan de Grondwet niet meer verdedigbaar, on
der andere vanwege de ruime toetsingsmogelijkhe
den die de rechter a! heeft in het internationale 
recht. Het CDA vermeldt expliciet dat de rechter 
bevoegdheid client te krijgen de formele wetten te 
toetsen aan de rechtstreeks toepasbare grondrech
ten zoals die in Grondwet en verdragen zijn vastge
legd. o66 en de PvdA ten slotte menen dat burgers 
zich rechtstreeks over wetsvoorstellen moeten kun
nen uitspreken via een correctief wetgevingsrefe
rendum. 

Aan de andere kant geven de minister van justitie 
en zijn staatssecretaris in hun beleidsplannen voor 
deze kabinetsperiode te kennen dat de constitutio
nele toetsing bij politiek en bestuur behoort te blij
ven.7 Ook Brinkman meent, als ik zijn merkwaardi
ge gedachtensprongen juist interpreteer, dat de 
rechtsprekende schoenmaker bij zijn leest moet blij
ven en niet de legitimiteitsvraag van het overheids
handelen naar zich toe moet trekken. 

In de publieksmedia wordt er aandacht geschon
ken aan de trias-problematiek als !eden van de rech
terlijke macht of politici opmerkelijke uitspraken 
doen waarop gereageerd wordt door andere des
kundigen. Zo verschenen er meerdere ingezonden 
brieven in de dagbladen naar aanleiding van een uit-

spraak van de president van de Haagse rechtbank die 
mede gebaseerd was op een toetsing van de Har
monisatiewet aan het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden. Onder de kop 'Lubbers hekelt 
verfloddering in het staatsbestel' doet de Volkskrant 
verslag van de rede van de premier bij de opening 
van het academisch jaar aan de Katholieke Universi
teit Nijmegen.9 Hij zei onder andere dat rechters 
zijn gaan besturen en wetgeven doordat zij lacunes 
in wetten moesten opvullen of doordat zij wetten, 
na toetsing aan internationaal recht, buiten toepas
sing Iaten. Het zou volgens de premier nodig zijn de 
drie machten opnieuw op elkaar afte stemmen. Te
gelijkertijd herhaalde hij de a! in I 987 uitgeoefende 
kritiek op de te Iichte straftoemeting door de Ne
derlandse rechters . Van verschillende kanten wordt 
dit laatste weerlegd. De ene rechter wijst er op dat 
de praktijk uitwijst dat rnisdadigers hier even lang 
achter de tralies zitten als in vergelijkbare Europese 
Ianden, een andere rechter vertelt dat rechters de 
afgelopen vijf jaar a! zwaarder zijn gaan straffen. 10 

Een derde voorbeeld van publieke discussie over 
de trias betreft de door het Tweede Kamerlid Van 
der Burg in I 99 I geponeerde stelling over de sa
menstelling van en benoemingsprocedure bij de 
Hoge Raad. Het principe van de marginale toetsing 
van de aanbevelingen van de Hoge Raad aan de 
Tweede Kamer wil hij vervangen door een meer in
houdelijke toetsing. In NRc Handelsblad lichtte Van 
der Burg dit standpunt toe. De Hoge Raad is val
gens hem de laatste jaren 'uit een te beperkt veld ge
recruteerd'. Dit is echter onjuist: uit onderzoek 
blijkt dat de laatste jaren het veld waaruit wordt 

1 . Ik beperk mij in dit artikel tot de 
rechters, dat wil zeggen dat ik niet inga 
op het Openbaar Ministerie. 
2. A.F.M. Brenninkmeijer, 'Politiek 
en rechtspraak', Socialisme en 
Democratie,jrg. 48, nr. 5, 1991, 
pp. 193-203; E. Jurgens, 'Naareen 
duas politica', Socialisme en Democratie, 

jrg. 48. nr. 11, 1991, pp. 475-477; 

manier waarop deze constitutionele 
toetsing gestalte zou kunnen krijgen in 
dezelfde bundel T. Koopmans, 
'Contitutionele toetsing' pp . 36-84 en 
J. M. Barendregt, 'Het constitutionele 
toetsingsrecht van de rechter ' , pp. 85-
172 

rechterlijke macht interviews te geven 
en, vee! meer dan voorheen, te schrij
ven over hun Ieven, werk en taakop
vatting en deden radio en televisie hun 
intrede in de rechtszaal. 
7· E.M.H. Hirsch Ballin en A. Kosto, 
Recht in beweain9, een beleidsplan voor 
Justitie in de komende jaren, 's-Graven
hage: sou Uitgeverij, 1990, p. 21 en 
p. 40. Er bestaat sinds begin 1991 een 
vertrouwelijke departementele notitie 
over de wenselijkheid van rechterlijke 
toetsing van wetten aan de grondwet 
en aan verdragen. 

J .E. Kernan, et al, 'Rechter en poli
tiek', Ars Aequi, jrg. 41, nr. 11, 1992; 
M.G. Rood (red.), Rechters en politiek, 
nationale en internationale beschouwinnen, 
Zwolle: Tjeenk Willink,1993 · 
3· A.F.M. Brenninkmeijer, op. cit. en 
'Het primaat van de politiek bestaat 
niet meer', Ars Aequi, jrg. 41, nr. 1 1, 
1992, pp. 24-41. 
4· Zie voor enige bezwaren tegen het 
toetsingsrecht L. Prakke, 'Bedenkingen 
tegen het toetsingsrecht', Handelinaen 
Nederlandse Juristen - Vereniain9, jrg. 1 2 2, 
1992-1,pp. 1-33envoorde 

5- W.J. Witteveen, Evenwicht van 
machten, Zwolle: Tjeenk Willink, 
1 99 1; 'In de schaduwen van rechter
beelden', Ars Aequi, jrg. 41, nr 1 1, 
1992, pp. 14-23 en W.J. Witteveen, 
'Naar een trias politica', op cit. 
6. Deze opvatting sluit aan bij een 
reeds lang geleden op gang gekomen 
veranderingsproces in de rechterlijke 
macht. Onmidddelijk nadat via 
enquetes in 1966 en 1967 vee! kritiek 
onder de Nederlandse bevolking was 
gesignaleerd werd door de rechterlijke 
macht zelf de commissie Justitie-Pers 
ingesteld. Later werden persrechters 
aangesteld, begonnen !eden van de 

8. L.C. Brinkman, 'Genoeg van de 
staat' in: M.A.P. Bovens c.s., 
Verantwoordelijkheid: retoriek en realiteit, 
Zwolle: Tjeenk Willink, 1989, pp. 
I 13-137. 
9· De Volkskrant, 4september 1990. 
10. NRC Handelsblad, 5 september 
1990-
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gerecruteerd voor de Hoge Raad eerder ruimer dan 
beperkter is geworden. 1 1 Het algemene patroon is 
dat steeds meer !eden van de rechterlijke macht al
vorens toe te treden tot de rechterlijke macht al 
elders een werkkring hebben gehad. 12 Er was nog 
meer kritiek: de CDA-fractie trok onder andere in 
twijfel of de rechterlijke macht wei voldoende maat
schappelijke wortels heeft en of de rechterlijke 
macht 'nog wei' representatief is. Uit onderzoek 
blijkt echter dat de rechterlijke macht representie
ver dan ooit is voor de Nederlandse bevolking, bij
voorbeeld in termen van onkerkelijkheid en politie
ke desinteresse. '3 Het lijkt er op dat de ongerust
heid van het CDA te maken heeft met het feit dat de 
rechterlijke macht minder geworteld is in en minder 
representatief is geworden voor het CDA. Vandaar 
de wens tot verandering: meer politieke bemoeienis 
met en zeggenschap over de benoemingen bij de 
Hoge Raad . In de erop volgende discussie, onder 
andere in de dagbladen en in het Nederlands Juristen 

Blad gevoerd, noemde Van Maarseveen de onuitge
sprokenheid, de kleurloosheid en de anonimiteit van 
de !eden van de Hoge Raad een probleem (maar dat 
kan weer nauwelijks het probleem van het CDA 
zijn), alsmede het feit dater geen topjuristen in zit
ten. Brenninkmeijer vond het cooptatiesysteem niet 
meer van deze tijd en meende dat de rechterlijke 
macht te kwetsbaar is door het huidige selectiesys
teem. En naar de mening van Bruinsma ontbrak het 
de Hoge Raad aan democratische legitimatie. '4 

Er waren ook tegenstemmen. Zo meende Lex 
Dura dat de Hoge Raad 'heel redelijk marcheert' en 
dat de topjuristen van Van Maarseveen niet zo nodig 
in de Hoge Raad hoeven wat hem betreft. 1 5 En wees 
Van Koppen er op dater in de loop van de tijd steeds 
meer functies bezet worden via politieke benoemin
gen. 16 Een prettig vooruitzicht voor kamerleden, 
ministers en partijvoorzitters, lijkt mij, maar zouden 

de universiteiten, de Nos en de rechterlijke macht 
er echt op vooruitgaan als hun besturen gevuld wor
den met clienten van het politieke systeem? 

Voor velen liggen constitutionele toetsing en 
meer politieke bemoeienis met de benoemingen bij 
de Hoge Raad in elkaars verlengde. Zo zegt PvdA
kamerlid Jurgens 'Een constitutionele toetsing im
pliceert een politieke taak voor de hoogste rechter 
en dan is het onvermijdelijk om beter naar de poli
tieke voorkeur van de kandidaten te kijken' . 1 7 Vol
gens anderen, bijvoorbeeld Koopmans (1992), 
moeten de wijze van benoeming van de leden van de 
Hoge Raad en de constitutionele toetsing los van 
elkaar worden gezien. 1 8 

De rechterlijke macht als prtjessionele eenheid: 

probleemstellinsen 
In het kritische debat over de rechterlijke macht Yin
den we naast deze theoretisch-juridische benadering 
van de relatie der drie machten een sociaal-weten
schappelijke benadering die een geheel ander onder
werp betreft, namelijk de kwaliteit en de produkti
viteit van de rechtspleging, met name de strafrechts
pleging. De kwaliteitsdiscussie richt zich op twee 
aspecten: de rechtsgelijkheid en de onaanvechtbaar
heid van veroordelingen. Zo ontstaan drie thema's 
over de rechterlijke macht als professionele een
heid, die in deze paragraaf probleemstellend aan de 
orde komen: rechtsgelijkheid, onaanvechtbaarheid 
en produktiviteit. In de volgende paragraaf worden 
de voorgestelde oplossingen besproken. 

Het debat over de rechtsgelijkheid werd geopend 
door Fiselier ( 1 9 8 5), en kreeg extra relief door 
Berghuis ( 1 992). '9 In het ene arrondissement liggen 
de straffen, volgens Berghuis, gemiddeld 2,5 keer 
zwaarder dan in het andere . Deze publikaties waren 
voor het tijdschrift Justitiele Verkenningen aanlei-

1 1 . Zie voor de laatste hoofdberoeps
groep voor benoeming, aile beroepen 
en het belangrijkste beroep van de 
raadsheren van de Hoge Raad over de 
periode 1838 tot 1987 P.J . van 
Koppen en J . ten Kate, Tot raadsheer 
benoemd, Anderhalve eeuw benoeminaen in 

de Hone Raad der Nederlanden, Gouda 
Quint, Arnhem, 1987, pp. 68-71. 

aandeel van magistraten met werkerva
ring buiten de rechterlijke macht 
gestegen van 34 tot 52 procent. Zie 
verder : L.E . de Groot-vanLeeuwen, 
De rechterlijke macht in Nederland, samen
stellinB en denkbeelden van de zittende en 
staande maaistratuur , Arnhem: Gouda 
Quint 199 1, pp. 67-71. 

Hoge Raad', Vrij Nederland, 2 7 juli 
1992. 
16. P.J . van Koppen, 'In de Hoge Raad 
moet niveau tell en' ,NRc Handelsblad 

25 juni 1991. 
17 . E. Jurgens in NRC Handelsblad 2o 
juni 1991. 
1 8. T. Koopmans op. cit. 

1 2. Voor de zittende magistratuur 
geldt dat tussen 1 9 51 en 1 9 8 6 het per
centage magistraten met juridische 
werkervaring voor toetreding tot de 
rechterlijke macht is gestegen van 58 
tot 7 8. Als aileen de werkervaring 
(van minstens zes jaar) wordt meege
teld van de zogeheten buitenstaanders 
dan is het 

1 3. M. Josten en J. van Tijn, 'De rech
terlijke macht van Nederland: de hoe
ders van recht en orde' , Vrij Nederland , 
nr . 44, 2 november 1991; L.E. de 
Groot-vanLeeuwen, op. cit . 
14. Bruinsma, F_. , Van aanbeveling 
naar voordracht, Nederlands Juristen 
Blad, nr 27,juli 1991, pp. ro83-Io85. 
15 . Lex Dura, 'Nog maar eens de 

'9· Fiselier, 'Regionale verscheiden
heid in de strafrechtspleging', Delikt en 

Delikwent, 15, nr .3 en 4, 1985, pp. 
204-221 en pp. 283-3oo; A. C. 
Berghuis, 'De harde en zachte hand 
een statistiche analyse van verschillen 
in sanctiebeleid ', Trema, 1 5 e jaar
gang., nr . 3, 1992 pp. 84-93. 
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ding voor een themanummer. Kelk en Silvis ( 199 2) 
constateren hierin dat straftoemeting een 'hot issue' 
is geworden. 20 Als oorzaak zien zij de in zwang ge
raakte instrumentalistische opvatting van het straf
recht, waarin geen ruime vrijheidsmarge van de 
rechter bij de straftoemeting past. Verder wijzen zij 
op de intemationalisering en de toenemende neiging 
om de werkelijkheid zo te vormen dat zij geschikt 
wordt om in informatiebestanden in te voeren. De 
auteurs echter pleiten voor het handhaven van een 
ruime vrijheidsmarge voor de rechter. Dif hangt 
nauw samen met het feit dat ondanks het bestaan van 
min of meer gelijke omstandigheden van een soort
gelijk strafbaar gedrag, er nog andere feitelijke en/ 
of individuele omstandigheden kunnen zijn, die aan 
de gelijkheid weer afbreuk kunnen doen voor wat 
betreft de subjectieve strafbeleving. 

Het onderzoek van Berghuis kreeg bij het pu
bliek en de juridische beroepsgroep ruime aandacht. 
In kranten en weekbladen verschenen koppen als 
'Haagse rechtbank deelt de zwaarste straffen uit' (de 
Volkskrant), 'Zeer grote verschillen in straffen bij 
rechters' en 'Rechters verbaasd over softe collega's' 
(NRC Handelsblad). Ook de andere media, onder an
de~;e het televisieprogramma Het Capitool, wijdden 
aandacht aan dit thema. De discussies werden ge
compliceerd doordat er weinig onderscheid werd 
gemaakt tussen twee soorten rechterlijke vrijheid: 
de vrijheid tot het meewegen van individuele om
standigheden van zaak en verdachte, en de vrijheid 
tot het handhaven van systematische verschillen tus
sen rechters of regio's . De probleemstelling van 
Berghuis betrof de tweede vrijheid (die evident vee! 
kleiner behoort te zijn), terwijl Kelk en Silvis de eer
ste vrijheid verdedigden. 

In 'Dubieuze zaken' van Crombag c.s. ( 199 2) was 
de aanzet tot een kritisch debat over de onaanvecht
baarheid van rechterlijke beslissingen. 2 I Deze au
teurs zijn via advocaten op zoek gegaan naar aan
vechtbare veroordelingen. Hierbij was de advocaat 
er van overtuigd dat de onschuld van de client een 
reele mogelijkheid was, of was de verdachte in eer
ste aanleg veroordeeld maar in hoger beroep vrijge
sproken, of andersom. De zo gevonden vijfendertig 
zaken zijn vervolgens uitvoerig bestudeerd. We 
lezen dan ook over de tijdnood van de rechterlijke 

20. C. Kelk en J . Silvis, 'Vrijheid inza
ke straftoemeting', justitiiile 
Verkenninaen,jrg. IS, nr. 8, I992, pp. 
8-2 2. 
2 I . H.F.M. Crombag, P.J. van 
Koppen en W.A. Wagenaar, Dubieuze 
zaken, De psycholoaie van strcifrechtelijke 
bewijs, Amsterdam: Uitgeverij 

macht, de gebrekkige voorbereiding door de rech
ter-commissaris, het niet in persoon horen van ge
tuigen en getuige-deskundigen, aanvechtbare inter
pretaties van deskundigen, enzovoorts. De waarde 
van deze verslagen is dat duidelijk wordt waar de 
zwakke steeen in het strafrechtsbestel zitten. Oat 
deze nog niet per se tot uiteindelijk verkeerde be
slissingen hoeven te leiden is door De Doelder 
( 199 2) aangegeven. 2 2 

De manier waarop Crombag c.s. aan hun zaken 
zijn gekomen brengt met zich mee dat er geen uit
spraak kan worden gedaan over de representativiteit 
van de behandelde zaken voor de Nederlandse 
rechtspraak als geheel. In hun hoek geven de auteurs 
dit met nadruk aan; in de publieke discussies die 
volgden op de publikatie hebben de auteurs zich wel 
Iaten verleiden tot uitspraken als: 'Er zitten in Ne
derland honderden onschuldigen in de eel'. 

Tijdgebrek en de daaruit voortvloeiende drang 
naar efficientie worden door Crombag c .s. gezien als 
belangrijke achterliggende oorzaken van dubieuze 
zaken. Ook beslissingen van de Hoge Raad, zo stel
len zij, zijn vaak ingegeven door de noodzaak tot 
efficientie bij de lagere rechtbanken . 

De efficientie van de rechterlijke produktie is het 
derde thema van de discussies over de rechterlijke 
macht als professionele eenheid. In De Groot-van 
Leeuwen ( 1 9 9 1), een publikatie die meer dan de an
dere de rechter zelf aan het woord laat, komt de 
rechtsgelijkheidproblematiek aan de orde als het 
'ambtenaar-aspect' van het rechterlijk werk, en de 
kwaliteit van het rechterlijke beslissen als het 'magi
straatsaspect'. Ook de noodzaak om efficient te 
werken (het 'werkersaspect') maakt dee! uit van het 
denken van rechters, zoals blijkt uit het volgende 
interviewfragment: 

Ik vind dat je van een rechter kunt vranen dat hij vijf
tiB politiezaken binnen een redelijke termijn cifwerkt. Als 
hij dat niet doet moet hij newoon op zijn donder kriJaen 
van zijn president. Die moet dan zeaaen: '}ij moet een 
beetje sneller aaan werken en niet zo 'n formele rimram op 
de zittinB uithalen, want dat kan niet in dit bedrijf. 

De belangrijkste instigatoren van de efficientie
discussie waren Van T ulder en Spa pens ( 1 9 9 o) 2 3 . 

Zij deden verslag van hun onderzoek naar de pro
duktiviteit van de rechtspraak sinds de jaren vijftig. 

Contact, I992 . 
2 2. De Doelder, 'Stupid Justice?', 
Trema, ISejrg., afl. 5, 1992, pp. 175-
182. 
23. F.P. van Tulder en A.C . Spapens, 
DoelmatiB rechtspreken, Rijswijk, Sociaal 
en Cultured Planbureau, 1990. 

265 



266 
s&_n6 '993 

Bij de hoven steeg de arbeidsproduktiviteit tussen 
1970 en 1987 met ruim 5o procent en bij de kanton
gerechten met 4-o procent. Bij de rechtbanken en 
raden van beroep werden ecbter produktiviteitsda
lingen van meer dan 4-0 procent gemeten. Vooral bij 
de afhandeling van strafzaken door de recbtbanken 
en raden van beroep zijn problemen ontstaan. De 
acbterstanden zijn hier het sterkst gegroeid. 

In het publieke debat is de efficit~ntie van de rech
terlijke macht slechts een klein onderdeel van de 
brede thematiek van gevoelens van onveiligheid en 
stijgende criminaliteit. De aandacht richt zich vooral 
op politie, Openbaar Ministerie en gevangeniswe
zen; met betrekking tot rechters gaat het vooral om 
het (te lang) uitblijven van sancties en het wegzen
den van verdachten. De verkiezingsprogramma's 
van de grote partijen weerspiegelen dit; de efficien
tie van de recbterlijke macht vervult slecbts een bij
rol. De PvdA bijvoorbeeld spreekt van belemmerin
gen die de burger bij het zoeken naar recht ontmoet 
en het CDA stelt dat nieuwe taken, onder andere op 
het gebied van de milieuwetgeving, en de toegeno
men internationalisering een nieuwe aanpak vergen. 
Voor de minister van justitie echter is efficientie de 
hoofdzaak. De minister lijkt zelfs de groei van het 
aantal dubieuze zaken te accepteren; in zijn beleids
plan 'Recht in beweaina' lezen we: 'De grote aan
dacht voor zorgvuldige procedures en besluitvor
mingsprocessen heeft in het verleden wei geleid tot 
een te geringe aandacht voor de doelmatigheidsas
pecten van de recbtsverzorging. ' 24 

De rechterlijke macht als prcfessionele eenheid: 

vooraestelde oplossinaen 

Gezien de uiteenlopende opvattingen over de pro
blematiek is het niet verwonderlijk dat ook de voor
gestelde oplossingen uiteenlopen. 

Voor het probleem van de rechtsongelijkheid 
ziet Rutenfrans ( 199 2) de oplossing bijvoorbeeld in 
een stelsel van rechterlijke richtlijnen, gebaseerd op 
systematiscbe documentatie van de straftoemeting. 
Leyten ( 1991) stelt een straftoemetingshof voor en 
Van Asperen de Boer (1992) een gids voor de straf-

toemeting. 26 De rechter Punt ( 199 2) formuleert 
het meest elegante compromis, waarbij rechters uit 
het hele land tot een onderlinge afstemming en uni
formiteit komen voor een 'eerste bod' ten aanzien 
van vee! voorkomende strafbare feiten. 2 7 Dit eerste 
bod betreft de strafmaat waaraan men denkt als er 
aileen gelet zou worden op de ernst en de aard van 
het feit, dus zonder zich te verdiepen in bijvoorbeeld 
de omstandigheden waaronder het strafbare feit is 
gepleegd of de persoon van de verdachte. 

Met betrekking tot de problematiek van de aan
vechtbaarheid van rechterlijke beslissingen pleiten 
Crombag c.s. voor een bezinning over de vraag 'hoe 
wij de vergaande erosie van ons strafproces kunnen 
keren.' Oplossingen worden onder andere gezien in 
een procesgang waarin veroordelingsgronden dui
delijk en controleerbaar zijn, en dus een uitgebreide 
motivering van een vonnis of arrest. We zien hier 
een overeenkomst met de visie van Witteveen in het 
kader van de trias-discussie. Bij publiek en politiek is 
de respons op de voorstellen echter gering geweest; 
de prioriteiten liggen elders. 

Met betrekking tot de produktiviteitsproblema
tiek liggen de door Van Tulder en Spapens voorge
stelde oplossingen voor de hand. V erbetering van de 
produktiviteit kan onder andere door 1 • het koppe
len van toekomstige uitbreidingen van middelen aan 
concrete produktiviteitseisen en 2. een reorganisatie 
die inspeelt op te behalen scbaalvoordelen. 

De drie problemen en de erbijhorende oplossin
gen zijn terug te vinden in de partijprogramma's. 
Aile vier de grote partijen noemen efficientie en 
snelheid. Daarnaast noemen CDA en vvo oplossin
gen voor rechtsgelijkheid: uniformering en automa
tisering. Betere waarborgen voor een onaanvechtba
re rechtsgang zijn niet aan de orde: het CDA wil het 
aantal beroepsinstanties beperken en de vvo wil af 
van 'vormvoorschriften die geen wezenlijke rechts
waarborgen voor de verdachte bevatten.' Aileen 
o66 stelt dat aanpassingen in het strafrecbtstelsel 
'niet mogen ontaarden in een door de nood ingege
ven vereenvoudigingswoede ter outlasting van het 
justitiele apparaat.' 

24. E.M.H . Hirsch Ballin en A. Kosto, 
op. cit. , P·37 
25. C.J.C . Rutenfrans, 'Straftoeme· 
ting: intultief of rechtvaardig' ,Justitie"le 
Verkenninoen,jrg. r8, nr. 8, 1992, 
pp. 42-58 
26. I.M.H. van Asperen de Boer
Deleschen, 'Een gids bij de straftoe
meting', Trema, 15ejrg. 1992, 
pp. 266- 268. • 
27. B.C. Punt, 'Eenlichtvoetigalter
natief, Trema, 15ejrg. 1992, pp. 266-
268. 
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Het beleid is ondertussen bezig met een langlopende 
reorganisatie van de rechterlijke macht. De inhoud 
van dit proces is reeds twintig jaar feitelijk ongewij
zigd maar de motieven worden steeds aan de eisen 
der tijd aangepast. In het begin was vooral sprake 
van het geschonden aanzien van de rechterlijke 
macht. Halverwege de jaren tachtig was de maat
schappelijke kritiek op de rechter verdwenen en 
bleef er voor de Staatscomrnissie Herziening Rech
terlijke Organisatie niets anders over dan het stellen 
van een interne diagnose: 'ondoelmatigheid'. In de 
marge van het rapport van deze comrnissie dwaalde 
tevens een justitiabele rond die, doordat er zoveel 
rechtscolleges zijn, de weg in het rechtssysteem 
geheel is kwijtgeraakt; deze mythische figuur client 
ter ondersteuning van de voorstellen tot integratie 
en centralisatie. Tegenwoordig, zo lezen we in Hof
huis (I993), gaat het vooral om de kwaliteit van de 
rechtspraak. 28 In de beleidsnota van de minister 
vloeien aile gefundeerde en vermeende problemen 
samen in een oplossing van reorganisatie die zijn 
beslag krijgt door I. 'modernisering van de bedrijfs
voering' door middel van automatisering en het 
benoemen van directeuren gerechtelijke ondersteu
ning (oGo's) naast de presidenten van de rechtban
ken en 2 . 'integratie', waarvan de belangrijkste ele
menten op het ogenblik zijn het samenvoegen van de 
raden van beroep en de kantongerechten bij de ar
rondissementsrechtbanken. 

De vier grote partijen ondersteunen in de ver
kiezingsprogramma's, zonder nadere uitleg en mo
tivering, de reorganisatieplannen. Ook de zoekende 
justitiabele speelt er een rol in. Zo staat in het ver
kiezingsprogramma van de PvdA: 'Bestaande plan
nen om deze rechtspraakfunctie (van de Raad van 
State) in eerste aanleg onder te brengen bij de recht
banken zullen worden uitgevoerd. In de toekomst 
moet de rechtbank voor aile geschillen de rechter in 
eerste aanleg worden om een voor burgers toegan
kelijke en overzichtelijke rechtsgang te waarbor
gen'. Het heeft er de schijn van dat iedere uitwer
king van modernisering en integra tie van de rechter
lijke organisatie a! bij voorbaat de goedkeuring van 
de grote politieke partijen heeft, als de rechterlijke 
reorganisatie er nu maar snel komt. 

De kritiek op de oplossingen heeft als gemeen-

28. H.F.M. Hofhuis, 'De herziening 
van de rechterlijke organisatie ' , Trema, 

J6ejrg., nr . 3, 1993, pp . 85-92 . 
29. M. van Mourik, 'Ondersteuning', 
Trema, 15ejrg., nr . 5, 1992, pp . 175-
176; L.E . de Groat-van Leeuwen, 
'2 o 1 o: Een brief van de minister van 
justitie, Trema, J6ejrg ., nr . 3, pp. 93-
97· 

schappelijke noemer het ontbreken van een relatie 
tussen probleemstelling en oplossing; het beleid 
komt al twintig jaar tot stand vanuit een autonome 
drijfveer tot omvorming van de rechterlijke organi
satie tot een grootschalige ambtelijke dienst. Zowel 
vanuit de rechterlijke macht (bijvoorbeeld Van 
Mourik, I 99 2 ), als daar buiten, (bijvoorbeeld De 
Groot-vanLeeuwen, 1993) wordt gesteld dat mo
dernisering van de bedrijfsvoering neerkomt op een 
uiiliolling van de justitiele kemtaken - van het 
rechtspreken zelf dus - in een troebele structuur van 
overleg en modellen. 29 Kritiek op de integratie
plannen komt van de kantonrechters (bijvoorbeeld 
Crebolder in de Volkskrant en Smits in Trema) en bui
tenstaanders (bijvoorbeeld Chavannes in NRc Han
delsblad).30 De algemene teneur is dat goedlopende 
kantongerechten en specialistische rechtbanken 
worden gemtegreerd in reeds inefficiente rechtban
ken, die daardoor nog inefficienter zullen worden. 
Publiek en politiek zijn - helaas - geen participanten 
in deze discussie. 

Kcifka en Darwin : de subtekst der veranderinsen 

Aile in dit artikel genoemde ontwikkelingen en dis
cussies kunnen worden opgevat als de uitdrukkingen 
van een diepe onderstroom. Deze onderstroom kan 
als volgt worden geschetst. Aan de ene kant is er de 
trias politica, waarin de rechterlijke macht nog het 
hoofd hoven water houdt - maar hoe lang nog -
tegen de toenemende invloed van een monistisch 
conglomeraat van kamer, ministers en ambtenaren. 
Aan de andere kant is er een pluralistische maat
schappij die meer en meer tendeert naar de enkel
voudige rationaliteit van het economisch nutsden
ken. In termen van De Beer (1992): Kafka aan de 
ene kant, en Darwin aan de andere)' Wat door 
deze twee tendensen wordt uitgehold is, kort en 
goed, beschemling. Aan de ene kant bescherming 
van de gewone burger tegen het bestuur en de ver
dachte burger tegen het justitieel apparaat. Aan de 
andere kant de bescherming van de zwakken tegen 
de sterken die door het marktmechanisme bevoor
deeld worden. Het is deze functie van recht en rech
ters die door de huidige ontwikkelingen en vigeren
de paradigma's meer en meer wordt uitgehold. 

30. L. Crebolder, Volkskrant, 22 april 
1989; M. Chavannes, 'Groot-recht
spraak', NRC Handelsblad, 12 decem
ber 1992, 16 december 1992,9 januari 
1993, 16 januari '993· 
31. P. de Beer, 'Kafka of Darwin, de 
Nederlandse verzorgingsstaat in 20 15', 
Socialisme en Democratie, jrg. 49, nr. 12, 
1992, pp. 522 -528 . 
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lntellectuelen in 

soorten 

In I987 moest ik in 'De 
Balie' debatteren met de 
schrijver Jacques Firmin 
V ogelaar over de rol van de 
intellectueel. Mij was te 
verstaan gegeven dat mijn 
achtbare tegenstander te
gen zou pleiten, tegen de 

BART TROMP 
geleden uitgevonden als 
scheldwoord tegen de 
schrijvers en denkers die 
het opnamen voor kapitein 
Alfred Dreyus . Dreyfus 
was zondebok geworden 
van een spionageschandaal 

Bijzonder hooaleraar in de theorie en aeschiedenis van 

de intemationale betrekkinaen aan de Universiteit 

van Amsterdam; redacteur s & D 

rol van de intellectueel, en wei volgens een patroon 
dat de liethebbers van het Franse intellectuele kli
maat toen a! bekend was. Daar domineerde het den
ken van Michel Foucault, die de pest had aan de tra
ditionele Franse intellectueel, die zich overal over 
uitsprak. Aan deze opvatting hadden hij en zijn 
medestanders in geleerde vertogen Iucht gegeven. 
Vervolgens kondigden post-moderne filosofen als 
Lyotard het eind aan van de 'grote verhalen', van de 
ideologieen die vanaf de Franse Verlichting in het 
politieke debat centraal stonden. Met deze procla
matie werd natuurlijk tegelijk de eliminatie .van de 
intellectuelen volvoerd - dat waren immers de 
'grote vertellers'. Deze filosofische ondermijning 
van het be grip 'intellectueel' zelf, was in I 9 84 voor
zien van een krachtige sociologische onderstreping, 
toen Pierre Bourdieu zijn Homo academicus publi
ceerde, waarin het optreden van intellectuelen werd 
ontmaskerd als niets anders dan een techniek om 
onder het mom van objectiviteit en belangeloosheid 
eigen machtsposities in te nemen. 

Op een verhaal van die strekking had ik mij voor
bereid. Maar het bleek dat Vogelaar a! net zo'n 
vriend van de Verlichting was als ik, waar het om de 
problematische rol van intellectuelen in de huidige 
wereld ging. En wat erger was: hij mocht het eerst 
spreken, waarbij het we! leek ofhij mijn tekst voor
las. Later werd het toch nog een wei aardig debat, 
maar ik denk aan deze bijeenkomst toch met ge
mengde gevoelens terug. Met zes jaar vertraging is 
de Franse kritiek op de intellectueel echter alsnog in 
Nederland gearriveerd, en wel in de door de Gro
ningse filosoof Lolle Nauta aangevoerde bundel De 
rol van de intellectueel . Eindelijk kan ik terecht met 
mijn kritiek van toen! 

Maar eerst terug 
'intellectueel' werd, 

naar het begin. Het begrip 
zoals bekend, honderd jaar 

in de generale staf van het 
Franse Ieger. In die affaire ging het eigenlijk om de 
weerzin van het Franse katholieke establishment 
tegen de Derde Republiek. Na de nederlaag van 
I 87 I tegen Duitsland had dit het politieke primaat 
verloren. Maar cultureel, en in de krijgsmacht, bleef 
het de boventoon voeren. Dat Dreyfus jood was 
kwam gunstig uit, in een klimaat dat van een vanzelf
sprekend antisemitisme was doordesemd. 

Degenen die toen hun stem verhieven tegen 
Dreyfus' degradatie en verbanning naar het Duivels
eiland waren schrijvers als Emile Zola. Zij klaagden 
de evident oneerlijke rechtsgang aan in naam van de 
waarheid en het recht. Tegelijkertijd was hun stel
lingname in een beperktere zin ook politiek bepaald . 
Zij kozen voor de Republiek, zijn scheiding van kerk 
en staat, zijn hierarchie van de democratisch gekoze
nen hoven krijgsmacht als belicharning van 'Ia Fran
ce eternelle'. Het is niet van belang ontbloot om de
ze volgorde van motieven te onderkennen. Bij de 
eerste Dreyfusards, als Zola, was dat een opkomen 
voor universele en onaantastbare beginselen van hu
maniteit en rechtvaardigheid. Pas daarna kwam het 
beperktere politieke motief: de (Derde) Republiek 
als het minste kwaad te bewaren. Dit laatste speelde 
een veel sterkere rol bij iemand als Jean Jaures, de 
socialistische Ieider die - tegen een sterke stroming 
in zijn beweging in - de klassenstrijd van minder 
belang achtte dan recht voor Dreyfus en het behoud 
van de republiek. 

Het samengaan van het algemene en het bijzon
dere in dit protest moet volgens de postmodernisti
sche kritiek ontmaskerd worden: daarachter verhult 
zich het eigenbelang van deze intellectuelen. Dit 
karwei wordt door Nauta geklaard. Hij wenst het 
protest der intellectuelen te verklaren uit het feit dat 
hun eigen positie in gevaar kwam. Als kerk en Ieger 

• zouden winnen, was het immers met hun intellectu-
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ele ruimte gedaan. 'De eerste intellectuelen zijn tot 
heiden gestileerd, hoewel zij slachtoffer dreigden te 
worden.' Het is een analyse die op niets is geba
seerd. In de eerste plaats omdat de ondertekenaars 
van het 'manifeste des intellectuels' wat betreft hun 
beroep, achtergrond en positie- en dus belang- he
lemaal niet een exclusieve groep vonnden. In het 
kamp van de anti-Dreyfusards bevonden zicb even
zeer intellectuelen. Nauta zou moeten verklaren 
waarom sommige intellectuelen zich op grond van 
hun eigenbelang v66r de revisie van het vonnis uit
spraken, en waarom anderen dat - evenzeer op 
grand van hun eigenbelang, volgens het postmoder
nisme - niet. In de tweede plaats klopt zijn 'veron
derstelling' ook verder niet. De Nederlandse histo
ricus H.L. Wesseling heeft indertijd als eerste (en 
vennoedelijk enige) een analyse gemaakt van de 
ruim 3ooo ondertekenaars van het manifest.Als een 
van de opmerkelijke gegevens die daaruit naar voren 
komen noemt Wesseling het grote aantal leraren, 
dat tekende. Die liepen daannee in het Franse staats
onderwijsstelsel een duidelijk risico. Ik ben be
nieuwd wat voor 'veronderstellingen' Nauta in zou 
voeren om te bewijzen dat ook deze ondertekenaars 
'eigenlijk' uit eigenbelang hun handtekening zet
ten.(noot I) Opgenomen in Wesselings bundel Vele 
ideee'n over Frankrijk, Amsterdam, Bert Bakker, I 98·7 

Maar goed, zoveel is zeker: de eerste keer dat in
tellectuelen onder deze naam het toneel betraden, 
deden zij dat met een dubhe! mandaat- dat hun ove
rigens door henzelf was verleend. Zij mengden zich 
in het publieke debat in naam van grote principes als 
waarheid en rechtvaardigheid, en deden dat vanuit 
een politiek ongebonden positie. Maar zij maakten 
wei degelijk een bepaalde politieke keuze: het be
houd van een seculiere en democratische republi
ke.inse staatsvonn in Frankrijk. 

Deze dubbelzinnigheid was voor de intellectu
elen geen duidelijk bewust ingenomen positie; be
halve, vennoed ik, voor Jaures. Want die moest 
breken met het marxistische uitgangspunt dat de 
klassenstrijd het universele morele beginsel vonn
de, en dat de Dreyfus-affaire niets ander was dan een 
ruzie binnen de bourgeoisie. Het was een stellingna
me die tot het uiterste beproefd werd toen de repu
bliek in I 906 gered moest worden door generaal 
Gallifet in de regering op te nemen als minister van 
defensie. Gallifet was voor de socialisten 'de slacbter 
van de Commune' - hij had in I 87 I het bevel ge-

2. Lolle Nauta en anderen, 
De rol van de intellectueel. Een discussie 
over distantie en betrokkenheid, Van 
Gennep. ISBN 90 6o12 9288 

j29,5o. 

voerd over de troepen die met het grootste bloed
blad uit de I 9e eeuw een eind hadden gemaakt aan 
de Commune van Parijs. De Commune, die door 
socialisten over de hele wereld werd herdacht als 
model voor de toekomst! 

De intellectuelen aan wie de soort zijn naam ont
leent, stonden voorts niet per definitie buiten de po
litiek. Zola, ja, die was 'aileen maar' schrijver van 
romans, en Marcel Proust was dat nog meer. Maar 
Jaures was volksvertegenwoordiger, en vee! van de 
Dreyfusards waren beurteling of gelijktijdig schrij
ver, journalist, academicus of politicus. Dat gold 
trouwens net zo goed voor de anti-Dreyfusards. Dat 
de betiteling 'intellectueel' is beklijfd is bij dit alles 
eigenlijk opmerkelijk. Zeker, het werd als scheld
woord gelntroduceerd, door Charles Maurras. Maar 
het moest als zodanig concurreren met 'deracines' 
('ontwortelden'), de vondst van een andere emi
nente anti-Dreyfusard, Maurice Barres. De Drey
fusard Lucien Herr stelde daartegenover de betite
ling 'desinterresses' ('belangelozen'). Dat sprake 
was van een zekere distantie was blijkbaar een gege
ven voor vriend en vijand. 

Ik releveer dit alles om twee conclusies te trek
ken. De eerste groep mensen die de naam 'intellec
tuelen' kregen, baseerden zicb op algemene en ab
stracte morele principes, maar namen - op grond 
daarvan - uitgesproken stelling in de belangrijkste 
controverse die de Franse politiek tussen I 87 I en 
I 940 verscheurde. De tweede conclusie is dat deze 
'intellectuelen' niet door een bepaalde opleiding of 
sociale positie werden gedefinieerd, nocb door het 
feit dat ze binnen ofbuiten de politiek stonden, maar 
door het feit dat zij zelfstandig en succesvol stelling 
namen in het publieke debat. Niet succesvol in de 
zin dat zij hun gelijk ook kregen - al gebeurde dat 
uiteindelijk in de zaak Dreyfus wei -, maar succes
vol in de zin dat zij hun zaak op de publieke agenda 
wisten te plaatsen en voor hun argumenten een 
gehoor vonden. 

Dit zijn twee conclusies die van belang zijn bij de 
beoordeling van drie recent verscbenen boeken over 
politiek en intellectuelen. Het eerste is de al ge
noemde bundel van Nauta en consorten; de twee 
andere zijn een verzameling artikelen van de fractie
leider van de vvo, Frits Bolkestein, respectievelijk 
een uitvoerig essay van de fractieleider van de PvdA, 
Thijs Woltgens. 2 

Volgens Nauta kan het onderwerp 'de intellectu-

Frits Bolkestein, Woorden 
hebben hun betekenis, Prometheus. ISBN 

90 5333 I 328 JH,90, 
Thijs Woltgens, L'!f van de politiek, 
Prometheus, ISBN 90 5333 144 1. 
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eel en de politiek' eerst nu, vandaag de dag, op de 
agenda komen. 'Het is een klemmende vraag, hoe 
de politieke verantwoordelijkheid van intellectuelen 
dan wel kan worden omschreven, nu de traditio
neel-ideologische termen versleten blijken.' Met 
dat laatste bedoelt Nauta het traditionele marxisme, 
waarin volgens hem geen ruimte was voor politiek, 
en dus ook niet voor de politieke verantwoordelijk
heid van -intellectuelen. Nu dat marxisme failliet is, 
kan die wei ter sprake komen . Het is een nogal ge
wrongen argument, dat hoogstens op zou gaan voor 
de voormalige communistische staten. Maar ook 
daar klopt het niet, want ver v66r de ineenstorting 
van het communisme speelde daar a! een intensieve 
discussie over de politieke verantwoordelijkheid van 
intellectuelen, die daadwerkelijke consequenties 
had . Want de ineenstorting van het 'reeel bestaande 
socialisme' is mede veroorzaakt door de houding en 
kritiek van Solzjenitsyn, Amalrik, Sacharov, Havel, 
Kuron, Bierman, Konrad en a! die anderen. Zij heb
ben niet het economisch falen van het communisme 
veroorzaakt, maar wei de legitirniteit en geloof
waardigheid van die regimes ondermijnd. En zij 
hebben dat gedaan in de rol van de klassieke intellec
tueel, die optreedt tegen de leugen en v66r de waar
heid. Het is zonder meer merkwaardig dat deze 
bundel over de rol van intellectuelen geen .enkele 
beschouwing bevat over de wijze waarop intellectu
elen hebben geopereerd onder het communisme, en 
van de problemen waarin zij na de ineenstorting 
daarvan zijn beland. Hier is immers pas werkelijk 
sprake van een fundamentele verandering in positie 
en verantwoordelijkheid . Intellectuelen werden ge
transformeerd van dissident in parlementarier (Sa
charov), minister (Kuron) en president (Havel). 
Kunnen zij hun kritische rol in zulke posities nog 
handhaven? En is de notie van 'anti-politiek', die zo 
succesvol was in de laatste tien jaar v66r de revolutie 
van I 989, niet irrelevant, zoniet schadelijk en desas
treus gebleken daarna? Zij heeft immers een afkeer 
van praktische (machts)politiek en van daadwerke
lijke politieke organisaties teweeggebracht, die al
lesbehalve voordelig was voor de prille democratie, 
en in de kaart speelde van voormalige communisten 
die die praktische politiek wei aan wilden en aan 
konden. 

Maar in deze bundel komt men eigenlijk hele
maal geen feitelijke analyses tegen van wat intellec
tuelen in een bepaalde context en op een bepaalde 
plaats doen of nalaten; het blijft bij algemene be
schouwingen die los gezongen zijn van plaats. Niet 
van tijd. 

Want het is natuurlijk niet waar dat pas nu het. 

debat over de plaats van de intellectueel begint, 
zoals Nauta beweert. In zekere zin is dat debat nooit 
opgehouden, of liever gezegd: het de bat over intel
lectuelen is regelmatig van karakter veranderd. De 
'distantie' die voor Julien Benda, ooit Dreyfusard, 
in zijn beroemde La trahison des clercs (I 9 2 7) voor
waarde voor en kenmerk van de positie van intellec
tueel was, werd als sleutelterm a! voor de Tweede 
Wereldoorlog vervangen door 'engagement'. Ove
rigens is 'distantie' bij Benda iets anders dan wat 
daar gewoonlijk onder verstaan wordt als het om in
tellectuelen en politiek gaat: bij hem sloot het enga
gement bij welke politieke zaak dan ook uit. 

Het debat werd daarna gemonopoliseerd door 
linkse intellectuelen, van wie Sartre voorbeeld en 
model was; in een mate dat een tijdlang 'linkse intel
lectueel' een pleonasme leek geworden. Sartre was 
dan wei het model van dit type intellectueel, einde
loos manifesten opstellend en ondertekenend, dikke 
boeken als Critique de Ia raison dialectique schrijvend 
teneinde zijn rang als intellectueel te handhaven, in 
plaats van dat de laatste uit het eerste was gevolgd . 
Maar de theoreticus van dit type intellectueel was 
Antonio Gramsci, de oprichter van de communisti
sche partij van Italie. Hij was dat in twee opzichten. 
In de eerste plaats omdat in zijn theorie van de poli
tiek de intellectueel een doorslaggevende factor is. 
De werkelijke politieke strijd is voor hem een strijd 
om ideeen, en hij wordt gevoerd tussen intellectu
elen die zich met de heersende klasse hebben ver
bonden en andere die zich met de onderliggende 
klasse identificeren. De bestorming van de Bastille 
was de uitkomst van de discussies die zich tijdens de 
Franse Verlichting in de salons van Parijs hadden 
afgespeeld. Volgens dezelfde logica bestempelde 
Gramsci de Russische Revolutie als een revolutie 
tenen Das Kapital . In de tweede plaats wijst Gramsci 
de intellectueel zijn plaats: hij moet zich aan de zijde 
van het proletariaat scharen, want dat is de kant van 
de Toekomst. In feite was deze positie als woord
voerder namens de wereldgeschiedenis allesbehalve 
zo nederig als hij eruit zag. Want het waren de intel
lectuelen die uitmaakten wat het proletariaat moest 
denken of hoe de wereldgeschiedenis zou verlopen. 

Dit model van de geengageerde intellectueel was 
echter a! ver v66r I 9 8 9 volkomen in diskrediet ge
raakt , zelfs in Parijs. De dood van Sartre en het uit 
de roulatie nemen van Althusser markeerden een 
ondergang die zich in feite a! vee! eerder had vol
trokken . In de jaren zeventig begonnen namelijk 
twee geheel nieuwe debatten over de plaats van in
tellectuelen. In de Verenigde Staten werden zij eerst 
geldentificeerd en daarna aangeklaagd als 'de nieuwe 
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klasse', die door zijn- veronderstelde- beheersing 
van de media een centrale plaats in de post-indus
triele maatschappij innam. Achter de bemoeizucht 
van intellectuelen in de naam van hoge idealen, zo 
luidde de aanklacht, verschool zich een particulier 
belang: dat van de eigen klasse. Het opmerkelijke 
van deze kritiek op intellectuelen is dat hij zowel 
door radicale sociologen als C. Wright Mills en Al
vin Gouldner is geformuleerd, als door de neocon
servatieve auteurs (vooral Irving Kristol) die in de 
late jaren zeventig zo'n grote invloed in Amerika 
kregen. 

Een tweede debat ontstond tezelfdertijd in 
Frankrijk. In een bovenal door Nietzsche gei:nspi
reerde kritiek op alle rationalisme en Verlichtings
denken werd door Foucault en anderen 'het eind 
van de intellectueel' geproclameerd . 'Waarheid' en 
'rechtvaardigheid' heetten dan aileen maar con
structies waarmee wetenschapsbeoefenaren en in
tellectuelen proberen een bijzondere status te hand
haven. De pretentie belangeloos naar waarheid te 
zoeken, is, zoals dat in deze bundel heet, 'kennispo
litiek', een verhulde vorm van machtsstreven. Zo
wel de klassieke intellectueel a Ia Benda als de 
Gramsciaanse intellectueel a Ia Sartre hebben elk be
staansrecht verloren. Oat wordt in de bijdragen aan 
deze bundel eindeloos herhaald, in het algemeen in 
lelijk Nederlands waarin jargon welig tiert. Het is 
niet de enige aanwijzing dat dit boek wei over, maar 
niet door intellectuelen is geschreven. De auteurs 
staan, hoofdschuddend, ernstig bebrild en met dok
tersjassen aan te kijken hoe sommige mensen nog 
steeds maar doorgaan de rol van intellectueel te spe
len, omdat ze nog niet weten dat die niet meer 
bestaat (of nooit bestaan heeft). Het begrip 'intellec
tueel' wordt bovendien in allerlei verschillende be
tekenissen gebruikt. Soms worden zij gelijk gesteld 
met wetenschapsbeoefenaren, of althans met alfa's 
en gamma's onder hen; dan weer als een niet nader 
te omschrijven sociale groep. Aileen Nauta doet een 
poging het begrip te definieren. Volgens hem is een 
intellectueel iemand met kennis, diploma's en com
petentie, die dankzij dit 'cultureel kapitaal' een pu
blieke rol speelt, waarbij steeds politieke kwesties in 
de meest brede zin van het woord aan de orde zijn. 
Het is een definitie die mij niet erg verhelderend 
voorkomt. Hoe onderscheidt Nauta degenen die 
met, en degenen die zonder 'cultureel kapitaal' pu
blieke rollen spelen en dan politieke kwesties aan de 
orde stellen? 

Wat a! deze auteurs verenigt is dat zij de postrno
dernistische kritiek op de intellectueel delen, en dat 
in allerlei nogal ondoorgrondelijke betogen uiteen-

zetten. Omdat zij geen intellectuelen in soorten on
derscheiden, behalve dus de genus Benda en de genus 

Sartre krijgen hun verhalen een zo generaliserende 
strekking dat sommige auteurs wat geschrokken 
pogingen doen om toch nog een plaatsje voor intel
lectuelen over te houden. Voor de een is dan Wisse 
Dekker 'the very model of a modern intellectual', 
omdat hij bedrijfsmatig denken introduceerde op 
het terrein van de gezondheidszorg. De ander meent 
dat vrouwenstudies het model bieden van een ter
rein waarop de wetenschappelijke specialist, de 
generalistische intellectueel en de gemteresseerde 
leek bij elkaar gebracht worden; waaruit volgt dat 
hij de intellectueel - hier dus gedefinieerd als gene
ralist - nog wei een functie toekent. Nauta onder
neemt in zijn twee bijdragen twee verschillende red
dingspogingen. Voor intellectuelen is volgens de 
ene toch nog wei plaats als zij zich maar niet als 
generalisten opstellen. Zij moeten zich tot een ge
biedje beperken, een gebiedje waar zij wat van we
ten. Voorts moeten zij op een ander gelijk uit zijn 
dan hun voorgangers. Volgens Nauta was het 'vroe
ger' zo dat 'op de een of andere manier een gelijk 
met hoofdletters moest worden afgedwongen' maar 
dat de moderne intellectueel er 'genoegen mee 
neemt in de minderheid te zijn'. Ik moet bekennen, 
dat ik na drie keer zorgvuldig lezen nog steeds geen 
idee heb van wat Nauta met dat tweede verschil be
doelt. In het eerste proef ik een modernisering van 
zijn pre-postrnoderne betoog over intellectuelen, 
zes jaar geleden. Toen werden intellectuelen als zo
danig nog niet afgeschaft, maar kregen zij het verwijt 
dat zij (althans in Nederland) zich maar niet wilden 
engageren, en distantie innamen ten opzichte van de 
sociale bewegingen die Nauta toen mooi vond . 
'Komt het ooit voor, dat een intellectueel tegen de 
vakbond zegt: hier ben ik; zeg maar wat ik moet 
doen; ik heb twee dagdelen per week beschikbaar.' 
De afkeer van distantie is'gebleven, bij Nauta, maar 
wordt nu met een postrnodernistische theorie geser
veerd. Nu heet het dat intellectuelen gewone bur
gers zijn, en als zij iets anders pretenderen, dan staat 
dat 'op gespannen voet met de burgerlijke demo
cratie' . 

Maar in zijn tweede bijdrage, de inleiding tot de
ze bundel, tapt Nauta uit een heel ander vaatje. Dan 
heet het dat echte intellectuelen dat zijn omdat zij 
zich niet in dienst van een ideologie (of een vak-

. bond) stelden. 'Deze intellectuelen hebben een pu
bliek juist omdat zij weigeren te praten in naam van 
wat hen met anderen verbindt.' En zij bestaan vol
gens Nauta a! heel lang: Ter Braak en De Kadt 
noemt hij er vroege voorbeelden van, Renate Ru-
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binstein, H.J .A. Hofland en Rudy Kousbroek recen
te. (Renate Rubinstein is enkele jaren geleden ge
storven, en hoe lang is het niet geleden dat Hofland 
en Kousbroek politieke kwesties aan de orde stel
den?) Maar als zulke intellectuelen allang bestaan, 
dan slaat al deze postmodernistische kritiek op de in
tellectueel kennelijk nergens op. Of liever: ze treft 
alleen de Benda's en Sartre's. Want de voorbeelden 
die Nauta noemt staan voor een traditie zo oud als 
het begrip intellectueel zelf. Zola sprak namens 
zichzelf, maar uit naam van principes die een publiek 
aan zouden moeten spreken. Het type intellectueel 
waarvan De Kadt een vertegenwoordiger was, telt 
ook Georges Sorel en George Orwell en Raymond 
Aron . De positie van zulke intellectuelen wordt 
door heel andere factoren bedreigd dan door post
modemistische napraterij van Nauta en de zijnen: 
door een publieke ruimte die steeds meer wordt 
aangevreten door bloedeloos wetenschappelijk spe
cialistendom aan de ene kant en de vermaaksindus
trie van de massamedia aan de andere . En in plaats 
van op gespannen voet met de democratie te staan, 
oefenen zulke intellectuelen niet zelden het stad
houderschap uit voor de politiek gei.'nteresseerde 
staatsburger, en ontlenen zij hun macht alleen aan 
hun argumenten en het gehoor dat zij voor deze vin
den. 

In dit opzicht hoeft een beroepspoliticus niet in 
tegenstelling te staan tot de intellectueel. Oat bewij
zen de boeken van Bolkestein en Woltgens. Bolke
stein verklaart gaarne dat hij absoluut geen intellec
tueel is. Maar alleen al zijn motief om lid van de 
Tweede Kamer te worden leert anders. 'Ik wilde 
meedoen aan de discussie . Het belangrijkste forum 
voor die discussie was de Tweede Kamer en dus wil
de ik daar lid van worden', schreef hij in zijn vorige 
hoek. Dit hoek verenigt een aantal artikelen en in
terviews waarin Bolkestein zijn opvattingen over 
uiteenlopende politieke thema's uiteenzet. Oat deze 
sporen met waar zijn partij voorstaat, mag men een 
gelukkige samenloop van omstandigheden noemen. 
Als zij niet allemaal prikkelend en origineel zijn, dan 
zijn ze toch allerminst saai en van belang ontbloot. 
Oat laatste geldt nog het sterkst voor zijn gerucht
makende bijdrage aan het debat over etnische min
derheden in Nederland. Wie die teksten rustig leest, 
begrijpt niet waar niet alleen columnisten maar ook 
mede-politici hem op grond daarvan van vreemde
lingenhaat, racisme en wat al niet hebben beschul
digd. Eigenlijk wijkt zijn betoog in de kern nauwe
lijks af van de 'Brandende Kwestie' -lezing die Ed. 

van Thijn enkele jaren eerder uitsprak. Maar daarop 
volgde een beleefde stilte, die geen enkel politiek 
effect inhield. Inmiddels kan men constateren hoe 
destructief de critici van Bolkestein ten opzichte van 
hun eigen voorkeur zijn geweest. In plaats van in te 
gaan op zijn centrale stelling dat in een 'multi-cultu
rele samenleving niet kan worden getomd aan fun
damentele politieke beginselen als scheiding van 
kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, verdraag
zaamheid en non-discriminatie', hebben die critici 
geroepen dat hij de islam verdacht maakte, en zich 
druk gemaakt over minieme puntjes die zij uit de 
context van het betoog isoleerden, zoals de mate 
waarin veelwijverij onder Nederlandse moslims 
voorkomt. Die kritiek heeft averechts gewerkt. Bol
kestein heeft echter een intellectuele plicht vervuld 
die tegelijkertijd een politieke noodzaak was door 
een zaak aan de orde te stellen die te lang was opge
sloten in cafepraat enerzijds en ambtelijke nota's an
derzijds . Het wat gemakkelijke triomfalisme over 
het marktdenken, dat andere delen van deze bundel 
kleurt, is hem daarom vergeven. 

Het essay van Thijs Woltgens behoort tot een 
heel ander genre. Nu na de val van de Muur zowel 
het einde van de politiek als het einde van sociaal
democratie voorspeld en geproclameerd wordt, is 
hij 'in gesprek met zijn boekenkast' geraakt. Ook 
hier schrijft geen beroepspoliticus die namens zijn 
partij het woord voert. Woltgens tracht de nood
zaak van politiek te verdedigen tegen de afkeer daar
van, en vooral ook tegen opvattingen en theorieen 
die politiek willen reduceren tot het opereren op de 
kiezersmarkt van gewiekste politieke ondememers . 
Tegenover 'de economisering van het wereldbeeld' 
stelt hij de notie van politiek als 'moreel ondeme
merschap' en van ideologische vernieuwing, niet af
schaffing van de sociaal-democratie. Het is een be
toog dat zowel uitnodigt tot instemming als debat, 
maar dat in ieder geval van een ander kaliber is dan 
de vliegenafvangerij en holle retoriek waarin de 
meeste Nederlandse politici excelleren als zij ge
dwongen zijn een stuk Ianger dan vijf pagina's te 
schrijven. Met deze bijdragen ontkrachten Bolke
stein en Woltgens in de praktijk wat Nauta en de zij
nen in theoretische abstracties naar voren brengen. 
Oat is maar goed ook, want de paradox van de post
modemistische kritiek is simpel onder woorden ge
bracht door Ji.irgen Habermas . Als deze juist is, zo 
vroeg hij ooit, waarom dan nog vechten? waarom 
nog kritiek? 
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De waarden waar de so
ciaal-democratie van ouds-

Over de geloof
waardigheid van 

de politiek 
In de jaren vijftig, toen de 
verzorgingsstaat werd op

her voor gestaan heeft, 
emancipatie en solidariteit, 
lijken in de jaren '90 niet 
Ianger aan te slaan. In de 
opiniepeilingen valt de 

MARIJKE LINTHORST 

gebouwd, was de situatie 
relatief simpel. Een aan
zienlijk dee! van de Neder
landse bevolking leefde in Ze!JstandiB beleidsadviseur 

PvdA niet zomaar terug, ze 
keldert naar beneden. 

Over de oorzaken wordt driftig gespeculeerd . 
Het sociaal-democratisch gedachtengoed zou ach
terhaald zijn, de mensen zouden egolstischer zijn ge
worden, of de boodschap klopt nog wei maar het 
schort aan de presentatie. 

In S &J) nr. 2 van dit jaar maakt Paul Kalma zich zor
gen over de afnemende aantrekkingskracht van de 
sociaal-democratie. De maatschappelijke proble
men die zich in de naaste toekomst zullen aandienen 
vragen immers eerder om meer dan om minder 
maatschappijhervormende pretentie. In een poging 
'het ideologisch gezicht van de sociaal-democratie 
duidelijker trekken te geven' komt Kalma uit op een 
nieuwe nadruk op het gelijkheidsideaal. Deze nieu
we gelijkheid, die fundamenteel verschilt van het 
traditioneel-socialistische ongedifferentieerde gelijk
heidsideaal, is geen doe! in zichzelf. Zij past in een 
nieuwe maatschappijvisie waarin het offensief wordt 
aangebonden tegen de uitwassen van het econo
rnisch liberalisme: ongelijkheid, onmatigheid en on
verschilligheid. 

Het bewonderenswaardige van de bijdrage van 
Kalrna is, dat hij de ideologie niet verwerpt als zijn
de achterhaald, maar stelt dat zij moet worden aan
gepast aan de uitgangspunten van een ontwikkelde 
liberale samenleving. De inhoud van een dergelijke 
nieuwe ideologie blijft echter nogal vaag. 

De centrale vraag waar Paul Kalma aan voorbij
gaat is: hoe komt het dat mensen zich niet meer soli
clair willen tonen? 

En in het verlengde daarvan: onder welke voor
waarden zouden ze daar we! toe bereid zijn? 

Om die vragen te beantwoorden is een analyse 
nodig van de ontwikkeling die de samenleving in de 
na-oorlogse periode heeft doorgemaakt. 

gezinsverband, waarbij de 
man buitenshuis werkte en 
de vrouw thuis voor het 

huishouden en de eventuele kinderen zorgde. Gros
so modo had je kostwinners, alleenstaanden (zoals 
ze toen nog genoemd werden) en een-ouder-gezin
nen. 

De behoeften die mensen hadden, de risico's die 
zij liepen waren vergelijkbaar: oudedagsvoorzie
ning, weduwen- en wezenpensioen, uitkeringen bij 
ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 

Van spanning tussen het behoefte- en verzeke
ringselement waarop het sociaal zekerheidsstelsel 
gebaseerd is, was nauwelijks sprake: premies wer
den door kostwinners of alleenlevenden betaald en 
voorzagen in de behoeften van een bij kostwinners 
of alleenlevenden behorende leefwijze. Voor nood
gevallen werd de - puur op behoefte gebaseerde -
bijstand ingevoerd. 

De afgelopen twintig jaar is de samenstelling van de 
beroepsbevolking op twee manieren ingrijpend ge
wijzigd. 

- de sterk gestegen scholing heeft geleid tot gro
te verschillen in mondigheid en beloning tussen 
werknemers . Ook voor kinderen uit arbeiders
gezinnen is een bovenmodaal salaris bereikbaar 
geworden . 
- de kostwinner is als sociaal-economische cate
gorie in de minderheid. Steeds meer vrouwen 
werken betaald buitenshuis en eisen - terecht -
dezelfde rechten als hun mannelijke collega's. 

Meer dan de andere partijen heeft de PvdA van deze 
. ontwikkelingen last ondervonden. Zij streefde naar 
ontplooiingskansen voor de arbeidersklasse. Toen 
dit r esultaat afwierp stond zij voor de taak deze be
ter betaalde, mondiger achterban te vertegenwoor
digen zonder de oude kiezers los te Iaten . 

273 



274 
s &.o 6 1993 

Op dezelfde wijze steunde de PvdA de vrouwen
emancipatie . Vervolgens stond zij voor het dilemma 
hoe individuele gelijke rechten verbonden moesten 
worden met groepssolidariteit. 

De enige oplossing die de PvdA (en de vakbewe
ging) voor dit vraagstuk hebben kunnen bedenken, 
is uitbreiding van bestaande ('verworven') rechten 
naar nieuwe groepen. Ook beter betaalde werkne
mers, ook gehuwde vrouwen zijn werknemers die 
ouder worden en het risico !open op ziekte, werk
loosheid en arbeidsongeschiktheid. 

De materiele werkelijkheid van deze groepen is ech
ter een fundamenteel andere dan het traditionele ge
zin waar het stelsel op gebaseerd was. Het gevolg is 
dat het sociale zekerheidsstelsel voor burgers vol
strekt onvergelijkbaar uitpakt. Om maar een bekend 
voorbeeld te geven: twee mensen die samen een 
huishouding voeren en een inkomen van J2ooo,

hebben, zijn financieel slechter af dan twee mensen 
die in een vergelijkbare situatie elk j 1 2 oo,- ontvan
gen. 

Het niet erkennen van gegroeide ongelijkheden 
heeft een aantal gevolgen: 

- Burgers zien de reele verschillen. Sommigen 
proberen de 'gaten' in de wet ten eigen bate te 
benutten. Om nog enig gevoel van gerechtigheid 
te smaken voelen anderen zich gedwongen tot 
soortgelijk gedrag. Wie daar niet de mogelijkhe
den toe heeft, heeft het nakijken . Wat je aan het 
stelsel van sociale zekerheid kunt ontlenen is 
daarmee niet meer gebaseerd op objectieve om
standigheden, maar op handigheden. 
- Het begrip solidariteit heeft geen praktische 
inhoud meer. Als de reele verschillen zo groot 
zijn, wie moet er dan solidair zijn met wie? 
- Als de kosten uit de hand !open, wordt er be
zuinigd op de uitgekeerde bedragen. Daarmee 
worden de mensen met de minste mogelijkhe
den om 'iets te regelen' relatief het hardst ge
troffen. De uitkomst van het w A o-debat is daar 
een schrijnend voorbeeld van. 
- Het belangrijkste, en rnisschien wei het meest 
schadelijke gevolg is echter dat de geloofwaar
digheid van de politiek in het geding is. Burgers 
zijn gei"nteresseerd in de werkelijkheid, niet in 
een door politici bedachte fictie daarvan. 

Voor de sociale zekerheid is het gevolg dat steeds 
meer mensen het stelsel niet als van en voor henzelf 
ervaren. Oat ligt niet aan een egolstischer instelling 
van de moderne, calculerende, burger. Er is geen 

enkele aanleiding om te veronderstellen dat mensen 
in de jaren vijftig een hoogstaander moraal hadden. 
Het sociaal zekerheidsstelsel berustte niet puur op 
soldariteit, maar op een combinatie van solidariteit 
en welbegrepen eigenbelang. Aileen lagen deze 
twee drijfveren in die jaren in elkaars verlengde. 

Evenmin moet de verklaring gezocht worden in 
een achterhaalde boodschap of een tekortschietende 
presentatie. 

De waarden achter het sociaal zekerheidsstelsel 
(rechtszekerheid voor premiebetalers, een fatsoen
lijke uitkering voor wie dat nodig heeft) worden nog 
wei breed gedragen. Maar als de praktijk haaks staat 
op de ideologie, keren mensen zich van het stelsel 
af. 

De PvdA zou de moed moeten hebben te erkennen 
dat het streven naar grotere gelijkheid, waarbij geen 
rekening werd gehouden met het verschil in situatie 
tussen mensen, juist heeft bijgedragen aan een groei
ende ongelijkheid. De volgende stap is dan het ont
wikkelen van een nieuw sociaal zekerheidsstelsel dat 
is toegesneden op de wensen en behoeften van men
sen in de jaren '90. 

Uitgangspunt is dat solidariteit en eigenbelang op
nieuw gekoppeld moeten worden. Oat kan aileen als 
de rechten die mensen aan het sociaal zekerheids
stelsel kunnen ontlenen enigzins vergelijkbaar zijn. 
Daarbij moet erkend worden dat de leefsituatie van 
mensen sterk verschilt. Sommige mensen zien de 
oplossing in de stijgende arbeidsparticipatie van met 
name gehuwde vrouwen. Op den duur zal dater toe 
leiden dat de bestaande verschillen verminderen of 
zelfs verdwijnen. Een dergelijk lange-tennijn-per
spectief doet echter geen recht aan de hedendaagse 
maatschappelijke werkelijkheid. 

Een reel ere mogelijkheid is om mensen de keuze 
te Iaten hoe zij zichzelf will en zien: als indi vidu of als 
onderdeel van een economische eenheid. Elke keu
ze heeft dan zijn eigen rechten en plichten. 

Wie voor zichzelf wil zorgen betaalt prernies en 
heeft zelfstandige uitkeringsrechten. Denkbaar is dat 
deze op 7o% van het minimum liggen. Daar staat 
tegenover dat men ook geen 'gezins'voordelen ge
niet: ieder verzekert zichzelf en koopt zijn of haar 
eigen ov-jaarkaart. Mensen die samen een huishou
ding of een voordeur del en zullen, ook als zij niet in 
aanmerking komen voor gezinsvoordelen, financieel 
voordeel hebben hoven mensen die in hun eentje 
wonen . Oat zij zo. Er zijn ongetwijfeld ook mensen 
die financieel voordeel hebben omdat zij zelden naar 
de kapper gaan of hun eigen kleren naaien. De over-
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heid kan niet alles regelen en moet dat ook niet wil
len. Waar het om gaat is dat iedereen ervoor kan 
kiezen om als zelfstandig individu behandeld te wor
den en daar ook dezelfde rechten en plichten aan 
ontleent. Maar het hoeft niet. 

Mensen kunnen er ook voor kiezen financieel voor 
elkaar te zorgen. Tot op heden steunt de overheid 
deze keuze financieel. Afhankelijke partners zijn 
gratis meeverzekerd voor bijvoorbeeld ziekenfonds 
en A ow, de verdienende partner heeft recht op een 
kostwinnerstoeslag. Tegen deze ondersteuning zijn 
de laatste jaren bezwaren gerezen. Met name de 
kostwinnerstoeslag zou voor gehuwde vrouwen een 
drempel opwerpen om (weer) betaald werk te ver
richten. 

Afschaffing van de kostwinnerstoeslag zou echter 
betekenen dat de overheid mensen financieel straft 
voor een keuze die diezelfde overheid altijd gesti
muleerd heeft. Oat lijkt wat bizar. Er is trouwens 
ook geen enkele reden om een keuze voor financiele 
afhankelijkheid te ontmoedigen. Zolang zij maar be
rust op vrijwilligheid en de consequenties helder 
zijn. De vrijwilligheid moet zoveel mogelijk gewaar
borgd zijn. Het toekennen van de huidige kostwin
nerstoeslag als 'afhankelijkheidstoeslag' aan de af
hankelijke partner draagt daartoe bij. Er bestaat dan 
geen wezenlijk verschil in situatie meer tussen een 
afhankelijke partner of een uitkeringsgerechtigde 
die (weer) wil gaan werken. Daarnaast moeten de 
consequenties duidelijk zijn. Verdienende partners 
zijn verantwoordelijk voor de afhankelijke partner, 
66k als de relatie beeindigd wordt. Die verplichting 
moet zakelijk geregeld worden. Het verhalen van 
bijstand, zoals nu gebeurt, leidt tot onverkwikkelij
ke situaties. Denkbaar is dat van verdienende part
ners verplicht premie wordt ingehouden ten behoe
ve van een eventuele uitkering als het leefverband 
uiteen valt. Ongeacht of dit alimentatie dan wei we
duwenpensioen betreft. 

Om recht te doen aan de koppeling tussen eigenbe
lang en solidariteit is - naast de keuzevrijheid van 
mensen - een onderscheid noodzakelijk tussen het 
behoefte- en het verzekeringselement in de sociale 
zekerheid. 

Een fatsoenlijke uitkering voor degenen die daar 
op zijn aangewezen, is voor een rijk land als Neder
land een kwestie van beschaving. Het ontstane scala 
aan leefvormen maakt het noodzakelijk dat dit col
lectief verzekerde inkomen gezien wordt als een 
vangnet, los van verdiend inkomen. Daarmee kan 
het begrip solidariteit opnieuw inhoud worden ge-

geven: iedereen kan met dit vangnet te maken krij
gen, de hoogte van de uitkering is voor iedereen 
gelijk en dus ook voor iedereen van belang. Voor het 
overige staat het mensen vrij aanvullende verzeke
ringen af te sluiten, al naar gelang hun behoeften en 
wensen. 

Wie een partner wil verzekeren, wie een riante
re uitkering wil dan de voor iedereen geldende, kan 
daarvoor voorzieningen treffen. 

Het voorgestelde stelsel voldoet aan de eisen van de 
jar en '90: het is gebaseerd op objectieve criteria die 
recht doen aan de verschillende keuzes die mensen 
maken, het is eenvoudig in de uitvoering, nauwelijks 
fraudegevoelig en, het belangrijkste, het legt een 
nieuwe koppeling tussen solidariteit en eigenbelang. 

Een serieze discussie over een dergelijk stelsel 
heeft binnen de sociaal-democratie nog niet plaats
gevonden. Vaak wordt een debat gesmoord met de 
emotioneel beladen term mini-stelsel. Het roept as
sociaties op met een uitkering die in niet meer voor
ziet dan het absolute bestaansminimum en zou de 
solidariteit onder druk zetten. Oat hoeft absoluut 
niet zo te zijn. lntegendeel. Solidariteit kan in een 
dergelijk stelsel zelfs gevoed worden door het eigen
belang dat iedereen bij het stelsel heeft: hoe hoger 
de algemene uitkering, hoe lager het benodigde aan
vullende be drag. 

Paul Kalma gaat in zijn afwijzing nog een stap ver
der. Hij vraagt zich af waardoor de sociaal-democra
tie zich nog onderscheidt van andere politieke stro
mingen, als zij 'los van concrete maatschappelijke 
problemen, de verantwoordelijkheidsverdeling tus
sen overheid, markt en maatschappelijk midden veld 
ten gunste van de markt (resp. van de vrijheid en 
verantwoordelijkheid van de burgers) wil wijzigen'. 

Deze redenering roept een aantal vragen op. 
De eerste vraag is ofhet sociaal zekerheidsstelsel 

zoals het nu functioneert onderdeel vormt van een 
sociaal-democratische visie op maatschappelijke 
vooruitgang. Oat lijkt mij niet het geval. Het stelsel 
is gebaseerd op sociaal-economische categorieen die 
voor een belangrijk deel achterhaald zijn. Een her
nieuwde sociaal-democratische ideologie zou zich 
juist af moeten vragen hoe een stelsel eruit moet 
zien dat in de huidige samenleving recht doet aan de 
oude doelstelling: rechtszekerheid voor degenen die 
premie betalen, het bieden van een fatsoenlijke uit
kering voor wie daar op is aangewezen. 

De tweede vraag is of de bestaande verantwoor
delijkheidsverdeling tot tevredenheid stemt. Ook 
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deze vraag lijkt mij moeilijk bevestigend te beant
woorden. Ik ben het met Paul Kalma eens dat de 
overheid zich wel degelijk verantwoordelijk behoort 
te voelen voor de inrichting van de samenleving. 
Het is echter de vraag hoever deze verantwoorde
lijkheid zich moet uitstrekken en hoe zij vorm gege
ven moet worden. In de sociale zekerheid heeft de 
bemoeienis van de overheid met de uitvoering van 
het stelsel een averechts effect gehad. Ik zou zelfs 
durven stellen dat de huidige verantwoordelijk
heidsverdeling tot grote, concrete maatschappelijke 
problemen heeft geleid. Het ontstane scala aan leef
vormen is voor de overheid geen aanleiding geweest 
een nieuwe visie te ontwikkelen op de verzorgings
staat. Integendeel. Ieclere nieuwe leefsituatie is door 
de overheid beoordeeld op de bezuinigingen die be
haald konden worden: tweeverdieners konden met 
minder toe dan kostwinners, voordeurdelers met 
minder dan alleenlevenden, jongeren met minder 
dan volwassenen. Voor iedere nieuwe situatie, voor 

iedere nieuwe uitzondering werden steeds verfijn
dere regels ontworpen. Dit heeft geleid tot een, 
door burgers en overheid gehanteerde, verdeel-en
heers-mentaliteit. Dat is niet de beste voedingsbo
dem voor solidariteit. 

De derde vraag is ofhet voorgestane stelsel een soci
aal-democratische visie op maatschappelijke voor
uitgang in de weg staat. Ik ben ervan overtuigd dat 
eerder het omgekeerde het geval is. 

De erkenning dat de ene werknemer de andere 
niet meer is, zou de politiek geloofwaardiger rna
ken. Bovendien zou bij invoering van het voorge
stelde stelsel veel geld vrijkomen dat nu nog besteed 
wordt aan de uitvoering van de sociale zekerheid . 
Dat geld zou kunnen worden ingezet om de sociaal
democratische maatschappijvisie concreet gestalte 
te geven. Door bijvoorbeeld de conducteur weer als 
volwaardige werknemer op de tram terug te halen . 
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Duitsland als 
probleem 

Jacobus Delwaide bespreekt: 

Jiirgen C. Hess en Friso Wielenga, 

red., Duitsland en de democratie 1871 -

1990, Meppel en Amsterdam: 

Boom, 1992. 

Jtirgen Hess en Friso Wielenga 
zijn twee minzame zendelingen 
die onverdroten ijveren voor een 
meer volwassen Ouitslandbeeld 
in Nederland. Met voile kracht 
duwen zij a! jaren tegen de Sisy
phusrots van het vooroordeel. 
Toch blijkt telkens weer dat het 
vooroordeel op hardnekkige wij
ze springlevend blijft. Oat kan 
niet worden toegeschreven aan 
het falen van verlichte voorlich
ters zoals Hess en Wielenga: hier 
is blijkbaar een wetmatigheid aan 
het werk, en die wordt niet ge
voed door oorlogservaring (die 
allesbehalve uniek is), maar door 
de gestadig slinkende vanzelfspre
kendheid van de Nederlandse 
identiteit. Hoe meer grenzen 
wegvallen, hoe kleiner en afhan
kelijker Nederland lijkt. Oaarin 
staat het uiteraard niet aileen. 
Maar de geografie speelt het post
maritieme Nederland parten, 
omringd als het is door water, een 
aantal Belgen, en een zee van 
Ouitsers. Met Belgen kan nog ge
lachen worden, met Ouitsers 
niet. 

W at de Ouitsers tot probleem 
maakt is niet zozeer dat ze anders 
zijn. Eigenlijk hebben weinig 
Europese volkeren zo vee! ge
meenschappelijk als Nederlan
ders en Ouitsers; kijk maar naar 
het hoogontwikkelde maatschap
pelijke organisatievermogen, 
naar de neiging tot kille streng
heid - vooral (maar niet enkel) in 

protestantse regionen, of naar de 
koddige obsessie met academi
sche titels . En welke taal staat zo 
dicht bij het Ouits als het Neder
lands, een Nederduits dialect dat 
tijdig een eigen Ieger verwierf? 
Precies omdat het machtige 
Ouitsland zo ontzettend nahe ligt 
wordt het tot probleem. Pogin
gen om dit probleem rationeel te 
benaderen zijn maatschappelijk 
gedoemd tot falen : de oorzaken 
liggen immers niet zozeer in een 
bekrompen Ouitslandbeeld, maar 
in een afkalvend zelfbeeld. Het is 
dan ook niet als remedie dat Duits

land en de democratie brede aanbe
veling verdient, maar als een bij
zonder handige bundel die een 
uitstekende toegang verschaft tot 
ontwikkelingen die voor Europa 
bepalend waren en zijn. 

Voor de lezer die niet bijzon
der vertrouwd is met de Ouitse 
geschiedenis bieden de verschil
lende opstellen een vlotte inlei
ding tot de betrokken periodes. 
Oat geldt vooral voor Friso Wie
lenga's heldere analyse van Ouits
lands ontwikkeling na wou naar 
democratische normaliteit. Ook 
de essays van Paul Stoop over het 
Oerde Rijk en van Georgi Ver
beeck over de noR zijn zeer lees
baar en overzichtelijk. W el had 
misschien wat meer aandacht 
kunnen worden besteed aan de 
economische politiek van de 
nazi's, aan hun aanvankelijk zo 
succsesrijke super-Keynesianis
me. Jiirgen Kocka's expose over 
natievorming in Ouitsland (de 
tekst van een lezing) is stimule
rend, maar jammer genoeg is 
Kocka nu te gerenommeerd om 
nog eieren te leggen onder een al
gemeen betoog voor een Neder
landstalig publiek: de gelnteres
seerde lezer wordt door geen en
kele voetnoot op het spoor van de 
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relevante literatuur gezet en zal 
zich dus moeten wenden tot pro
fessor Kocka in Berlijn, wat erg 
omslachtig is. 

Voor de Duitslandkenner is 
Duitsland en de democratie op z'n 
best waar de verschillende histo
riografische benaderingen onder 
de loep worden genomen. Chris 
Lorenz's essay over het (tweede) 
Duitse Keizerrijk (I 87 I- I 9 I 8) 
biedt een grondig en toch glashel
der overzicht van zeer complexe 
ontwikkelingen en debatten. Jiir
gen Hess verschaft eveneens een 
goed inzicht in de Weimar-repu
bliek en haar ondergang, maar hij 
is duidelijk minder uitvoerig dan 
Lorenz in de behandeling van de 
verschillende interpretatiescho
len. 

Het is moeilijk een de bat aan te 
gaan met een groep auteurs die 
enkel gebonden worden door een 
boekomslag en door interesse 
voor de Duitse geschiedenis . 
Maar Duitsland en de democratie is 
belangwekkend genoeg om dit te 
proberen rond twee punten die 
eigenlijk de hoofdthema's vor
men van deze bundel, namelijk 
natievorming en regime-ontwik
keling. 

Laten we beginnen met natie
vorming. Jiirgen Kocka's analyse 
van de jongste Duitse vereniging, 
in I 990, is overtuigend. Door 
zich als !eden van een natie te de
finieren, hoopten de Oostduitsers 
hun enorme achterstand in 'le
venskansen' te kunnen overbrug
gen- niet aileen op economisch, 
maar ook op sociaal, politiek en 
cultureel terrein. 'Door de ver
wijzing.naar de nationale verbon
denheid eiste men de geleidelijke 
opheffing van deze ongelijkheid. 
Deze nationale aandrang was in 
essentie gericht op een sociaal 
beleid.' Bij de Westduitsers, 
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daarentegen, 'was het nationale 
enthousiasme maar matig.' En 
toch was er 'verbluffend weinig 
oppositie tegen de vereniging.' 
Oat lag volgens Kocka aan de 
grondwet, die de vereniging als 
staatsdoel poneerde, aan 'een ze
ker gevoel van nationale saamho
righeid,' aan het gebrek aan inter
nationale bezwaren, en, last but 

not least, aan het feit dat vereni
ging zich aandiende als 'misschien 
wei het cruciale instrument voor 
de democratische opname van de 
o oR in de politieke cultuur van 
hetWesten' (p. 35-6). 

Echter Kocka's concept van 
nationale ontwikkelingen in het 
algemeen is wei erg traditioneel: 
in West-Europa - 'maar niet in 
Duitsland' - kwamen volgens 
Kocka 'grote nationale staten' op 
'binnen grenzen die min of meer 
met de taalgrenzen overeenkwa
men' (p. 28). Werkelijk?Iserdan 
geen verscli.il tussen Spanjes gren
zen en die van het Castiliaans? En 
heerste er in Frankrijk niet 'een 
weelde aan talen' (Eugen We
ber), dittotver in de I 9e eeuw?ln 
I 870 Jag de moderne eentalige 
natie in Frankrijk nog voor de 
boeg, net zoals in Duitsland. 
Kocka benadrukt de mobiliseren
de en integrerende werking die 
uitging van Bismarck's sociale 
verzekeringswetten en van de 
schoolplicht, en hij vermeldt ook 
de (onder andere daarmee samen
hangende) opmars van het Hoog
duits tijdens het laatste kwart van 
de I 9e eeuw; daarbij ziet hij ech
ter over het hoofd dat deze perio
de beslissend was voor de natie
vorming ook in andere, Ianger ge
vestigde staten. 

Het natie-concept van DDR

expert Georgi V erbeeck roept 
eveneens vragen op. Verbeeck 
beschrijft de DDR als 'een kunst-

matige creatie van een buiten
landse mogendheid' (p. I49)· Dit 
is een platitude die de test van een 
consequente analyse niet kan 
doorstaan. V ooral het woord 
'kunstmatig' is storend. Wat was 
er dan 'natuurlijk' aan Duitsland 
zoals het in I 87 I werd verenigd? 
Was Pruisen een 'binnenlandse' 
mogendheid? Was Oostenrijk 
'natuurlijk' buitenland? Ook Bel
gie was oorspronkelijk het pro
dukt van een 'buitenlandse' mo
gendheid, evenals zowat aile Afri
kaanse Ianden. Die grenzen zijn 
arbitrair getrokken, juist, maar 
welke grens is dat niet? Waar ligt 
de 'natuurlijke' Frans-Duitse 
grens? Noch de Rijn noch de 
Rhone zijn gegroeid tot de gren
zen waarvoor ze aile 'natuurlijke' 
ingredienten hadden. Zelfs Enge
lands grenzen blijken nog steeds 
bloedig weinig 'natuurlijk' te zijn 
aan de kant van lerland . En welke 
natie lijkt vandaag 'natuurlijker' 
dan de Franse? Toch beschrijft 
Eugen Weber het omsmeden van 
peasants into Frenchmen als een ko
lonisatieproces - hier dus koloni
satie door een 'binnenlandse' mo
gendheid, om met Verbeeck te 
redeneren, maar dat maakt dit 
proces daarom nog niet 'natuur
lijk'. De nationale staat is van na
ture artificieel. 

De DDR is er inderdaad vol
strekt niet in geslaagd haar bevol
king te mobiliseren en levensvat
baar te worden. Maar zou dat ook 
zo duidelijk het geval geweest zijn 
met een 'gefinlandiseerde' DDR 

die politiek en vooral economisch 
de vergelijking met het Westen 
beter had kunnen doorstaan? Zo
wel Jiirgen Kocka als Friso Wie
lenga analyseren het jongste ver
enigingsproces niet als iets dat 'na
tuurlijk' is, integeli.deel. Wielen
ga wijst er op (p. 2o6-9) dat de 



vorming van een W estduitse 
identiteit zeer ver gevorderd was, 
en dat de nu opgeheven Oost
West-grens nog lang zal blijven 
nawerken. Kocka concludeert 
(p. 35-6)datdedrijfverenvoorde 
vereniging niet nationalistisch wa
ren, maar dat ze in het Oosten 
vooral economisch en in het W es
ten vooral moreel van aard wa
ren. 

Tot slot het thema regime-ont
wikkeling, voor Duitsland een 
bijzonder gevoelig punt. In hun 
intellectueel alerte inleiding tot 
de bundel leggen Hess en Wie
lenga misschien iets te vee! nadruk 
op de rol van de historische per
soonlijkheid. In aile Westeurope
se Ianden, merken ze terecht op, 
hadden de liberalen - 'hoe tijde
lijk ook' - de politieke macht in 
handen, enkel in Duitsland niet, 
'omdat Bismarck de poorten van 
de macht op slot had gedaan' 
(p. I7). Maar lag dit niet aan de 
rnislukking van het liberalisme als 
autonome politieke kracht in de 
Duitse Ianden? En lag deze mis
lukking niet aan de pregnante rol 
van breuklijnen, vooral de religi
euze breuklijn? Door de vereni
ging van I 87 I werd deze breuk
lijn nog verscherpt, aangezien de 
relatieve homogeniteit van de 
verschillende middenklasses, bij 
voorbeeld in Baden, teloor ging in 
de Pruisisch-Duitse me/tina pot. 

Vooral het gebrek aan homogeni
teit in de Duitse middenklasse 
veroorzaakte de zwakte van het 
Duitse liberalisme; dat is een 
structureel argument, en het staat 
centraal in Gregory Luebberts 
briljante vergelijkende studie, Li
beralism, Fascism, or Social Demo

cracy (Oxford I 99 I). Uiteindelijk 
komt ook de rijpere Hans-Ulrich 
Wehler, na in een vroeger stadi
um vee! nadruk te hebben gelegd 
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op 'feodaliserende' Junkers en op 
Bismarcks 'Bonapartisme', tot 
een gelijkwaardige conclusie in 
zijn Deutsche Gesellschcifisaeschichte 
(Mi.inchen I 987), zoals men ove
rigens kan zien in het uitmunten
de historiografisch overzicht van 
ChrisLorenz(p. 85). 

Met betrekking tot regime
ontwikkeling tijdens het interbel
lum zingt Hans Lademacher een 
loflied op de verzuiling. Zoals (de 
door Lademacher nergens geci
teerde) Arend Lijphart reeds 
heeft opgemerkt, werkte de ver
zuiling 'als een stabiliserende po
litieke en sociale factor' (p. 2 27) . 
Inderdaad. Maar stabiliteit is op 
zich nog geen doorslaggevend 
goed. Frankrijk was niet erg sta
biel, maar werd toch niet fascis
tisch tijdens het interbellum. En 
de nieuwe ordes in Italie en 
Duitsland waren bijzonder effec
tief in het garanderen van stabili
teit. Lademacher oordeelt dat de 
verzuiling, met haar mobilisering 
van de 'kleine luyden' volgens het 
'livina apart toaether' principe, 
vee! druk wegnam uit het klas
senconflict en daarmee bijdroeg 
tot 'een zeer bestendig politiek 
klimaat.' Lademacher komt tot de 
conclusie dat 'de verzuiling mis
schien wei de politieke factor in 
de Nederlandse samenleving is 
geweest, die een slechts gering 
uitslaan van de politieke slinger 
naar links of rechts heeft bewerk
stelligd' (p. 2 28). 

Dit is de gangbare interpreta
tie, maar die mag een beetje wor
den gerelativeerd door er ook an
dere Ianden bij te betrekken. De 
grote test voor Europa's politieke 
structuren kwam met de enorme 
mobilisering na w o I en het weg
spoelen van constitutionele be
perkingen op de politieke partici
patie van de kleine luyden, vooral 

maar niet enkel in Duitsland. 
Nederland heeft deze test goed 
doorstaan, maar ook Belgie, Tsje
choslowakije, de Scandinavische 
Ianden, Zwitserland, Frankrijk, 
en Groot-Brittannie, tenrninste 
als men kijkt naar de doorbraak 
van het fascisme in ltalie, Duits
land, en Spanje. V erzuiling vorm
de dus niet de sleutel tot demo
cratische contimiiteit. Eigenlijk 
he eft de verzuiling het liberalisme 
in Nederland en Belgie geschaad, 
omdat ze liberaal-sociale ontwik
kelingen verhinderde zoals die in 
Frankrijk of, nog duidelijker, in 
Groot-Brittannie plaats vonden 
(de zogenoemde Lib Lab allian
tie). Wei brachten de confessio
nele partijen in Nederland en 
Belgie uiteindelijk een positieve 
dimensie in het politieke Ieven, 

. aangezien het hier sociaal gediver
sifieerde partijen betrof die gelei
delijk toch eisen uit de arbeiders
beweging konden articuleren . 
Daarmee vormden de religieuze 
en sociale breuklijnen in de Lage 
Landen geen zware hypotheek in 
het tijdperk van de grote mobili
sering na w o I, dit in tegenstelling 
tot Duitsland. Verwezen zij hier 
opnieuw naar Gregory Luebberts 
jong-klassieke meesterwerk. 

In Belgie zowel als in Neder
land was de formule: eerst libera
le, vervolgens confessionele he
gemonie . In Duitsland daarente
gen heerste tot I 9 I 8 een conser
vatieve hegemonie. Zuilen waren 
er in zekere zin ook - een katho
lieke en een socialistische - maar 
die waren vooral het produkt van 
repressie, en ze bleven te margi
naal om te kunnen fungeren als 
wegbereiders voor een meer fle
xibel en evenwichtig politiek sys
teem waarin de arbeidersbewe
ging niet hoefde te worden erva
ren als een bedreiging. 
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Lademacher vindt dat de West
duitse politiek weinig open stand 
voor nieuwe sociale bewegingen 
(p. 229). Op zich is dat waar. 
Maar als men kijkt naar de op
komst, doorbraak of invloed van 
'groene' partijen, dan moet men 
in vergelijking met bij voorbeeld 
Groot-Brittannie, Frankrijk of 
zelfs Nederland toch vaststellen 
dat de BRD zeer goed afsteekt. 
Lademacher echter oordeelt dat 
'vele altematieve' groeperingen 
gemakkelijk in het Nederlandse 
parlementaire stelsel werden bin
nengeloodst, dit bij een 'haast vol
ledige afwezigheid van discussie 
over macht en gezag. ' Lade
macher vindt zulk een stille ab
sorptiecapaciteit benijdenswaar
dig. Volgens hem vindt ze haar 
wortels in de Republiek, zelf een 

V olksverhuizingen m 
Europa 

Jarenlang gingen demografen en 
bestuurders ervan uit dat Neder
land een gesloten migratiebalans 
zou hebben: het aantal immigran
ten zou ongeveer even groot zijn 
als het aantal ernigranten. De wer
kelijke ontwikkelingen zijn steeds 
meer gaan afwijken van dit rusti
ge, evenwichtige beeld. Neder
land is in de loop van de jaren 
zeventig en tachtig een imrnigra
tieland geworden. In de bevol
kingsprognose van december I 99 I 
heeft het Centraal Bureau voor de 
Statistiek deze positie van ons land 
ook naar de toekomst geextrapo
leerd. Voor de jaren negentig 
wordt verwacht dat tegenover de 
7oo.ooo personen die ons land 
zullen verlaten, in totaal I, I mil
joen immigranten zullen staan: 
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produkt van 'het verzet tegen 
macht en gezag.' In het 'politieke 
systeem' van de Verenigde Pro
vincien behoorde 'voortdurend 
overleg tot de meest gewone ui
tingsvormen van de politieke cul
tuur,' aldus Lademacher (p. 2 29). 
Oat klinkt leuk, maar is het over
tuigend na twee eeuwen gecen
traliseerd bestuur? Tussen de zui
len werden evenrnin discussies 
gevoerd over fundamentals: de 
waarheid had men uiteraard zelf 
in pacht, en de andersdenkende 
was toch fundamenteel verkeerd, 
dus kon men best een vriendelijke 
modus vivendi nastreven. De 
daaruit voortvloeiende vergader
en consensuscultuur is een recept 
voor rust, zeer zeker, maar niet 
voor inspirerende debatten - dat 
kan men ook vandaag nog zeer 

een positief migratiesaldo van 
4oo.ooo personen in IO jaar. Na 
het jaar 2ooo zou dat positieve sal
do zonder aanwijsbare redenen 
teruglopen tot een niveau van 
25.ooo personen per jaar. 

In maart I 99 3 hebben minister 
Alders en staatssecretaris Heerma 
na lang aarzelen voor de woning
bouwprogrammering de eerste 
conclusies getrokken uit dit ge
wijzigde demografische perspec
tief (Fitie, I993). Voor het jaar 
2ooo zullen I44.ooo woningen 
extra moeten worden gebouwd 
om het per I januari I 990 vastge
steldetekortvan I2).ooo wonin
gen niet verder te laten oplopen. 
Het ziet er naar uit dat de woning
bouwcijfers ook na het jaar 2ooo 
fors zullen moeten worden ver
hoogd. Vooral de grootstedelijke 
gewesten waar de immigranten 
zich relatief vaak vestigen, wor
den daarmee voor grote ruimtelij-

duidelijk merken. 
Jammer dat het huis Boom 

blijkbaar bezuinigt op het lecto
raat en zich vele slordigheden per
rnitteert (zo op p. Io, 55, Io7, 
I I I, I 95, 218 - welke Duitse uit
geverij zou zoiets tolereren?). Ge
lukkig doet dit niet af aan de be
langrijke verdiensten van Duits

land en de democratie, ongetwijfeld 
de beste inleiding tot Duitsland in 
het Nederlands. Somrnige van de 
essays, zoals dat van Lorenz over 
het Keizerrijk en dat van Wie
lenga over de Bondsrepubliek, 
behoren zelfs tot de beste inlei
dingen iiberhaupt. 

JACOBUS DELWAIDE 

is politicolooa. 

ke-ordeningsproblemen geplaatst. 
De Vierde Nota Ruimtelijke Or
dening Extra was op deze nieuwe 
taakstelling onvoldoende inge
steld. 

lnternationale miaratie in Europa 
Wie de bundel Mass miarations in 
Europe. The Leaacy and the Future 

van Russell King (I993) leest, 
komt tot de conclusie dat wij wor
den geconfronteerd met structu
rele ontwikkelingen die a! decen
nia lang gaande zijn en ons niet 
hadden mogen verrassen. Dui
delijk wordt ook dat we vermoe
delijk nog maar aan het begin staan 
van een intemationale migratie, 
die vermoedelijk nog verder in 
omvang zal toenemen en de druk 
op West-Europa zal vergroten. 
Het hoek van Russell King is tot 
stand gekomen in het kader van 
het 'Programme on Regional and 
Urban Restructuring in Europe' 



(RURE) van de European Science 
Foundation, geleid door Arie 
Shachar (Universiteit van Jeru
zalem) en Sture Oberg (Universi
teit van Uppsala). De bundel be
vat in totaal I7 bijdragen, ver
deeld over drie delen: I. Backg
round; 2. Legacies en 3 The Pre
sent and the Future. Frans Diele
man (Universiteit van Utrecht) 
verzorgde de Nederlandse in
breng met zijn informatieve bij
drage 'Multicultural Holland: 
myth or reality?'. 

Fort Europa 

De bundel maakt duidelijk dat in
temationale migratie overal met 
stip staat genoteerd op de maat
schappelijke en politieke agenda. 
Sommigen schetsen de problema
tiek in rnilitaire termen: het Fort 
Europa, belegerd door aanzwel
lende legers rnigranten uit het 
Zuiden en Oosten. Intemationale 
rnigratie wordt vaak in negatieve 
termen geschetst: als een pro
bleem, als een plaag, een opgave. 
Te weinig wordt daarbij gekeken 
naar ervaringen in het verleden en 
naar de mogelijke pluspunten van 
intemationale rnigratie. Zo wordt 
vaak uit het oog verloren dat ont
wikkelingen op de postindustriele 
arbeidsmarkten niet aileen met 
een vraag naar hooggekwalifi
ceerde arbeid gepaard gaan, maar 
ook een vraag naar laaggeschoolde 
arbeid genereren, waaraan in on
voldoende mate door het autoch
tone aanbod kan worden voldaan. 
Overal in West-Europa stagneert 
de bevolkingsgroei en neemt de 
vergrijzing ongekende vormen 
aan. De immigratie van jonge, on
dememende mensen uit vooral 
Afrika en Oost-Europa vormt een 
adequaat tegenwicht tegen de 
vergrijzing en de demografische 
stagnatie. 

B O EKEN 

Ander half miljoen immioranten 

per jaar 

In de komende tien jaar zal in de 
Ianden ten Zuiden van de Middel
landse Zee de bevolking met so 
miljoen mensen toenemen. Tot 
voor kort waren Italie, Spanje 
en Griekenland emigratielanden. 
Deze Ianden staan nu onder druk 
van migratiestromen uit het Zui
den en zijn immigratielanden ge
worden. Italie heeft inmiddels 
circa I rniljoen illegale irnmigran
ten uit Afrika en Azie. In de ko
mende jaren worden omvangrijke 
imrnigratiestromen in Zuid-Eu
ropa verwacht vanuit Ianden als 
Egypte, Algerije en in toenemen
de mate zuidelijker gelegen Afri
kaanselanden. 

Ook in het geval dat West
Europa zou proberen zijn grenzen 
te sluiten, moet worden verwacht 
dat de rnigratiestromen naar 
West-Europa, legaal en illegaal, 
in omvang zullen toenemen. Als 
een niveau van een half miljoen 
imrnigranten uit Oost-Europa en 
een miljoen uit andere delen van 
de wereld per jaar wordt bereikt 
(onder meer door Lutz et al. ,al in 
I99I verwacht), zal West-Europa 
als immigratiegebied in een ver
gelijkbare positie komen als de 
Verenigde Staten in de afgelopen 
decennia. De ervaringen leren dat 
de imrnigranten zich vooral in en 
bij de grote steden zullen vestigen 
waar zich steeds meer een dubbe
le arbeidsmarkt ontwikkelt met 
een vraag naar zowel hooggekwa
lificeerde als ongeschoolde ar
beid. 

/mmiaratiebeleid 

Met grote inspanning proberen 
Ianden in de Europese Gemeen
schap onderscheid te maken tus
sen politieke vluchtelingen en de 
migranten die hun positie econo-

misch willen verbeteren. Fielding 
plaatst daarbij de volgende nuch
tere kanttekening (p. 56): "The 
problem for the governments in 
the destination countries in that 
there is no valid mechanism for 
distinguishing between true 'poli
tical' refugees and the many mi
grants who are attempting to es
cape poverty. This is hardly surp
rising since political corruption 
and state-sponsored violence tend 
to correlate closely with econo
mic exploitation". 

V erhelderend is het juridische 
onderscheid dat in verschillende 
Europese Ianden wordt gemaakt 
bij het a! dan niet toekennen van 
het staatsburgerschap aan imrni
granten. In Frankrijk hanteert 
men het 'ius soli', dat wil zeggen 
dat iedereen die in Frankrijk is 
geboren Frans staatsburger kan 
worden. In Duitsland gaat men uit 
van het 'ius sanguinis', waarbij 
bloedverwantschap de rechten op 
het Duitse staatsburgerschap be
paalt. Wie op de juiste plaats in de 
stamboom verkeert, kan de rech
ten van het staatsburgerschap ver
werven, ook a! is hij of zij ver van 
het "vaderland" geboren. 

In het V erdrag van Maastricht 
is onder meer afgesproken dat er 
een Europees staatsburgerschap 
zal worden ingesteld. Dit zal in 
vele opzichten nog verhitte de bat
ten opleveren. Gezien de grote 
verschillen tussen de vigerende 
nationale rechtsstelsels zal het 
niet eenvoudig zijn om het over zo 
iets delicaats eens te worden. 

King verwacht weinig nieuwe 
elfekten van het wegvallen van de 
binnengrenzen in Europa sinds I 

januari I99 3. Bepalend zijn zijns 
inziens de enorme bevolkings
druk en de armoede in het Zui
den, en de stagnerende bevol
kingsontwikkeling en de hoge 

2 8 1 
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welvaartin West-Europa. 
In een bijdrage over het immi

gratiebeleid in Europa constateert 
Fielding dat de sociale wetgeving 
in Nederland ten opzichte van 
imrnigranten van oudsher veelli
beraler en progressiever is dan in 
de meeste andere Europese ian
den: 'Housing policy is particular
ly noteworthy in this respect' (p. 
49) . 

'Beaten path if[ect' 

Zolberg (I 989: 406) konstateert: 
'In a world characterized by wide
ly varying conditions, interna
tional borders serve to maintain 
global identity'. De effektiviteit 
van deze grenzen neemt echter in 
hoog tempo af. Overal neemt het 
aantal asielzoekers explosief toe. 
In navolging van landgenoten die 
hen voorgingen worden vele 
asielzoekers steeds creatiever. 
Dankzij het aloude 'beaten path 
effect' (Hagerstrand: de door 
voorgaande pioniers gebaande 
wegen worden door grote aantal
len navolgers gebruikt) weten 
steeds meer asielzoekers hun weg 
te vinden . Overigens is het duide
lijk dat hooggeschoolden die een 
landsgrens willen overschrijden, 
overal met open armen worden 
ontvangen. Fielding stelt vast ' ... 
that the immigration laws and 
practices of the destination coun
tries are class as well as colour
biased' (p. 57). 

Seareaatie en diskriminatie 
Alom in West-Europa zien we 
hoe regeringen worstelen met 
toelatingscriteria en met de op
vang van toegelaten, respectieve
lijk gedoogde imrnigranten. Hutt
man (I 99 I: 37): 'Establishment 
views in Western Europe follow 
from the idea that a concentration 
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of minorities is wrong'. Pogingen 
om de vestigingspatronen van im
migranten in stedelijke gebieden 
te bemvloeden zijn veelal tot rnis
lukken gedoemd. Onvoldoende 
aandacht wordt besteed aan pro
cessen van 'self-segregation' van 
minderheden, die vaak elkaars 
nabijheid zoeken en aangewezen 
zijn op specifieke voorzieningen 
(moskee, kulturele instellingen, 
speciale scholen). Diskrirninatie 
van etnische minderheden op de 
arbeidsmarkt en de woningmarkt 
is in aile Ianden in West-Europa 
ruim verbreid. De strijd van de 
overheden tegen deze discrimina
tie blijkt zelden effektiefte zijn. 

Nederland: laaa aandeel buiten

landers 

Dieleman constateert dat Neder
land in vergelijking met andere 
W esteuropese Ianden een laag 
aandeel inwoners heeft dat uit het 
buitenland afkomstig is. Slechts 
4.3 procent van de bevolking 
heeft niet de Nederlandse natio
naliteit, en 7, 8 pro cent is buiten 
Nederland geboren (Moors & 
Beets, I99I). Het idee dat Ne
derland door buitenlanders wordt 
overspoeld wordt door cijfers 
over de feitelijke ontwikkelingen 
niet gestaafd. In de jaren zestig, 
ten tijde van de Tweede Nota 
over de Ruimtelijke Ordening, 
zetten de planners zich nog onbe
kommerd aan de opgave om Ne
derland in te richten voor 20 rnil
joen inwoners in het jaar 2ooo . 
Nu blijken sommigen a! zenuw
achtig te worden als het aantal van 
I 6 miljoen inwoners wordt bena
derd. 

Eurobarometer 

Regelmatig peilt de Eurobaro
meter de meningen van ingezete
nen in de lidstaten van de Euro-

pese Gemeenschap. In het voor
jaar van I 99 I vond de helft van de 
respondenten dater te vee! immi
granten van buiten de Europese 
Gemeenschap in het desbetref
fende land waren. Ongeveer 34 
procent vond dat er veel immi
granten waren maar niet te vee!. 
Slechts 9 procent vond dat er niet 
veel imrnigranten waren en 7 pro
cent maakte geen mening ken
baar. In de Ianden met een relatief 
hoge concentratie van immigran
ten van buiten de E G was de score 
van de respondenten die vond dat 
er te veel imrnigranten zijn, het 
hoogst: 56 procent in Belgie en 
Frankrijk, 55 procent in Duits
land en 54 procent in Groot-Brit
tannie. Het hoogste cijfer werd 
overigens in ltalie geregistreerd 
(63 procent) waar recentelijk het 
ernigratiesaldo is omgeslagen in 
een immigratiesaldo. Waar het 
aandeel immigranten laag is, 
scoort het aandeel respondenten 
dat het aantal te hoog acht, ook 
relatief laag: I 2 procent in Ier
land, I 8 procent in Portugal, 25 
procent in Spanje en 2 9 procent in 
Griekenland. Nederland (44 pro
cent) en Denemarken (43 pro
cent) nemen een tussenpositie in, 
beneden het E G-gemiddelde van 
so procent. 

Extreem rechts 

V ooral in combinatie met een 
stagnerende econornie en oplo
pende werkloosheid geeft een 
hoog aandeel imrnigranten van 
buiten de EG voedsel aan ex
treem-rechtse politieke bewegin
gen. In de bundel van King geven 
Vandermotten en Vanlaer daar
van een verhelderend overzicht 
op verschillende schaalniveaus: de 
Europese Gemeenschap, Belgie 
en Brussel. In Duitsland vissen de 



Republlkaner en de Deutsche 
V olksunion in troebel water. In 
Frankrijk is het Front National van 
Jean Marie le Pen actief; in Groot
Brittannie het National Front. In 
Belgie is extreem-rechts vooral in 
Vlaanderen sterk vertegenwoor
digd: Vlaams Blok, naast het 
Front National. Griekenland kent 
zijn Ethniki Parataxis, Spanje zijn 
Union Nacional, Italie zijn Movi
mento Sociale Italiano/ Destra 
Nazionale en ons land heeft de 
Centrumpartij. Uit een aantal 
onthullende kaartjes blijkt hoe
zeer extreem-rechts is geconcen
treerd in de grote steden en tradi
tionele industriele gebieden, 
vooral in 'the industrialized cent
re of Europe'. De 'electoral geo
graphy of the European extreme 
right (Vandermotten & Vanlaer, 
I 99 3: I 3 7) toont concentraties in 
de lle-de-France, France Nord, 
Alsace-Lorraine, Rhone-Alpes en 
Zuid-Duitsland . Nederland ligt 
(nog) niet in de sterkste concen
traties van extreem-rechts, maar 
zoals bekend beloven recente opi
nie-peilingen niet vee! goeds. 
Ook buiten kringen van extreem
rechts wordt de politieke opstel-
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ling jegens immigranten van bui
ten de EG gekenmerkt door 'cool, 
even xenophobic attitudes' (Van
dermotten&Vanlaer, I993: I37)-

Positiif en realistisch 

Voor een ieder die zich hierover 
een zelfstandig en gefundeerd 
oordeel wil vormen, is de bundel 
van Russell King verplichte litera
tuur. Het hoek geeft een verhel
derend beeld van een actuele ont
wikkeling die ook op de Neder
landse politiek in de komende ja
ren een markant stem pel zal druk
ken. Specifieke onderwerpen als 
de vluchtelingenstromen uit het 
voormalige JoegoSlavie en de 
noodsituatie in Ianden als Somalie 
en Soedan zijn onderbelicht. De 
nadruk valt geheel op de structu
rele tendenzen waaraan de inter
nationale migratie in en naar Eu
ropa onderhevig zijn. Ook in Ne
derland zullen we alle zeilen moe
ten bijzetten om met betrekking 
tot de internationale migratie en 
vooral de migranten uit Zuid en 
Oost een positief en r ealistisch 
beleid te ontwikkelen . Angst is 
daarbij de slechtst denkbare raad
geefster . 

HUGO PRIEMUS 

hoosleraar volkshuisvestins;weten
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Een rood woord 6 

The man with the blue guitar xv 

Is this picture of Picasso's, this 'hoard 
Of destructions, ' a picture of ourselves, 

Is dit Picasso's beeld, dit vat 
Vol vemieling, een beeld van onszelf, 

Now, an image of our society? 
Do I sit, deformed, a naked egg, 

Nu een beeld van onze gemeenschap? 
Zit ik hier, misvormd, een weerloos ei, 

Catching at Good-bye, harvest moon, 
Without seeing the harvest or the moon? 

T as tend naar V aarwel, volle maan 
Zonder vol te zien, laat staan de maan? 

Things as they are have been destroyed. 
Have I? Am I a man that is dead 

Dingen van nature zijn vemield. 
En ik? Ben ik een man die dood 

At a table on wich the food is cold? 
Is my thought a memory, not alive? 

Aan tafel met koud eten zit? 
Het brein vervlogen, levenloos? 

Is the spot on the floor, there, wine or blood 
And whichever it may be, is it mine? 

De vlek op de vloer van wijn ofbloed, 
Is die, wat het ook zijn mag, van mij? 

Wallace Stevens Rein Bloem 

Commentaar 

In een reeks van 33 aedichten (1937) 

speelt de Amerikaanse dichter Wallace 

Stevens met kleuren: aroen is de wer

kelij kheid, blauw is de verbeeldina. 

De eerste komt alleen tot zijn recht als 

de tweede er op los aelaten wordt. 

Picasso's uitaanaspunt is het ontbin

den in Jactoren, het vernielen, van de 

werkelijkheid om er iets nieuws voor 

in de plaats te zetten, iets vitaals van 

een ander orde. 

Maar soms aeift de werkelijkheid seen 

krimp, zo accuut en actueel staat die 

voor oaen, denk aan Guernica. 

Dan drinat een Jerde kleur zich op: 

rood. 

R.B. 
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Chantage 

Het ontslag van bisschop Bar van 
Rotterdam heeft vanwege de on
frisse achtergronden de laatste 
weken van de winter in vele Ne
derlandse harten een verwarmen
de opwinding veroorzaakto Oat 
gold in het bijzonder voor lezers 
van De Volkskrant - de redactie 
heeft menige kolom kunnen vul
len met ongewoon gepassioneer
de teksten; de Ieiding van de 
katholieke kerk werd 'dodelijke 
obsessies' met seks toegeschre
veno Priesterlijke geloften van ge
hoorzaamheid zouden niet mogen 
verworden tot 'bijna slaafse, kri
tiekloze hondetrouw aan het ker
kelijk gezag' 0 In N R c-Handelsblad 
werden de katholieke bisschop
pen afstandelijker, liberaler en 
toleranter geschetst als 'managers 
op een steeds moeilijker worden
de markt' en de vraag benadrukt 
ofhen 'menselijkheid mocht wor
den ontzegdo' 

W at opviel was dat er in de re
gel we! vee! aandacht aan de per
soonlijke aspecten werd gewijd -
aan de drama's voor de mannen in 
kwestie, aan de weerzin tegen de 
afpersing, de hierarchie en de 
sfeer binnen de geloofsgemeen
schap waarin zo iets mogelijk 
blijkt - maar weinig aan de ge
loofsleer in kwestie en andere, 
algemenere aspecten; menig be
toog bevatte in feite een pleidooi 
voor het toestaan van een dubbele 
moraal. 

Bovendien trok de belangstel
ling voor de affaire Bar vrijwel aile 
aandacht weg van de afdreiging 
die het Ieven moet hebben be
heerst van J 0 Edgar Hoover - de 
vee! machtiger man die een halve 
eeuw lang hoofd was van het fede
rale politie-apparaat in de Ver-

enigde Staten, die in onvergelijk
baar veel emstiger mate brokken 
in de samenleving en in afzonder
lijke mensenlevens maakte- waar 
de media buiten ons land in deze 
zelfde weken attenter op wareno 

Voor de jonge, staatkundig nog 
gebrekkige Verenigde Staten 
vormden openbare orde en veilig
heid en het afdwingen van respect 
voor de wet tot in de eerste helft 
van deze eeuw nog een groot pro
bleemo Politie en justitie waren 
vaak niet opgewassen tegen om
koperij, geweld en afpersing en 
dat niet aileen in het wilde W es
teno Hoover, die in 1924 chef 
werd van het Federal Bureau of 
Investigation, voorzag hetland pas 
van een gerespecteerd en gedis
ciplineerd politiecorps; hij toon
de zich daarbij een zeer autoritaire 
en rigide zedenmeester, die van 
zijn ondergeschikten totale Fidel

ity, Bravery en lntesrity eiste en 
zwaar tilde aan overtredingen van 
de strikte, conservatieve leefre
gels, die hij de FBI-mensen en hun 
gezinsleden voorschreefo Lange 
tijd werd hij gezien als de verper
soonlijking van onkreukbaarheid 
en ambtelijke toewijdingo 

Toen de dood hem in 1972, in 
zijn achtenzeventigste levensjaar 
verrastte, nog altijd onbeperkt in 
functie als chef van de F B 1, gelast
te het Witte Huis een staatsbegra
fenis en keurde het Congres goed 
dat het stoffelijk overschot werd 
bijgezet in de Capitol Rotunda, bij 
dat van Lincoln en de niet meer 
dan twintig andere staatshoofden 
en oorlogshelden aan wie deze 
eer sedert de geboorte van de v s 
was toegekendo President Nixon 
noemde Hoover in zijn lofrede, 
uitgesproken in aanwezigheid van 
het voltallige kabinet en het 
Hooggerechtshof, het Congres en 
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het diplomatieke corps, de schep
per van 'de beste dienst voor de 
handhaving van de wet op aarde, 
de onoverwinnelijke en onkreuk
bare verdediger van het kostbare 
recht van elke Amerikaan om vrij 
van vrees te zijn' en van 'een kli
maat van bescherming, veiligheid 
en onpartijdige gerechtigheid'. 
Ambtelijke en parlementaire on
derzoeken die sindsdien zijn ver
richt hebben bij dit beeld van het 
eerste hoofd van de FBI al veel 
vraagtekens geplaatst, maar enke
le recente biografieen (Gentry, 
Summers, Robins) en BBc-docu
mentaires leggen onder de mythe 
van De Grote Patriot een ware beer
put van corruptie en willekeur 
bloat. 

De maatstaven die Hoover 
hanteerde voor de integriteit van 
zijn medewerkers lapte hij aan zijn 
laars waar het om eigen verlan
gens ging. Zo gebruikte hij door 
de dienst verzamelde inlichtingen 
over ondernemingen voor zijn 
beursspeculaties en liet hij zijn 
ambtenaren boeken schrijven 
over de bestrijding van het com
munisme, die onder zijn naam 
werden gepubliceerd en in brede 
kringen verplichte lectuur vorm
den - de royalties die hij er voor 
opstreek sluisde hij via 'schenkin
gen' aan het FBI-personeelsfonds 
belastingvrij door naar zijn parti
culiere bankrekening. 

Onder Hoover zag de FBI er 
streng op toe dat homoseksuelen 
werden uitgesloten van over
heidsbetrekkingen; als voornaam
ste reden daarvoor gold dat der
gelijke mensen te kwetsbaar wa
ren voor afpersers . Ondertussen 
werd hij ook zelf slachtoffer van 
deze op zijn eigen bevel hardhan
dig in stand gehouden discrimina
tie : vanaf eind I 9 3 7 tot aan zijn 
dood, vijfendertigjaar later, werd 

Hoover door topfiguren van de 
maffia gechanteerd met foto 's en 
getuigenissen van homoseksuele 
betrekkingen met Clyde Tolston, 
zijn iets jongere adjudant bij de 
FBI en plaatsvervanger als hoofd 
van de dienst, zijn enige, !evens
lange boezemvriend en erfge
naam. 

De maffialeiders gebruikten de 
macht die zij over Hoover hadden 
om politie en de justitie op afstand 
te houden; vooral daardoor heeft 
de onderwereld een in andere 
W esterse Ianden ongekende greep 
op de samenleving kunnen krij
gen. Hoover bleef tegenover de 
regering en het Congres het be
staan van een op federale schaal 
georganiseerde misdaad en de 
noodzaak van actie van de federale 
recherche ontkennen, de FBI liet 
haar zo veel mogelijk ongemoeid. 
Pogingen van anderen, van sena
tor Kefauver eind jaren veertig 
bijvoorbeeld, de FBI wei tegen 
haar te Iaten optreden, werden in 
de kiem gesmoord. Het vermoe
den dat zowel president John 
Kennedy als diens broer Robert, 
minister van Justitie, die sedert 
I 96 I de strijd tegen de georgani
seerde misdaad over het hoofd van 
Hoover heen trachtten aan te bin
den, vanuit de maffiakring zijn 
vermoord, wint hierdoor meer en 
meer veld. Er was sedert eind 
jaren dertig slechts een echt zwar
te dag voor de grote rnisdaadlei
ders : de dag waarop hen het 
bericht over Hoovers dood be
reikte. 

Over iedere Amerikaan voor wie 
Hoover belangsteiling had legde 
de FBI, soms aileen nog voor 
Hoover zelf toegankelijke, dos
siers aan. Daarbij werd onder 
andere op grote schaal gebruik 
gemaakt van afluisteren via tele-

foons en microfoons, van came
ra's in woon- en slaapkamers en 
bordelen en langdurig schadu
wen; voor zover het ontbrak aan 
juridische en politieke ruimte, liet 
Hoover er zonder scrupules ille
gaal toe overgaan. Z'n privekluis 
bevatte dossiers van aile sleutel
figuren in het politieke circuit in 
Washington, hij gebruikte ze om 
zich ervan te verzekeren dat nie
mand hem ooit van zijn machtspo
sitie aan de top van de federale 
politie kon verdrijven, ook de 
bewoner van het Witte Huis niet . 
Nixon is er ook na Hoovers dood 
niet in geslaagd diens geheime 
dossiers in handen te krijgen of te 
Iaten vernietigen; pas na zijn af
zetting als president kwam het 
zijne hoven water - de codenaam 
bleek obscene matters te luiden. 

Een van de duurzame politieke 
gevolgen van de Hoover-koers 
van de FBI is de zwakke positie van 
de Amerikaanse vakbeweging. In 
de jaren twintig was Hoover al de 
drijvende kracht achter een jacht 
op Amerikaanse vakbondsmen
sen, die hij op grand van de meest 
absurde beschuldigingen bij hon
derden over de grens zette. De 
enige grate nederlaag die Hoover 
daarbij leed gold Harry Bridges, 
de befaamde, uit Australie afkom
stige immigrant, die in I 9 34 een 
van de !eiders was van een staking 
van havenarbeiders in San Fran
cisco en nadien bestuurder werd 
van de vakbond van havenarbei
ders aan de Westkust. Hoover 
was bijzonder gebeten op Bridges 
omdat hij deze niet bleek te kun
nen intimideren en de man hem 
publiekelijk dorst te ridiculiseren. 
Twintig jaar lang besteedde een 
speciaal FBI-team vele duizenden 
manuren aan het zoeken naar enig 
wettig bewijs dat Bridges commu
nist was en gedeporteerd zou kun-
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nen worden; de dossiers die ten
slotte meer dan tweeeneenhalf 
duizend pagina's telden, beland
den tot tweemaal toe bij het Op
perste Gerechtshof op tafel, maar 
leverden Hoover ook daar neder
lagen op. Het vrij spellaten aan de 
maffia en haar terreuroperaties te
gen Amerikaanse arbeidersorga
nisaties leidde eveneens tot ver
zwakking van de vakbeweging. 

Ook het McCarthyisme in de 
jaren vijftig is ondenkbaar zonder 
de grote rol welke Hoover en zijn 
FBI mannen als heksenjagers heb
ben gespeeld. De bestrijding van 
het communisme ontaardde door 
toedoen van de kliek rond de be
ruchte senator uit Wisconsin en 
diens rechterhand Cohn - een om 
dezelfde redenen als Hoover 
eveneens chantabele 'paranoide 
pitbullterrier' (N R c-Handels
blad) - en Hoover herhaaldelijk in 
de vervolging van elk non-confor
misme, vooral in de vakbeweging 
en onder kunstenaars en andere 
intellectuelen; daarbij zijn vee! 
slachtolfers gemaakt. Een bijzon
der weerzinwekkende onthulling 
over Hoover betreft de diepe per
soonlijke haat die hij in de jaren 
zestig tijdens de strijd van de 
zwarten voor hun burgerrechten 
koesterde tegen de bekendste Iei
der ervan, Martin Luther King. 
Met behulp van materiaal uit FBI
dossiers ging Hoover tot het ui
terste om deze Ieider van de be
weging voor burgerrechten ertoe 
te brengen een einde aan zijn 
Ieven te maken. 

Ondertussen wemelen de recente 
beschrijvingen van Hoovers doen 
en Iaten van de aanwijzingen dat 
vel en in de politieke en de justitie
le circuits in Washington a! heel 
lang op de hoogte zijn geweest van 
de kwetsbaarheid en relaties met 

de onderwereld van deze hoogste 
politiechef en zijn plaatsvervanger 
- opvallende vrijgezellen, altijd in 
elkaars nabijheid, soms hand in 
hand. De vraag is dan ook vooral, 
waarom een en ander pas nu, 
twintig jaar na de dood van Hoo
ver aan het Iicht komt. Onge
twijfeld hebben de gewijzigde 
intemationale verhoudingen het 
openbaar maken zeer vergemak
kelijkt: een eerdere ontmaskering 
van een zo machtig man als Hoo
ver zou een ontluistering zijn ge
weest van de Amerikaanse de
mocratie in een periode waarin 
dit land een onmisbaar bolwerk 
van het Westen in de propagan
distische en ideologische confron
tatie met het Sovjet-communisme 
was - een overweging die her
haaldelijk moet hebben meege
speeld. 

Vergelijkingen van Hoover 
met Sovjet-politiechefs zijn mis
plaatst- al was het aileen al omdat 
in het Witte Huis zelfs geen schim 
heeft rondgewaard die doet den
ken aan de massamoordenaars die 
zich sinds de Eerste Wereldoor
log in het Kremlin konden neste
len . Er schuilt echter wei een zin
volle parallel in het feit dat de 
maffia's aan de top van de Com
munistische Partij van de Sovjet
Unie, die de idealen van het socia
lisme schandaliseerden, zich be
dienden van een gedemoniseerd 
beeld van een complotterend ka
pitalistisch Amerika, terwijl Hoo
ver profiteerde van door hemzelf 
in het Ieven geroepen legenden 
over de ondermijnende activitei
ten van de Communistische Partij 
van de USA, een minuscule verza
meling op Mosk.pu georienteerde 
Amerikanen, die zich sedert het 
einde van de jaren veertig aan vrij
wel ieders waameming zou heb
ben onttrokken, als het ledental 

niet voor een hoog percentage uit 
FBI-medewerkers was gaan be
staan. Toen onderdirecteur Sul
livan van de FBI zich eind jaren 
zestig publiekelijk liet ontvallen 
dat het onzin was in alle optreden 
van zwarten voor gelijke rechten 
en alle verzet tegen de oorlog in 
Vietnam, elementen van een gro
te anti-Amerikaanse samenzwe
ring te zien, geleid door de c P

US A, werd hij door een razende 
Hoover op staande voet ontslagen 
- 'Hoe denk je dat we aan ons geld 
moeten komen als jij de Partij 
kleineert?' 

Nu de wereld na de beeindi
ging van de Oost-West-confron
tatie verlicht opademt en de ach
terhaalde vijandbeelden en com
plottheorieen elke zin hebben 
verloren, is er ook in de Westerse 
democratieen ruimte en gelegen
heid voor bezinning op de taken 
en het democratische toezicht op 
de staatsveiligheidsdiensten, op
dat in schemerige gebieden langs 
de grenzen van de rechtstaat, 
waar zij ook moeten kunnen ope
reren, zowel de rechtszekerheid 
van de burgers als de elfectieve 
beveiliging van hun gemeenschap
pelijke belangen worden gewaar
borgd. Daarbij gaat het er niet 
aileen om in de achteruitkijkspie
gels naar de Amerikaanse geschie
denis, maar vooral om door de 
voorruit naar de toenemende in
temationale samenwerking bin
nen de N Avo en de Europese Ge
meenschap te kijken. Tien jaar ge
leden heeft de Tweede Kamer op 
initiatief van de socialist Roethof 
een redelijke paging gedaan een 
goede wettelijke grondslag te ge
ven aan het opereren van inlich
tingen- en veiligheidsdiensten in 
ons land en de parlementaire con
trole daarop; bovendien is vorig 
jaar een gedachtenwisseling bin-
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nen de Kamer en met minister 
Dales op gang gekomen om de 
bestaande regeling verder uit te 
werken. Maar er zijn nogal wat 
staten binnen de Europese Ge
meenschap, die op dit punt heel 
wat meer te wensen overlaten, 
waaronder vrijwel aile grote Ian
den. Nu recente uitlatingen van 

het hoofd van de Binnenlandse 
V eiligheids Dienst bevestigen dat 
zich ook op dit terrein een inter
nationale vervlechting voltrekt en 
in de toekomst meer en meer ge
meenschappelijke operaties zul
len worden ondemomen, zou het 
goed zijn als de volksvertegen
woordiging en de media ook aan 

de taakstelling, de recrutering en 
de werkwijze van daarbij betrok
ken diensten bij diverse bondge
noten - en vooral het democra
tisch toezicht daarop - meer aan
dacht gaan besteden. 

GER VERRIPS 
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De lange vrede in Europa is voorbij. De Lange Vrede -- zo wilde de Ame
rikaanse historicus John Lewis Gaddis in I 987, nog voor het definitieve 
einde, de Koude Oorlog herdopen. Hij had eerst in positief opzicht ge
lijk. In I 988 werd een record gebroken: dat op de inter-Europese 
vrede. Het vorige berustte bij de periode die met het einde van de 
Frans-Duitse oorlog begon, en eindigde met het uitbreken van de 
Eerste Balkanoorlog. Twee jaar later kreeg Gaddis ook in negatieve zin 
gelijk, toen het federale Ieger van Joegoslavie de onafhankelijkheid van 
Slovenie gewapenderhand ongedaan trachtte te maken. 

Preciezen konden nog even volhouden dat dit niet telde als oorlog, 
hoogstens als burgeroorlog, maar water daarna is gebeurd in voormalig 
Joegoslavie is in de kern een agressie-oorlog waarbij Servie op kosten 
van de andere republieken die zijn ontstaan, en op kosten van de niet
Servische bewoners, een Groot-Servie tracht te scheppen. Deze oorlog 
heeft tot nu toe geresulteerd in een onbeschrijfelijke ellende, honderd
duizenden doden en miljoenen vluchtelingen. 

In de euforie na het einde van de Koude Oorlog werd dit conflict 
eerst opgevat als een misverstand, daarna als een uitzondering en ten
slotte als plaatselijk. Met dit laatste werd bedoeld dat men zich er niet 
mee hoefde te bemoeien. Eerder had men dat wei gedaan, als EG, als 
v N. Toen bleek dat de recepten voor het 'handhaven van de vrede', de 
enige rol die bij gebrek aan een plausibele vijand, voor de krijgsmacht 
was overgebleven, op dit fornuis allemaal aanbrandden en verkoolden. 
Die recepten waren immers gebaseerd op het handhaven van een vrede 
of wapenstilstand waartoe de strijdende partijen a! besloten hadden. 

Maar in voormalig Joegoslavie is van zo'n hestand nooit echt sprake 
geweest, en de peacekeepers zijn zo in feite een factor geworden die een 
van de strijdende partijen, namelijk de sterkste, ondersteunt; bij voor
beeld door de Servische veroveringen in Kroatie te beschermen tegen 
herstel van het Kroatisch gezag. Daarop werd besloten tot het allermin
ste wat de internationale gemeenschap kon doen: humanitaire interven
tie. Maar humanitaire interventie is onmogelijk in een oorlog waarin de 
burgerbevolking niet zozeer slachtoffer is alswel voornaamste doelwit. 
Hulp aan burgers is dan geen neutrale activiteit, maar actieve en opzet
telijke tegenwerking van de partij die hen wil verdrijven of vermoorden. 

De voornaamste politieke les die de desastreus uitgevallen bemoeie
nissen van EG en VN met de Joegoslavische oorlog oplevert werd ruim 
drie eeuwen geleden onder woorden gebracht door Thomas Hobbes: 
' .. overeenkomsten zonder het zwaard zijn !outer woorden, die elke 
kracht missen om iemand in veiligheid te brengen'. Het leren van deze 
les is een van de voornaamste onderdelen van de nieuwe basisvorming 
voor democratische staten. Tijdens de Lange Vrede kon ze gemist wor
den, want de nucleaire afschrikking tussen Oost en West bracht wei een 
enorme opeenstapeling van conventioneel militair vermogen met zich 
mee maar geen plausibel scenario van daadwerkelijk gebruik van ge
weld. Militaire macht was er om mee te dreigen, niet om te gebruiken . 
Oat bleef zo in de eerste jaren na I 989, metals enige uitzondering de 
achteraf comfortabele woestijnoorlog tegen Saddam Hoessein. Op de 
Militaire Academies was Clausewitz allang vervangen door een of ander 
Handboek Bedrijfskunde. De gedachte dat recht en vrede zonder mili
tair geweld en de geloofwaardige dreiging daarmee kunnen worden ge
handhaafd is in het Joegoslavisch bloedbad als een illusie ontmaskerd. 
Des te vaster klemt men zich vast aan de volgende illusie: dat wat in ex
Joegoslavie gebeurt, uniek is, en zich daarbuiten niet kan herhalen. 

Twee 
illusies 
voorbij 

BART TROMP 

Verbonden aan de vakgroep politieke 
wetenschappen van de 

Rijksuniversiteit van Leiden; 
redacteur van S&IJ 
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De ondergang 
van de sociaal-

democratie? 
moet worden bezien. Het gaat slecht met de so

ciaal-democratie. De PvdA 
heeft bij de lokale en pro
vinciale verkiezingen (in 
I 990 en I 99 I) aanzienlijk 
verloren en opiniepeilin
gen geven aan dat haar 
steun onder de kiezers 
sindsdien niet is vergroot. 
Maar ook zusterpartijen in 
het buitenland zien hun po
sitie sterk achteruitgaan. 
De Franse Parti Socialiste 

(Ps) leed in maart I 99 3 de 

De PvdA in Daartoe worden allereerst 
de perikelen in en rond de 
PvdA in de afgelopen jaren 
geschetst. Vervolgens 
wordt ingegaan op meer 
theoretische en internatio
naal-vergelijkende litera
tuur over de veronderstel
de neergang van de sociaal
democratie. Daarna wordt 
tegen de achtergrond van 
deze benaderingen de posi-

vergelijkend en 
historisch 

perspectiif 
tie van de PvdA in vergelij

grootste nederlaag sinds 
haar oprichting in I 97 I. 
De Britse Labour Party wist 
in I992 geen overwinning 
te boeken, terwijl de om
standigheden haast niet be-

R.A. KOOLE 
kend perspectief belicht. 
Achtereenvolgens komen 
de organisatorische, elec
torale en gouvernementele 
positie van de sociaal-de-

Universitair ho1"ddocent bij de vaksroep politieke 

wetenschappen van de Rijksuniversiteit Lei den 

ter konden zijn. De slechte economische situatie in 
Groot-Brittannie, de verdeeldheid in de regerende 
Conservative Party en de omstreden lokale belasting, 
de poll tax, hadden Labour in staat moeten stellen de 
partij van Thatcher en Major op de knieen te dwin
gen. Dit lukte echter niet: Kinnock exit. De 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (sPD) kreeg in 
I 990 bij de eerste verkiezingen na de Duitse een
wording een gevoelige klap te verwerken. Boven
dien is sinds het begin van de jaren tachtig de rege
ringsdeelname van de sociaal-democratische partij
en in het noorden van Europa gering. Dit werd deels 
goed gemaakt door participatie van socialistische 
partijen in de regeringen van mediterrane Ianden. 
Maar juist de partijen in ltalie, Frankrijk en Spanje 
worden recentelijk getroffen door allerlei schanda
len, die hun geloofwaardigheid aantasten en hun 
electorale positie (behalve in Spanje) verder onder
mijnen. 

De situatie waarin de PvdA zich bevindt, past 
aldus op het eerste gezicht in een algemene neergang 
van de sociaal-democratie in West-Europa. De 
vraag die in deze bijdrage centraal staat, is of inder
daad gesproken kan worden van een dergelijke alge
mene crisis en hoe de positie van de PvdA in dit licht 

mocratische partijen aan de 
orde. In de slotparagraaf wordt geconcludeerd dat 
de toekomst van de PvdA vooral afhangt van de 
vraag of zij in staat is een consistente visie op met 
name sociaal-economisch terrein te formuleren. 

De crisis in de PvdA 

Na de grote overwinning bij de Tweede-Kamer
verkiezingen van I 977 ·hi het met de PvdA nooit 
meer echt goed gekomen, zo lijkt het. Met de leuze 
'Kies de minister-president' wist de PvdA onder Iei
ding van J .M. den Uyl tien zetels winst te boeken. 
W eliswaar slaagden de drie grote confessionele par
tijen, die VOOr het eerst een gezamenlijke CDA-lijst 
bij de nationale verkiezingen presenteerden, erin 
hun achteruitgang te stoppen, maar de PvdA werd 
duidelijk de grootste partij van het land. Zij kreeg 
het initiatief bij de daarop volgende kabinetsforma
tie, maar zag zich als coalitiepartner - niet buiten 
haar schuld - uiteindelijk gepasseerd door de v v o. 
De verkiezingsresultaten waren in de jaren tachtig 
eigenlijk niet zo slecht, maar regeringsdeelname zat 
er voorlopig niet in. Een politieke tocht door de 
woestijn begon. Het kortstondige kabinet-Van Agt 
I I van CDA, PvdA en o66 in I98 I- I 982 bleek niet 
vee! meer dan een fata morgana te zijn . De overwin-
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ning in 1986, toen de PvdA met Den Uyl voor de 
laatste keer als lijsttrekker maar een zetel minder 
dan in 1977 haalde, bleek een 'overwinningsneder
laag '; opnieuw bleef de PvdA buiten de regeringsco
alitie. 

Onder het nieuwe politieke leiderschap van de 
voormalige vakbondsleider W. Kok, die Den Uyl 
kort na de verkiezingen van 1986 was opgevolgd, 
werden de 'luiken opengezet'. Het zogeheten 'ver
nieuwingsproject' dat volgde, leverde verschillende 
rapporten over 'gewenste vemieuwingen in de 
PvdA' op, 1 maar een echte discussie daarover kwam 
in de partij niet op gang. Toch veranderde er wei de
gelijks iets. Het polarisatiestreven werd aan de kant 
gezet. Het geloof in het sturend vermogen van de 
staat, in de 'maakbaarheid van de samenleving', dat 
in rapporten van de Wiardi Beckman Stichting 
(wss; het wetenschappelijk bureau van de PvdA) a! 
eerder aan de kaak was gesteld, 2 begon nu ook in 
bredere lagen van de partij te tanen. De oppositie
cultuur die de PvdA vanaf het optreden van Nieuw 
Links gekenmerkt had, ebde langzaam maar zeker 
weg. De vvo hielp de PvdA ten slotte een handje 
door in 1989 een kabinetscrisis te forceren, waama 
de PvdA ondanks verlies bij de verkiezingen het 
regeerkasteel kon betreden: een omgekeerde 'over
winningsnederlaag' als het ware. 

De echte crisis van de PvdA openbaarde zich pas na
dat zij eindelijk weer tot regeringsverantwoordelijk
heid was geroepen. In maart 1990 kreeg de partij, 
met name in de grote steden, een forse klap te ver
werken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral 
bij de jongeren deed de PvdA het slecht. Bij de ver
kiezingen voor de Provinciale Staten een jaar later 
herhaalde dit slechte resultaat zich. Nog net iets 
meer dan 2 o procent van de kiezers bracht zijn of 
haar stem uit op de PvdA. 

De deplorabele electorale toestand van de PvdA 
maakte de weg vrij voor het heropenen van de 'ver
nieuwingsdiscussie', die in januari 1 989 met de par
tijbestuursverklaring 'Om de kwaliteit van de toe
komst' voorlopig was afgesloten. Naar aanleiding 

1. Een rapport behandelde de organisa
tie van de partij (Poliliek a Ia carte in 
plaats van politiek als daaschotel, 
Amsterdam, 1 9 8 7), een ander de 
inhoudelijke politiek (Schuivende pane
len . Continuiieit en vernieuwino in de soci- · 

aal-democratie, Amsterdam. 1987), en 
een derde de strategie (Bewoaen bewe
BinB Sociaal-democratie als proaram en 
methode, Amsterdam, 1988). 
2. Met name de rapporten van 

van een besluit van de partijraad in februari 1990 
werd door het partijbestuur een commissie inge
steld, die als opdracht meekreeg: 'een analyse te ge
ven van de plaats van de politieke partijen in de jaren 
negentig. Een analyse die zou dienen uit te monden 
in een visie op de rol van politieke partijen en in het 
bijzonder die van de Partij van de Arbeid en op de 
wijze waarop de partij georganiseerd client te zijn' .3 

Oud-minister J .A. van Kemenade werd voorzitter 
van de commissie, die in juli 199 1 haar rapport uit
bracht onder de titel Een partij om te kiezen. In het 
rapport werden vele aanbevelingen gedaan om de 
organisatie van de PvdA te wijzigen. De belangrijk
ste daarvan was de macht van de gewesten terug te 
dringen, met name in de kandidaatstellingsprocedu
re . Tegen de achtergrond van ingrijpende maat
schappelijke processen als individualisering, ontzui
ling, 'de groeiende relativering van de rol van de po
litiek en de overheid in de maatschappelijke orde
ning', de 'vervaging van traditionele maatschappelij
ke tegenstellingen' en 'de toenemende complexiteit 
en professionaliteit van het openbaar bestuur' werd 
gepleit voor een 'meer open en beweeglijke partij'. 4 

De partij moest niet naast de samenleving staan, 
maar in de samenleving. 

Vlak na de presentatie van het rapport van de com
missie-Van Kemenade werd de PvdA getroffen door 
dew AO -crisis. Tegen het kabinetsbesluit inzake een 
herziening van de w A o en de Ziektewet rees in de 
zomer van 1991 heftig verzet in en buiten de PvdA. 
Diverse partijgewesten noemden de plannen voor 
de PvdA onacceptabel. De vakbonden tekenden 
scherp protest aan. 

Oat met name de PvdA hierdoor in een crisis ge
raakte en niet ook haar christen-democratische 
coalitiepartner, heeft op zijn minst twee oorzaken. 
Ten eerste was het verschil tussen het tot dan toe 
volgehouden partijstandpunt en het gewraakte kabi
netsbesluit bij de PvdA groter dan bij het CDA. 

Hoewel het verkiezingsprogramma van het c D A, 

net als dat van de PvdA, strijdig was met de kabi
netsvoorstellen, hadden voorlieden van het CDA, 

P. Kalma, De illusie van de 'democratische 
staat ' Kanttekeninaen bij het sociaal-demo
cratisch Staats- en democratiebeorip, 

Deventer, 1982; en idem, Het socialisme 
op sterk water. Veertien stellinaen, 
Deventer, s.a. [ 1 988]. 
3. Een partij om te kiezen. 
PartijvemieuwinB en PvdA. Rapport van 
de commisie-Van Kemenade, 
Amsterdam, 1991 , dee! 1 1, 3 2. 
4 · Ibidem, 'Voorwoord '. 
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fractievoorzitter L.C. Brinkman voorop, hun ach
terban tijdig voorbereid op een verandering van op
vatting. De PvdA-voorlieden hadden dat niet ge
daan. Sterker nog, kort voor het kabinetsbesluit had 
onder anderen de toenmalige staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid E. ter Veld 
gesteld dat aan de w A o -uitkeringen niet getornd 
mocht worden. 

In de tweede plaats liet de PvdA-organisatie zich 
vee! meer dan die van het co A kneden door de pers. 
De parlementaire redacties van de dagbladen kregen 
met deze crisis een geschenk uit de heme! in de zo
merse komkommertijd . Zij deden er alles aan het 
'nieuws' van de w A o -crisis zo lang mogelijk te rek
ken . In plaats van in een keer de opinies van de ge
westelijke besturen van de PvdA in kaart te brengen, 
brachten zij om de paar dagen het 'nieuws' datal
weer een gewest zich tegen de w A o -plannen keer
de. Oat valt de pers niet kwalijk te nemen,5 de be
stuurders van de gewesten, die - met uitzondering 
van het Amsterdamse gewest- opinies ventileerden 
zonder raadpleging van de achterban, vee! meer. De 
w A o -crisis was daarmee voor een belangrijk dee! 
het gevolg van een partijklimaat, waartegen de com
missie-Van Kemenade zich nu precies had uitgespro
ken. Een klimaat, waarin eerder de media werden 
opgezocht om een opinie te ventileren dan dat bin
nen partijverband inhoudelijk de degens werden 
gekruist. Het argument dat het nu juist de door die 
commissie aangeklaagde gewestelijke baronnen wa
ren die het verzet tegen de w A o -voorstellen vorm 
gaven en daarmee lieten zien wei degelijk 'de ach
terban' te vertegenwoordigen, snijdt geen hout, 
omdat de representativiteit van de gewestelijke be
sturen in deze kwestie in het geheel niet vaststond. 

Onder druk van de perikelen in de partij en op 
het randje van een kabinetscrisis, wist vice-premier 
Kok eind augustus het kabinetsbesluit inzake de 
WAO enigszins bij te stellen. Tevoren had hij a! aan
gekondigd dat een speciaal w A o -congres (en niet de 
door de gewestelijke 'partijbaronnen' overheerste 
partijraad) zich in september over het kabinetsvoor
nemen zou kunnen uitspreken. Kok verbond aan de 
instemming met dit kabinetsvoorstel zijn politieke 
lot en zette hiermee het congres onder druk. Voor 
partijvoorzitter M. Sint was de kritiek op haar per-

soon in deze kwestie aanleiding om voortijdig af te 
treden . Het congres dat eind september I 99 I in 
Nijmegen bijeenkwam, stemde met een meerder
heid van ruim So procent in met de herziene w A o 
voorstellen. lntussen had Kok zijn uitspraak dat niet 
aan de koppeling (van de hoogte van uitkeringen aan 
de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven) mocht 
worden getornd, moeten terugnemen. Zo maakte 
de PvdA in korte tijd ten tweeden male een zwen
king op een sociaal-economisch strijdpunt, dat door 
haarzelf tot toetssteen van sociaal beleid was ver
klaard. 

Het was duidelijk dat ten aanzien van de arrange
menten van de verzorgingsstaat behoefte was aan 
een heldere toekomstvisie. Daarom werd in oktober 
I 99 I door het partijbestuur een comrnissie inge
steld, die de opdracht kreeg een sociaal-democrati
sche kijk op de toekomst van de verzorgingsstaat te 
ontwikkelen. Deze commissie stond onder Ieiding 
van de econoom D.J. Wolfson en publiceerde reeds 
in januari I 99 2 haar rapport Niemand aan de kant. In 
dat rapport werd ingegaan op 'de contouren van een 
activerend arbeidsmarktbeleid, de noodzaak de uit
voering van de sociale zekerheid meer dienstbaar 
daaraan te maken, en de consequenties van deze par
ticipatiestrategie voor het inkomensbeleid'. 6 In de 
pers werd vooral de afwijzing van een zogeheten mi
nistelsel aangehaald, een stelsel dat ervan uitgaat dat 
mensen hun eigen aanvullende verzekeringsvorm 
kunnen kiezen, op basis van een publieke voorzie
ning op minimum-niveau. 'Tegen het ministelsel', 
zo stelde het rapport, 'pleit de principiele opvatting 
dat de verzorgingsstaat er niet aileen voor de mini
ma is, en dat de arbeidsongeschikten al zo'n bitter 
verlies aan maatschappelijke functioneringsmoge
lijkheden lijden. Een zekere mate van loongerelateer
de opvang van de financiele gevolgen daarvan voor 
de duur van de arbeidsongeschiktheid is dan ook 
redelijk' .7 Op het partijcongres in maart I 99 2 werd 
deze opvatting overgenomen. Hoewel vice-premier 
Kok het nog te vroeg vond om een rninistelsel af te 
wijzen, wees het congres een motie om - met het 
oog op economische tegenwind - alsnog te onder
zoeken aan welke eisen een ministelsel zou moeten 
voldoen, met grote meerderheid van de hand. 8 

s.Anders lag dit bij de vaak genante 
berichtgeving over de afwezigheid van 
partijvoorzitter M. Sint. 
6. Niemand aan de kant. Rapport van de 

commissie-Wolfson, Amsterdam, 
I992. 3 · 
7· Ibidem, II. 
8. Keesinas Historisch Archiif, april I992, 
2 2 2. 
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De vraag rijst of hiermee niet de kiem werd gelegd 
voor een nieuwe inhoudelijke crisis in de PvdA. In 
januari 199 3 werd door het partijbestuur een com
missie gelnstalleerd, die een concept-programma 
voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1994 

moest opstellen. Op de dag van de installatie schreef 
een van de leden, VARA-voorzitter M.P.A. van 
Dam, in De Volkskrant dat de individualisering in de 
samenleving noopte tot het accepteren van een mi
nistelsel.9 Duidelijk is in ieder geval dat met de tot
standkoming van het rapport van de commissie
Wolfson de discussie over een sociaal-democrati
sche visie op de verzorgingsstaat nog niet had geleid 
tot eenheid in de partij. 

Op hetzelfde congres van maart 1992 werden de 
aanbevelingen van het partijbestuur aanvaard, die 
het naar aanleiding van het rapport van de commis
sie-Van Kemenade over de partijorganisatie had 
opgesteld. De partijraad werd afgeschaft. Maar de 
terugdringing van de invloed van de gewesten ging 
minder ver dan de commissie-Van Kemenade had 
voorgesteld, omdat het partijbestuur de gewesten 
nog de aanwijzing van een Tweede-Kamerkandidaat 
per gewest had gegund. Gecombineerd met de 
doorgevoerde verandering in de samenstelling van 
het partijbestuur, waarin voortaan ook vertegen
woordigers van de gewesten zouden plaatsnemen, 
was het uiteindelijke resultaat voor wat betreft de 
kandidaatstelling eerder een versterking dan een 
verzwakking van de gewestelijke invloed . Het par
tijcongres van december 1992 herstelde dit echter, 
door te besluiten dat - conform het oorspronkelijke 
voorstel van de commissie-Van Kemenade - in de 
toekomst alle kandidaten door het congres zouden 
worden aangewezen. 

Op het congres van maart werden tevens met een 
overgrote meerderheid F. Rottenberg en R. Vree
man gekozen tot voorzitter respectievelijk vice
voorzitter. Op hen rustte de taak de partijorganisa
tie te vernieuwen en te versterken. Het partijbureau 
in Amsterdam werd gereorganiseerd en in septem
ber 199 2 lichtten zij in een brief aan de kaderleden 
(aanhef: 'Een half jaar zijn wij nu partijvoorzitter') 
de volgende stap van het 'Project Partijvernieuwing' 
toe . 10 'Meer informatie , meer debat, beter contact 
tussen politiek en maatschappij . Daar gaat het aile-

maal om', stelden Rottenberg en Vreeman in hun 
brief. Naast onder andere het opzetten van regionale 
' PvdA-centra ' en speciale 'kenniscentra', zouden 
regelmatig zogeheten ' PvdA-briefings' gehouden 
worden. Deze briefings werden als volgt omschre
ven: 'Bewindslieden en kamerleden praten de partij 
bij over verschillende onderwerpen in een ontrnoe
ting van partij, lokaal bestuur, landelijke politiek en 
gelnteresseerden van buiten de partij .' Inderdaad 
werden dergelijke bijeenkomsten gehouden over de 
burgeroorlog in het voormalige Joegoslavie, over de 
positie van asielzoekers in Nederland en de w A o
kwestie . De vorm en de actualiteit van de bijeen
komsten was nieuw en trok ook de aandacht van de 
m edia. 

lntussen bleef de PvdA laag in de opiniepeilingen 
staan. Weliswaar was het percentage respondenten 
dat verklaarde op de PvdA te zullen stemmen niet 
altijd zo laag als in augustus 199 I . Toen bedroeg dat 
percentage slechts I 4 procent, daarna was het onge
veer 2o procent, maar peilingen direct na de voor
stellen van staatssecretaris Ter Veld inzake vermin
dering van bijstand voor jongeren, die de opmaat 
vormden voor haar aftreden in juni I993, kwamen 
eveneens op I 4 procent uit . Daarna geven de peilin
gen een lichte stijging aan, maar het is duidelijk dat 
de PvdA - althans volgens de enquihes - nog ver 
verwijderd is van het aandeel stemmen dat zij bij de 
laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer in I 989 

haalde (3 I ,9 procent). 

Het einde van de 'go uden eeuw' van de sociaal

democratie 11 

Geluiden dat het slecht gaat met de sociaal-demo
cratie zijn niet van de laatste paar jaar. Zo stelde de 
journalist G. Mulder in een boekbespreking dat een 
titel nog ontbrak in de overigens rijke bibliografie 
van de Nederlandse sociaal-democratie: 'Rode ma
laises. De crisis in de Nederlandse sociaal-democra
tie I 900- I 99 I' . ' 2 Maar ook in de internationale li
teratuur wordt allanger gewag gemaakt van de crisis 
van de sociaal-democratie. De teneur van vele analy
ses gaat echter verder. Dit keer was er niet zomaar 
sprake van weer een crisis, maar zou de sociaal
democratie een onvermijdelijke neergang te wach
ten staan. Dahrendorf bijvoorbeeld vroeg zich in 
I 98o af ofhet tijdperk van de 'sociaal-democratische 

9.De Volkskrant, 21 januari '993 · 
1 o. 'Brief aan de kaderleden'. in 
Beleidsverslaa 1990-1992. Uitgave PvdA 
'992, 15·20. 

Decline?', inJ.M . Maravall e.a ., 
Socialist Parties in Europe, Barcelona, 

S. Padgett en W. E. Paterson, 
A History'![ Social Democracy in Postwar 
Europe, Essex 199 1. 

11. Zie voor een overzicht : W. 
Merkel, 'After the Golden Age: is 
Social Democracy Doomed to 

199 1. Zie ook: F. Fox Piven, The 
Decline f?J'Labor Parties: an Overview, in: 
idem , ed ., Labor Parties in Postindustrial 
Societies, Cambridge, 1991, 1-1 9. Voor 
een historisch overzicht zie: 

12. Gerard Mulder, 'Het eeuwig elec· 
toraal getob der socialisten' , in 
N R c/ Handelsblad , 2 2 februari 1 9 9 2. 
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consensus' niet voorbij was. Het sociaal-democra
tisch 'waardensyndroom' is niet Ianger meer in staat 
veranderingen en nieuwe ontwikkelingen te bevor
deren en wordt bovendien innerlijk steeds tegen
strijdiger. 1 3 Met de totstandkoming van de verzor
gingsstaat zou de sociaal-democratie haar historische 
taak hebben volbracht. Daaraan werd door neolibe
ralen als Crozier toegevoegd dat zulks op zodanige 
wijze was gebeurd dat het zelfregulerende mecha
nisme van de vrije markt er wezenlijk door was aan
getast, waardoor de economie overbelast was ge
raakt en te vee! heil van de staat werd verwacht. 14 

Anderen stelden dat de sterke orienta tie van de soci
aal-democratie op de factor arbeid geleid heeft tot 
een 'produktivistische' samenleving, die desastreus 
dreigt te worden voor de menselijke gezondheid en 
het milieu. 1 5 Met andere woorden: het was nu de 
tijd aan andere krachten om orde op zaken te stellen . 
De sociaal-democratie had haar missie volbracht en 
kon in het museum worden bijgezet. 

Niet aileen de emancipatorische missie van de so
ciaal-democratie, maar ook haar electorale positie 
was door structurele maatschappelijk ontwikkelin
gen achterhaald. Met name Przeworski en Sprague 
hebben benadrukt dat socialisten zich voor een on
oplosbaar 'electoraal dilemma' gesteld zien. 16 De 
combinatie van een klassestructuur waarin arbeiders 
een minderheid zijn, en de wens tot democratische 
legitimatie van de politieke instituties had het socia
lisme altijd al voor een dilemma gesteld. Maar door 
de groei van de middenklasse, en bijgevolg het rela
tief kleinere aandeel arbeiders in de samenleving 
(aangeduid met de term 'de-industrialization') is dat 
dilemma nog groter geworden . Willen socialisten 
hun electorale kracht behouden, laat staan vergro
ten, dan moeten zij steun zoeken bij andere lagen 
onder de bevolking dan de arbeiders. Maar dat gaat 
weer ten koste van de steun van die arbeiders: 
'When socialists seek to be effective in electoral 
competition they erode exactly that ideology which 
is the source of their strength among workers.' 1 7 

Socialisten kunnen derhalve op geen enkele manier 

1 3. Dahrendorf, R., Life chances: 
Approaches to Social and Political Theory, 
London, 198o, Chapter 5: 'The End of 
Social Democratic Consensus? ' , met 
name Io6- 1o7. 
14. M. Croziere.a., eds., The crisis'![ 
Democrary, New York, 1975. 
1 5. Kalma noemt als voorbeelden van 
deze denktrant: Offe, Touraine en 
Gorz; zie Kalma, Socialisme op sterk 
water, 143. 
16. Zie vooral; A. Przeworski en J. 
Sprague, Paper Stones: A History'![ 
Elecoral Socialism, Chicago/ London, 

winnen en slechts jammeren en treuren, hun strate
gieen veranderen, om daama opnieuw slechts te 
kunnen jammeren en treuren, aldus Przeworski en 
Sprague. 

Ten slotte is volgens verschillende auteurs het 
economisch project van de sociaal-democratie niet 
meer bij de tijd. De pogingen om kapitalisme en 
democratie met elkaar te verzoenen door middel 
van een keynesiaanse vredesformule zijn gedoemd 
te mislukken in een periode dat de econornieen van 
de verschillende staten steeds meer met elkaar ver
weven zijn geraakt, de publieke schulden enorm zijn 
toegenomen en de (veelal) onafhankelijke centrale 
bank en een strikt monetair beleid voeren. N u had de 
liberale econoom Hayek a! in de jaren veertig van 
deze eeuw gewezen op het gevaar dat teveel over
heidsingrijpen in de econornie het voortbestaan van 
de democratie in de waagschaal zou stellen, maar 
zijn voorspelling - die in de jaren tachtig met enige 
graagte werd herhaald - was door de feitelijke ont
wikkelingen in de naoorlogse periode in West
Europa gelogenstraft. Nergens in West-Europa had 
de grote mate van overheidsingrijpen geleid tot on
democatische staten . Welleidde de genoemde in
temationalisering bij velen tot de overtuiging dat 
keynesianisme en planning 'in een land, niet meer 
mogelijk zijn. Somrnige marxisten steunden, om ge
heel andere redenen, deze visie: de poging van de 
sociaal-democraten om het kapitalisme op een socia
le wijze te beheren was immers altijd a! gedoemd te 
rnislukken, omdat de sociaal-democraten de rechte 
weg naar het socialisme hadden verlaten. 

Tegen dit beeld van de onvermijdelijke neergang 
van de sociaal-democratie is verzet gerezen. Merkel 
wijst in een commentaar op deze benaderingen op 
een gemeenschappelijke zwakheid ervan. 1 8 Zowel 
de neoliberale visie van Dahrendorf en Crozier, de 
neoconservatieve opvatting van Von Mises en Ha
yek, de rational choice-benadering van Przweworski 
en Sprague als het 'paleomarxistische' commentaar 
van onder anderen Panitch 1 9 gaan zijns inziens mank 

1986, S!i- 56 . Een kritisch commentaar 
hierop is te vinden bij W. Merkel, 
' Between Class and Catch-all: Is there 
an Electoral Dilemma for Social
Democratic Parties in Western 
Europe?', in: G. Colome (ed.), 
Socialist Parties in Europe 11: OJ Class, 
Populars, Catch-all?, Barcelona, 199 2, 

II-J2 . 

17- Przeworski en Sprague, op.cit , 55. 
1 8. Merkel. 'Golden Age ' . 
19 . L. Panitch. 'The Impasse of Social 
Democratic Politics', in: Socialist 
Reoister, 1985/ 1986, so-97 . 



aan een statische perceptie van de sociaal-democra
tie als politieke actor. Terwijl de omgeving van de 
sociaal-democratie wei verandert, zou die beweging 
zelf dat niet doen. De sociaal-democratie als willoos 
slachtoffer van een veranderende samenleving! Mer
kel wijst op de inmiddels bekende studies van Es
ping-Andersen en van Scharpf, die deze statische val 
weten te verrnijden. 20 Esping-Andersen laat in zijn 
hoek over de Scandinavische partijen in de periode 
tot I 9 8 5 zien dat zij door zich op een bepaalde wijze 
aan te passen aan de veranderde omgeving, juist wei 
een brug konden slaan tussen arbeiders en midden
klasse en daardoor in staat waren Przweworski's 
electorale dilemma op te lossen. Door een specifiek 
overheidsbeleid waarop zij door hun positie een 
grote invloed uitoefenden, konden de Scandina
vische sociaal-democratische partijen de omgeving 
voor een dee! ook helpen vormen, in plaats van er 
uitsluitend slachtoffer van te zijn. Scharpf sluit daar 
min of meer bij aan. In een 'neo-institutionalisti
sche' benadering stelt hij dat indien sociaal-demo
cratische partijen er in slagen hun beleidsvoorstellen 
zodanig te forrnuleren dat zij passen in de wisselende 
institutionele en maatschappelijke machtsverhou
dingen, zij hun politieke waarden en doelstellingen 
niet behoeven op te geven. 

Over de onverrnijdelijkheid van de teloorgang van 
sociaal-democratische partijen bestaat in de litera
tuur dus geen overeenstemming. De vraag is boven
dien of er wei van een achteruitgang van de kracht 
van sociaal-democratische partijen kan worden ge
sproken. De voorspelling van die neergang was 
vooral gebaseerd op de gedachte dat door structure
le maatschappelijke veranderingen als het bereiken 
van de verzorgingsstaat en een gewijzigde sociale 
stratificatie, de ruimte voor krachtige sociaal-demo
cratische partijen in de diverse Ianden kleiner 
wordt. Deze maatschappelijke veranderingen heb
ben niet pas de laatste jaren plaatsgevonden. Der
halve kan een toetsing van genoemde voorspellingen 
plaatsvinden door de positie van sociaal-democrati
sche partijen over een langere periode te bezien. 
Een viertal aspecten van die positie (ledental, kie
zersaanhang, regeringsdeelname en invloed op be
leid) worden hieronder achtereenvolgens belicht, 

waarbij de positie van de PvdA gedurende de laatste 
dertig jaar vergeleken wordt met die van haar zus
terpartijen in West-Europa . 

Een empirische inventarisatie 
De structurele veranderingen die de basis vorrnen 
voor de beschouwingen over de neergang van de 
sociaal-democratie in West-Europa, hebben zich 
ook in Nederland voorgedaan . De sociale stratifica
tie veranderde ook hier. Het percentage mannen en 
vrouwen, bijvoorbeeld, dat in de industrie werk
zaam was, daalde van 30,7 procent in I96o tot I8,9 

procent in I 9 8 7; daarentegen steeg het aandeel 
werknemers in de dienstverlenende sector in die
zelfde periode van I 8,7 procent tot 39,4 procent. 
Het opleidingsniveau steeg eveneens enorrn. Zo 
volgden in I 96o slechts 3 I van de duizend jongeren 
tussen de I 8 en 2 5 jaar wetenschappelijk onderwijs; 
in I 985 was dit opgelopen tot 84. 2 I Deze gegevens 
vormen aanleiding om te veronderstellen dat ook de 
PvdA zich de afgelopen decennia in een situatie be
vond, die volgens verschillende hierboven genoem
de auteurs haar positie in het politieke krachtenveld 
zou kunnen aantasten. 

Ledenaanhana 
Wat betreft de ontwikkeling van de ledenaanhang is 
de positie van de PvdA inderdaad verzwakt. Haar 
ledental is sinds I 96o, toen het zich op een hoogte
punt bevond, bijna gehalveerd: van ruim I42.ooo 

tot minder dan ongeveer 74.ooo aan het eind van 
I 99 2. 

2 2 De laatste twee jaar is het ledental drama
tisch teruggelopen met ongeveer 2o.ooo. 

Uitgedrukt in een percentage van het aantal kie
zers dat een stem op de PvdA uitbracht, de zogehe
ten organisatiegraad, liep de ledenaanhang terug van 
7·9 procent in I963 tot 3·4 procent in I989. Men 
kan het ook anders berekenen: terwijl in I963 net 
iets meer dan 2 procent van het gehele electoraat lid 
was van de PvdA, was dat in I989 nog slechts o.87 

procent. De PvdA kon aldus in I989 nog geen pro
cent van aile kiesgerechtigden tot partijlid rekenen. 
Andere partijen deden het overigens niet beter. 
Aileen het CDA had in I989 een iets groter aandeel 
in het totale electoraat ( 1. I 3 procent); de andere 
partijen haalden zulke percentages bij lange na niet 

2o. G. Esping-Andersen, Politics Aaainst 
Markets: the Social Democratic Road to 
Power, Princeton, I985; en F.W. 
Scharpf, Sozialdemokratische Krisenpolitik 
in Westeuropa, Frankfurt/New York, 

in tijdreeksen. Den Haag, I989, 76. Politieke Partijen, Groningen, I986, 

I 987. 
2 I· 1899-1989: neaentia jaren Statistiek 

2 2. Voor de ontwikkeling van ledental
len van Nederlandse politieke partijen, 
zie: R.A. Koole en G. Voerman. 'Het 
lidmaatschap van politieke partijen na 
I 945', in : jaarboek 198 5 
Documentatiecentrum Nederlandse 

I I 5- I 76; meer recent is: R.A . Koole, 
De opkomst van de moderne kaderpartij. 
Veranderende partijoraanisatie in 

Nederland 1960-1990, Utrecht, I992, 
hoofdstuk 4· 
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(vvo: o.58 procent; SGP: o. 2 I procent; GPV: o. I 2 
procent; o66: o .o9 procent; de overige partijen tel
den in relatieve zin nog minder !eden). Daarbij moet 
wei bedacht worden dat het aantal kiesgerechtigden 
sinds het begin van de jaren zestig enonn is toegeno
men . 2 3 In I 989 waren er door de verlaging van de 
kiesgerechtigde leeftijd en vooral door de sterke be
volkingsgroei maar liefst 65 procent meer kiesge
rechtigden dan in I 96 3. 

Vergeleken met verschillende andere westerse 
Ianden is de organisatiegraad van de Nederlandse 
politieke partijen bijzonder laag. Nederland behoort 
tot de groep Ianden, waar deze organisatiegraad 
gemiddeld genomen daalde. Uit gegevens betreffen
de tien W esteuropese Ianden blijkt dat slechts in 
Belgie en West-Duitsland de organisatiegraad deaf
gelopen dertig jaar is toegenomen. Door de bevol
kingsgroei liep de organisatiegraad in de meeste Ian
den terug, ook al steeg het absolute aantal partijle
den er soms. Interessant is om na te gaan hoe de 
sociaal-democratische partijen het er in dit verband 
van afbrachten. 

Tabel I. OntwikkelinB oraanisatiearaad sociaal-demo

cratische partijen in tien Westeuropese landen ( aantal 

I eden als percentaae van het totaal aantal kiesaerechtia

den bij de eerste nationale verkiezinaen na 1960 en bij de 

laatste nationale verkiezinaen voor 1990) 

na voor verschil nationaal 

1960 1990 verschil• 

Belgie (Pss,ssP) 3,26 3.53 +o,27 +1,4 

Denenmarken( s D) 9. 13 2,51 -],00 -14,6 

Duitsland (West-s Po) I ,72 2,01 +o,29 +t,7 

Finland (snP) 1,65 2,19 +o,54 -6,o 

Jtalie (PSI, PSDI) 2,o8 1,94 -0,14 -J,o 

Nederland (PvdA) 2,0t; 0,87 -1,18 -6,6 

Noorwegen (DNA) 7,04 3.98 -3,06 -2,o 

Oosterijk (sP6) 14,54 11,51 -3,03 -4.4 

Verenigd Konink-

rijk(Labour) 2,31 o,67 -1,64 -6,1 

Zweden (sAP) 14,69 17,03 +2,34 -o,S 

*Met het 'nationaal verschil' wordt bedoeld het verschil in 
de organisatiegraad (van aile partijleden als percentage van 
het totale electoraat) tussen de eerste verkiezing na 1960 en 
de laatste verkiezingen v66r 1990. 

Bran: R.S. Katz, P. Maire. a., 'The membership of political 
parties in European democracies 1960- 1990', in: European 
journal cifPolitical Research, 22, 1992, 329-345. 

Tabel I laat zien dat in vier van de tien gevallen er 
sprake was van een toename van de organisatie
graad, in zes gevallen van een afname. Vooral de 
Deense partij gaf een sterke achteruitgang te zien, 
zoals alle partijen in Denemarken. De achteruitgang 
van de PvdA is zeker niet extreem te noemen; wei is 
de organisatiegraad - zoals gezegd - altijd zeer laag 
geweest. 

Electoraat 

De electorale positie van de PvdA (uitgedrukt in het 
percentage van totaal uitgebrachte geldige stemmen 
bij Tweede- Kamerverkiezingen) is in de loop van 
de tijd niet verslechterd, zoals Tabel 2 toont. 

Tabel2. Resultaten PvdA bij Tweede-Kamerverkiezinaen 

(1946-1989) 

1946 2 8,J 1963 28,o 1981 28,] 

1948 25,6 1967 23,6 1982 30,4 

1952 29,0 1971 24,6 198633,] 

1956 3 2.7 1972 27,] 1989 31,9 

1959 30,4 1977 ]3,8 

Bran: Compendium voor Politiek en samenlevinB in Nederland 
(vancif 1986), hocifdstuk A 1300 

Integendeel, het gemiddelde percentage stemmen 
dat de PvdA in de peri ode I 946- I 9 56 behaalde, was 
28 ·9 procent. Het zakte in de jaren I 959- I 97 2 wel
iswaar tot 2 6. 8 procent, maar bedroeg in de periode 
I 977- I 989 3 I .5 procent. Ondanks het bereiken van 
de verzorgingsstaat in de jaren zestig en ondanks de 
gewijzigde samenstelling van de beroepsbevolking 
lag het gemiddelde percentage kiezers in de tweede 
helft van de laatste dertig jaar aldus ongeveer vijf 
pun ten hoger. N eemt men het jaar I 9 7 3 als cesuur 
(aan de 'vette jaren' van de verzorgingsstaat kwam 
toen met de oliecrisis een einde, hetgeen volgens 
verschillende auteurs tevens het einde van de 'gou
den eeuw van de sociaal-democratie' betekende), 
dan zien wij dat de gemiddelde score van de PvdA in 
de periode I 946- I 97 2 2 7. 8 procent was en in deja
ren daarna 3 I .5 procent. 

Was de PvdA hiennee een uitzondering in de in
ternationale 'rode familie'? Ja en nee . Tabel 3 geeft 
aan dat de sociaal-democratische partijen in West
Europa bij elkaar genomen hoegenaamd geen ter
rein hebben veri oren in de peri ode I 974- I 990, in 

23. Zie R.S. Kalz, P. Mair e.a., 
'The membership of political parties in 
European democracies 1960- 1990', 
in: European journal cifPolitical Research, 
1992, 329·345· 
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vergelijking met de peri ode 194-5-197 3. Het verlies 
van de ene partij werd goed gemaakt door de winst 
van de ander. Het enorme succes van de Franse 
socialisten bij voorbeeld maakte de sterke achteruit
gang van Labour ruimschoots goed. Behalve het spe
ciale geval van de Franse socialisten waren er echter 
weinig partijen die winst boekten. In dat opzicht be
hoorde de PvdA tot de uitzonderingen, zij het dat 
het verlies van de meeste andere partijen beperkt 
bleef. 

Tabel 3. Gemiddeld aandeel sociaal-democratische par

tijen bij nationale verkiezinnen in West-Europa (194)-

1990) 

1945-197 3 I 974-1990 verschil 

Belgie (BSP, PBS) 3 2,1 

Denemarken(so) 37,7 

Finland (soP) 24,8 

Frankrijk (SFI o/Ps) I 7,5 
Griekenland(PA so K) 

Ierland(ILP) I 2,4 

Italie (Psi,Psoi) I 7,6 

Nederland (PvdA) 27,8 

27' 2 

33 ,J 

24,9 

3 2.3 

35,8 

9.3 

14,9 

31,5 

Noorwegen(DNA) 44,2 38,7 

Oosterijk (sP6) 44,2 47,o 

Portugal(PSP) 30,6 

Spanje(Pso E) 30,6 

Vererugd Korunk-

rijk(Labour) 46,o 34.3 

Zweden (sAP} 46,3 43,9 

Zwitserland (sPs) 25,5 22,7 

Gemiddelde* 31,7 31,5 

* Zonder Griekenland, Spanje en Portugal 

+o,r 

+14,8 

-J, I 

-2,7 

+3,7 
-5,5 
+2,8 

-I I ,7 

-2,4 

- 2,8 

-o,2 

Bronnen: W.Merkel. 'After the Golden Age: is Social 
Democracy Doomed to Decline?'. in: J. M. Mara vall e.a., 
Socialist Parties in Europe, Barcelona, I 991, 2 1 5; R.S. Katz en 
P. Mair, The Development '![Party Oraanizations in Western 
Democracies 1960-1990. A Data Handbook. London, I 99 2. 

In het Europese krachtenveld nemen de sociaal-de
mocratische partijen in electoraal opzicht een sterke 
positie in. Oat wordt duidelijk wanneer de samen
stelling van het Europees Parlement in ogenschouw 
wordt genomen. Vergelijkingen door de tijd heen 
zijn door de successievelijke uitbreidingen van de 

Europese Gemeenschap moeilijk te maken, maar de 
huidige zetelverdeling van het Europees Parlement 
laat zien dat de sociaal-democraten er verreweg de 
grootste groepering vormen (zie Tabel4). 

Tabel4. ZetelverdelinB in het Europese Parlement 

(mei1983) 

sociaal-democraten I98 

christen-democraten 162* 

liberal en 46 

groenen 28 

overig 84 

totaal 5I8 

* lnclusief 3 3 Euro-parlementariers van de Britse Conservative 
Party en 4 van de Deense Konservative Folkeparti 

Bron: De E v P-fractie in het Europees Parlement, uitgave 
E v P-fractie, mei I 993 

De reden voor de sociaal-democratische dominantie 
is gelegen in het feit dat de politieke scheidslijn op 
basis van klassentegenstellingen in elk land heeft ge
leid tot het ontstaan van een sociaal-democratische 
partij; terwijl niet overal een godsdienstige tegen
stelling aanwezig was die resulteerde in partijvor
ming op religieuze grondslag. Aileen in de oor
spronkelijke zes lidstaten van de EG (Frankrijk uitge
zonderd) is de christen-democratie sterk vertegen
woordigd. Elke uitbreiding van de EG vergrootte de 
relatieve kracht van de sociaal-democratie. Dit is 
ook de belangrijkste reden waarom de christen
democratische en de conservatieve partijen inmid
dels een samenwerkingsverband zijn aangegaan in 
het Europees Parlement, overigens tot groot ver
driet van het Nederlandse CDA. In de diverse natio
nale partijstelsels zijn deze partijen elkaars functio
nele equivalenten ( een krachtige conservatieve par
tij en een grote christen-democratische partij komen 
nergens tegelijk voor). Op het Europees niveau zijn 
zij nu ook een inhoudelijke samenwerking aange
gaan, teneinde de dreiging van een al te socialistisch 
Europa afte wenden. 24 

Op hun beurt kozen de Europese sociaal-demo
cratische partijen op een congres in Den Haag van 
november 1 99 2 voor versterking van hun samen
werkingsverband door de oprichting van de Partij 
van de Europese Sociaal-Democraten (PEs), die in 

24. R.A. Koole en H.M. ten Nape!. 
'De conservatieve verleiding. 
Christen-democratische machtsvor
ming op Europees niveau', in: Civis 
Mundi, 32 (I993), 1 (feb.), I2-I8. 
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bepaalde gevallen gekwalificeerde meerderheidsbe
sluiten neemt in plaats van besluitvorming op basis 
van unanimiteit, hetgeen een slagvaardiger geza
menlijk optreden moet bevorderen. 

Geconcludeerd kan worden dat van een elector
ale neergang van de georganiseerde sociaal-demo
cratie in de naoorlogse periode zowel in Nederland 
als in West-Europa niet gesproken kan worden. De 
voorspellingen van een onvermijdelijke teloorgang 
van de sociaal-democratie zijn niet uitgekomen. 
Daarbij client even we! een belangrijk voorbehoud te 
worden gemaakt. De gepresenteerde cijfers beslaan 
vooral de periode tot I 990. Ontwikkelingen in jaren 
daarna zijn in de beschouwing niet verwerkt. De aan 
het begin van dit artikel gesignaleerde perikelen in 
sommige Ianden duiden er op dat verschillende soci
aal-democratische partijen recentelijk zijn of op 
korte termijn zullen worden geconfronteerd met 
een achteruitgang in de kiezersaanhang. 

De zware nederlaag van de Franse socialisten is 
hiervan een voorbeeld . Toch is het de vraag of de 
Franse situatie niet uitzonderlijk is. De betrekkelijk 
recente bekering van de Franse PS van een socialisti
sche partij die in I 9 8 I nog wilde breken met het ka
pitalisme, tot een sociaal-democratisch georienteer
de partij die de markteconomie accepteert, en de 
verschillende recente affaires die haar blazoen als 
een moreel zuivere partij hebben besmet, deden het 
vertrouwen van de kiezers in de PS tot een diepte
punt dalen. Maar deze oorzaken zijn voor een be
langrijk dee! incidenteel, niet structured van aard. 

Hetzelfde geldt voor de nederlaag van de Duitse 
SPD in december I 990. Het waren de eerste verkie
zingen in het verenigde Duitsland. Bondskanselier 
Kohls prestige in het voormalige Oost-Duitsland 
was groot. Des Po die reserves had getoond ten aan
zien van de kosten van de Duitse eenwording, deed 
het slecht in de Ostliinder. Terwijl de SPD in het wes
ten slechts achteruitging van 3 7 procent in I 9 8 7 
naar 35,7 procent in I 990, behaalde zij in het oosten 
niet meer dan 24 procent van de stemmen, waar
door het totaal-resultaat in I 990 op 33,3 procent 
kwam. 2 5 De veronderstelling is daarom gerecht
vaardigd dat na de euforie van de Duitse eenwording 
het resultaat van de SPD bij volgende verkiezingen 
hoger zalliggen dan in I 9 9 o. 

Ook de resultaten van de Britse Labour Party in 
april I 99 2 geven geen aanleiding om tot electoraal 

verval te concluderen. lntegendeel, het aandeel 
stemmen voor Labour steeg van 30,8 procent in 
I987 naar 34,4 procent in I992. De Conservatives 
gingen licht achteruit - van 4 2, 2 pro cent naar 4 I , 9 
procent - ,maar wisten hun parlementaire meerder
heid net te behouden (336 van de 65I zetels, dat wi] 
zeggen 52 procent). Oat Labour er niet in slaagde 
Downingstreet 10 te bereiken terwijl de omstandighe
den gunstig leken, was uiteraard voor die partij een 
grote teleurstelling. Geheel in Britse stijl nam 
Kinnock hiervoor de verantwoordelijkheid op zich 
en trad onmiddellijk als partijleider af. 

De regerende grote Spaanse socialistische partij 
Partido Socialista Obrero Espagnol (PSOE), stond net 
als de Franse PS in I 99 3 nationale verkiezingen te 
wachten. Opvallend was dat haar dominante positie 
voor het eerst effectief werd betwist. Opiniepeilin
gen gaven aan dat de Partido Popular (PP), die zich in
middels bij de Europese Christen-Democraten heeft 
aangesloten, electoraal de PSO E leek te gaan evena
ren. Dit leidde echter niet tot achteruitgang van de 
P so E. Vooral da,nkzij de persoon van haar Ieider 
Felipe Gonzales wist de PSOE op 6 juni 1993 38,9 
procent van de stemmen te behalen, goed voor I 59 
zetels in het 35o-leden tellende parlement. De PP 

ging flink vooruit maar bleef steken bij 34,8 procent 
( I4I zetels). 26 

De Belgische sociaal-democraten verloren bij de 
laatste verkiezingen voor het nationale parlement in 
I 991 aanzienlijk, net als de (Vlaamse) christen-de
mocraten overigens. De Vlaamse sociaal-democra
ten gingen achteruit van I 4· 9 procent in I 9 8 7 naar 
I 1. 9 procent in 199 I; de Waalse zusterpartij van 
I 5. 6 procent in 198 7 naar I 3, 5 procent. Yo oral de 
groene, ecologische partijen en het extreem-rechtse 
Vlaamse blok boekten winst. 27 Daartegenover kan 
ten slotte weer het voorbeeld van de lerse Labour 
Party worden gesteld, die bij de landelijke verkiezin
gen in november 199 2 een klinkende winst behaalde 
(van 9,5 procent in I 989 naar I 3,3 procent in I 992). 

Deze voorbeelden van de electorale lotgevallen 
van sociaal-democratische partijen uit de afgelopen 
jaren geven een gevarieerd beeld te zien. Zij geven 
echter vooralsnog geen aanleiding om de conclusie 
te herzien dat er geen sprake is van een structurele 
electorale achteruitgang van sociaal-democratische 
partijen in West-Europa. 

2 5. Keesinas Historisch Archiif, 199 I, 

298. 
26. El Pais, 8 juni 1993, p. I 7· 
27. S. Deruette en N. Loeb-Mayer, 
'Belgium ' , in: R. Koole en P. Mair, 
eds ., Political Data Yearbook 1992. 
Dordrecht/Boston/London, I 992. 



En de PvdA? W at valt er te zeggen over haar toe
komstige electorale kansen, ook al is het te vroeg om 
te spreken van een structurele neergang? De opinie
peilingen geven een forse achteruitgang aan. De 
electorale conjunctuur ziet er voor deze partij niet 
goed uit. De verkiezingen van 1994 zijn - op het 
moment van schrijven- echter nog betrekkelijk ver 
weg, zodat het niet onmogelijk moet worden geacht 
dat de PvdA de electorale schade weet te beperken. 

Uit het Nationale Kiezersonderzoek (N KO) dat in 
1989 werd uitgevoerd, blijkt dat het 'maxirnale 
potentiele electoraat' (M PE) van de PvdA niet vee! 
kleiner is dan dat van het co A. Onder het M P E 

wordt verstaan het percentage stemmen dat een par
tij zou behalen als de potentiele steun voor die partij 
(het aantal respondenten die zeggen zeker wei eens 
op een bepaalde partij te zullen stemmen, maar dat 
op dit moment niet allen doen) geheel wordt omge
zet in daadwerkelijke stemmen. 28 In de praktijk zal 
dat nooit gebeuren, maar het MPE zou een aanwij
zing kunnen zijn voor de mogelijkheden van een par
tij. De PvdA beschikte in 1989 over een M PE van 5o 
procent, waarvan zij een belangrijk gedeelte (64 
procent) bij de verkiezingen realiseerde (zij ver
kreeg immers 31,9 procent van de stemmen). De 
cijfers van het CDA zijn vergelijkbaar: een MPE van 
52,3 procent, waarvan 67,4 procent werd verwe
zenlijkt. Anders lag het bij voorbeeld bij o66. Deze 
partij had toen een M P E van 4 7, 2 procent, maar rea
liseerde hiervan slechts 1 6, 7 procent: o 66 behaalde 
7,9 procent van de stemmen. Oftewel: de groeikan
sen voor o66 waren toen aanmerkelijk grater dan 
voor de PvdA en het c DA, hoewel die bij de laatste 
twee partijen zeker niet nul waren. 

Het probleem bij de berekening van een M P E is 
dat het een momentopname is. Het kan fluctueren in 
de tijd, zoals Tabel 5 laat zien. 

Tabel 5 . Het maxi male potentie1e electoraat (M P E) van 

de vier srote partijen ( 198 2-1989) 

1982 1986 1989 

PvdA 4s.s 48,3 t;O,O 

CDA 53.7 52,9 52,4 

o66 33.5 4'.9 47,2 

VVD 45.7 33,8 34,2 

Bronnen: H.Anker e .a., 'Potitieke voorkeur', in: J.J.M. van 
Holsteyn en G.A. Irwin, red., De Nederlandse kiezer 1989, 
Amsterdam, 1992, 177-25o; en: J.N. Tillie, 'Stemkans en 
potentieel electoraat', in: J.J.M. van Holsteyn, G.A Irwin 
en C. van der Eijk, De Nederlandse kiezer '86, Amsterdam, 
1987, 1 8o-188; en: C. van der Eijk en B. Niemoller, 'Het 
potentiele electoraat van de Nederlandse politieke partijen', 
in: BeleidenMaatschappij, 11 (1984), 7/ 8 (juli/ aug.), 192 -
204. 

Het MPE van o66 is met de terugkeer van H. van 
Mierlo in de nationale politiek in 1985 gestegen, 
maar oak de PvdA wist haar M P E uit te brei den. De 
vvo zag haar potentieel verkleind, terwijl het MPE 

van het co A stabiel bleef. Dit laatste betekent dat 
het CDA in de jaren tachtig weliswaar zijn verkie
zingsresultaat zag stijgen, maar zijn M P E niet. De 
PvdA zag haar potentieel, ondanks de achteruitgang 
van het verkiezingsresultaat in 1989 ten opzichte van 
1986, tach groeien. Oak deze cijfers geven aldus 
niet aan dat er sprake is van een structurele achter
uitgang van de electorale kracht van de PvdA. Af
gewacht moet worden welk aandeel de PvdA van 
haar M P E bij de volgende verkiezingen weet te mo
biliseren. 

Regeringsdeelname 

Electorale kracht is geen garantie om regeermacht te 
verkrijgen. Electorale achteruitgang betekent even
min dat de kansen op regeringsdeelname verkeken 
zijn. De laatste twee keren dat de PvdA na een pe
riode van oppositie in een kabinet werd opgenomen 
(in 1981 en 1989), had zij bij de verkiezingen im
mers veri oren, terwijl de winst in 198 2 en 1986 
juist geen toegang tot de Treveszaal verschafte. In 
het verleden is dit overigens wei anders geweest. 
Voor de vraag of er sprake is van een mogelijke 
neergang van sociaal-democratische partijen is het 
daarom oak interessant apart te kijken naar ontwik
kelingen in de regeringsdeelname. 

Voor de PvdA is dit duidelijk. Na een onafgebro
ken periode als regeringspartij vanafhaar oprichting 
in 1946 tot 1958, verbleefzij in de dertigjaar daar
opvolgend slechts zeven jaar in de regering. Dit 
gebeurde in drie kabinetten die aile een voortijdig 
einde beleefden, oak al was de zittingsduur van het 
kabinet-Den Uyl (1973-1977) door zijn lange de
missionaire periode de langste van na de oorlog. 

28. De gegevens over het M PE in 1989 
zijn ontleend aan: H. Anker e .a., 
' Politieke voorkeur'. in: J.J.M. van 
Holsteyn en G.A. Irwin, red., De 
Nederlandse kiezer 1989, Amsterdam, 
1992, 177-25o, met name 240 en ver
der. 

299 



JOO 

s8t.o7/8 1993 

Door de langdurige oppositieperiodes sprak men 
wei van ghetto-positie van de PvdA. 2 9 Langdurige 
uitsluiting van een grote democratische partij van 
regeringsdeelname werd door sommigen slecht 
voor het functioneren van de democratie genoemd. 
Na de tocht door de woestijn die in 1977 begonnen 
was, keerde de PvdA in 1989 terug in de regering. 
In de afgelopen periode nam de partij grotendeels 
afstand van haar oppositiecultuur, waardoor haar 
gouvemementele positie beter was dan tevoren. 

Ook op Europees niveau is de gouvernementele 
positie van de sociaal-democraten niet slecht. Eind 
1 9 9 1 namen zeven van de twaalf lidstaten van de E G 

sociaal-democratische partijen dee! aan de macht.3° 
Een berekening die zowel rekening houdt met de 
duur van regeringsparticipatie, als met de mate van 
dominantie van de sociaal-democratische partijen in 
een regering, leert dat de gouvemementele kracht 
van die partijen in een zestiental Westeuropese !an
den niet is verminderd. De gemiddelde score voor 
de peri ode 1945- 197 3 ligt ongeveer evenhoog als 
die voor de peri ode 1974-1990.3 1 

Beleidsinvloed 
Wat betreft de invloed van partijen op beleid is er in 
de politicologische literatuur reeds lange tijd een de
bat gaande over de vraag Does Politics Matter?32 
Maakt het iets uit welke partijen regeren of wordt 
de uitkomst van beleid door andere factoren bepaald 
dan de 'kleur' van de regeringspartij of -coalitie? In 
onderzoek dat hieraan wordt verricht, neemt de in
vloe.d van sociaal-democratische partijen op de uit
komsten van beleid een belangrijke plaats in. Een al
gemeen resultaat van dergelijke studies is dat (soci
aal-democratische) partijen inderdaad van belang 
zijn. De Amsterdamse politicoloog H. Kernan con
cludeert in zijn studie naar de invloed van sociaal
democratische partijen op regeringsbeleid in wes-

2 9. Hetzelfde zou men inmiddels muta
tis mutandis ook ktmnen zeggen van 
o 66, dat in zijn 2 7-jarig bestaan nog 
geen zes jaar in een kabinet heeft geze
ten. 
31. Koole en Mair, op.cit. 
3 1. Merkel. 'Golden Age', 2 16. 
Daamaast is berekend dat de mate van 
versplintering van de niet-sociaal
democratische partijen ( op basis van 
Rae's fractionalization index) in 2 1 
o E c o-landen juist iets is toegenomen, 
hetgeen eerder een aanwijzing is voor 
de versterking van de positie van soci
aal-democratische partijen. Ibidem, 
200. 

p. Zie: F.G. Castles, The Social 

terse democratieen in de periode 1965-1984 dat die 
partijen er zeker toe doen maar dat de mate van hun 
succes erg afhankelijk is van de econornische en 
institutionele omgevingsfactoren.H Ook Merkel 
benadrukt dat de sociaal-democratische partijen die 
in de jaren tachtig substantieel aan de regering deel
namen, van een zeker belang zijn geweest voor het 
instandhouden c.q. bevorderen van sociale zeker
heidsarrangementen. 34 Maar ook hij constateert een 
grote mate van variatie. In de Scandinavische Ianden 
bij voorbeeld was hun rol belangrijk en bleeker toch 
nog enige ruimte te zijn voor selectieve keynesiaan
se ingrepen, a! veranderde de richting van de door 
deze partijen voorgestane overheidsinterventies. 
Steeds meer waren zij op de supply side gericht, door 
bij voorbeeld specifieke lastenverlichting door te 
voeren en investeringssubsidies voor te stellen . In de 
mediterrane Ianden Frankrijk, Griekenland en Span
je was het resultaat heterogener, maar ook daar 
slaagden de sociaal-democratische partijen erin eni
ge invloed op de sociale zekerheid in hun Ianden uit 
te oefenen. 

Overzien wij deze empirische inventarisatie, dan 
moet worden geconstateerd dat vooralsnog van een 
structured verval van sociaal-democratische partij
en in het algemeen geen sprake is . Voor wat betreft 
hun ledentallen, electorale aanhang en regeringspar
ticipatie is er geen structurele achteruitgang van hun 
positie. Het beeld van hun invloed op beleid is min
der duidelijk, zij het dat beschikbare onderzoeksre
sultaten in elk geval niet op een neergang duiden. 

De positie van de Nederlandse sociaal-democra
ten wijkt af van dit algemene beeld met betrekking 
tot de regeringsdeelname. De score van de PvdA 
was de laatste drie decennia mager . Het zal nog 
moeten blijken of de hernieuwde deelname aan een 
kabinet in 1989 weer het begin betekent van de 

Democratic Imaae '![Society, London, 
1979; Idem, red., The Impact '![Parties, 
Politics and Policies Democratic Capitalist 
States, London/Beverly Hills, 198 2. In 
het Nederlands onder anderen: J. E. 
Kernan, 'Het belang van politieke par
tijen en het politieke belang van partij 
en', in: R.A. Koole, red ., Het be/ana 
van politieke partijen, Groningen, 1984, 
I I 8- 1 33 · 
3 3. H. Kernan, The development toward 
surplus welfare. Social democratic politics 
and policies in advanced capitalist demo
cracies ( 1965-1 984), Amsterdam, 
I 988. 
34· Merkel, 'Golden Age', 202 en ver
der. 



Slit.D7/8 1993 

PvdA als een 'natuurlijke regeringspartij'. Het le
dental van de PvdA is vergeleken met dat van haar 
zusterpartijen in het buitenland relatief erg laag. Dit 
is echter niet typisch voor de PvdA, maar geldt voor 
aile Nederlandse partijen. De dramatische neergang 
van haar ledental gedurende de laatste twee jaar 
wijkt echter in negatieve zin af van de algemene ach
teruitgang van het ledental van de Nederlandse par
tijen. De electorale positie van de PvdA was tot en 
met I 989 zeker niet slecht; haar kiezerspotentieel 
breidde zich zelfs uit. Maar ook hier geven opinie
peilingen gedurende de laatste jaren een dramati
sche achteruitgang te zien. Hoe groot het effect van 
de PvdA is op het beleid inzake sociale zekerheid is 
moeilijk meetbaar . Het w A o-besluit van het kabinet 
in januari I 99 3 laat echter zien dat die invloed er wei 
is. Hoezeer het besluit ook op gespannen voet staat 
met de opvatting dienaangaande in het PvdA-verkie
zingsprogramma, het wijkt onmiskenbaar af van het 
'bijna-akkoord' tussen vvo en CDA, dat de fracties 
van deze twee partijen vlak tevoren afsloten. 

De toekomst van de PvdA 

Ook al is het te vroeg om van een structurele achter
uitgang van de PvdA te spreken en ook al geven de 
prestaties van de zusterpartijen in W esteurropese 
Ianden evenmin aanleiding om tot een onvermijde
lijke neergang van sociaal-democratische partijen te 
concluderen, de huidige positie van de PvdA kan 
niet anders dan met het woord 'crisis' getypeerd 
worden. Hoewel men niet kan uitsluiten dat de 'on
vermijdelijke' neergang van de sociaal-democratie 
door structurele factoren alsnog met enige vertra
ging inzet, moeten de oorzaken voor de huidige cri
sis van de PvdA zeker ook in niet-structurele facto
reo gezocht worden. Daarbij kan men drie niveaus 
onderscheiden: internationale, nationale en partij
specifieke factoren . 

Op internationaal niveau moet in elk geval de 
ineenstorting van het 'reeel bestaande socialisme' in 
Oost-Europa worden genoemd. Hoewel het effect 
ervan op de positie van de sociaal-democratische 
partijen tot de imponderabilia moet worden gere
kend, is het niet onaannemelijk dat het imago van 
socialistische partijen in West-Europa negatiefbei'n
vloed is door het bankroet van het socialisme in het 
oosten. Voor de PvdA is dat zeker voor een belang-

35· J. Neeven, 'Tussen begrip en 
schuimbekkende haat. De Partij van de 
Arbeid en Oost-Europa 1946- I959', 
in: M. Krop e. a., red ., Oost-Europa en 
de sociaal-democratie. ldentiteit, beleid, 
aanweziaheid. Het dertiende jaarboek 

rijk dee! onterecht. De Nederlandse sociaal-demo
cratie is een van de eerste en binnen Nederland ook 
een van de felste criticasters van het (Oosteuropese) 
communisme geweest. Maar er waren in de PvdA
gelederen ook altijd wei personen die meer begrip 
voor de Sovjet-Unie konden opbrengen. Tussen 
'begrip' en 'schuimbekkende haat' oordeelde men 
in I 958 de sfeer op een besloten PvdA-bijeenkomst 
over de Sovjet-Unie en haar satellieten.35 Het stre
ven naar internationale ontspanning en ontwapening 
leidde in de loop van de jaren zestig tot een coulan
tere houding. In I 966 bepleitte Nieuw Links de er
kenning van de o oR ( overigens vooral om een ou
dere generatie in de eigen partij uit te dagen) en hal
verwege de jaren zeventig oordeelde een lid van een 
PvdA-delegatie op bezoek in de DDR dat de 'muur' 
noodzakelijk en historisch juist was geweest (onder 
luid protest overigens van de eigen partij). lndien de 
deconfiture van het Oosteuropese socialisme een na
delige invloed heeft voor de (electorale) positie van 
de PvdA, is dit dus ook weer niet geheel onbillijk. 36 

Naarmate in Oost-Europa de effecten van een onge
reguleerde economie op basis van een primitief 
kapitalisme de anti-communistische euforie naar de 
achtergrond dringen, wordt het waarschijnlijker dat 
de vermoedelijk negatieve invloed op de westerse 
sociaal-democratie, inclusief de PvdA, zal wegeb
ben . 

Op nationaal niveau kan men als factor voor de 
crisis van de PvdA wijzen op de kennelijke electora
le attractiviteit van directe concurrenten op de kie
zersmarkt. Het leidersehap van o66 in de persoon 
van Van Mierlo stimuleert zeer waarschijnlijk ver
schillende weifelende kiezers om hun stem op o 66 
in plaats van op de PvdA uit te brengen, zeker omdat 
D66 als oppositiepartij niet verantwoordelijk is voor 
kabinetsbesluiten waarop de achterban van de PvdA 
niet is voorbereid. Maar de persoon van de Ieider 
van een andere partij is natuurlijk geen voldoende 
verklaring voor de electorale achteruitgang van de 
PvdA. Van Mierlo voerde de lijst van o66 opnieuw 
aan sinds I 986. In dat jaar won de PvdA, terwijl zij 
in I989 verloor. Wei stond in het laatste jaar niet 
Den Uyl, maar Kok tegenover Van Mierlo. 

Daarbij komen wij op de partijpolitieke factoren. 
Vaak wordt de persoon van Kok aangevoerd als een 
belangrijke reden voor de (electorale) crisis waarin 

voor het democratisch socialisme, 
Amsterdam, 1992, 48-68. 
36 . Zie ook: B. Tromp,'Het sociaal
democratisch gelijk', in: De Volkskrant, 

'7 februari 1990. 
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de PvdA zich bevindt. Kok heeft nog nooit een ver
k:iezing gewonnen, voegt men daar dan aan toe. Ook 
in de gelederen van de PvdA zelf wordt geopperd bij 
de volgende verk:iezingen een andere lijsttrekker te 
k:iezen dan Kok, van wie men zegt dat hij inspire
rend leiderschap ontbeert. Nu heeft Kok formeei 
nog maar eenmaal een verkiezing verloren: de 
Tweede-Kamerverk:iezingen in I989. De andere 
verkiezingen (Europese, staten- en raadsverkiezin
gen) zijn weliswaar in beiangrijke mate 'genationali
seerd', maar het gaat te ver om de magere resultaten 
bij die verk:iezingen volledig in de schoenen van Kok 
te schuiven. Ook bij de Kamerverk:iezingen van 
I 989 speeiden de personen van politici geen over
heersende rol bij het bepalen van de partijkeuze. 
Voor zover aanwezig, deed een dergelijk effect zich 
vooral voor bij het CDA en- zoals hierboven gesug
gereerd - bij o 66. Van de k:iezers van deze partijen 
liet I 9 procent respectievelijk 14 procent hun stem
keuze (mede) bepalen door politici; bij de PvdA was 
dit 9 procent, bij Groen Links 7 procent en bij de 
vvo 4 procent.37 Een attractiever lijsttrekker zou 
de verk:iezingsresultaten misschien wei iets kunnen 
bei'nvloeden, maar het is ook denkbaar dat een open 
strijd om het lijsttrekkerschap de PvdA juist schade 
zou berokkenen. Bovendien client zich op korte ter
mijn geen evidente opvolger van Kok aan, hetgeen 
overigens als een zwakke plek van de PvdA moet 
worden beschouwd. 

Behalve de persoon van de politieke Ieider is de 
organisatiestructuur van de PvdA als reden voor 
haar slechte verk:iezingsresultaten genoemd. Deze 
effecten zijn slechts indirect van aard, maar daarom 
nog niet minder belangrijk. Het rapport van de com
missie-Van Kemenade omschreef het als volg: 'Or
ganisatorische vernieuwing... is geen afgeieide 
kwestie, maar een noodzakelijke voorwaarde voor 
de vernieuwing van de partij in andere opzichten'. 3 8 

De organisatorische vernieuwing heeft met de con
gresuitspraken van maart en december I 99 2 voor 
een beiangrijk gedeelte statutair gestalte gekregen. 
De nieuwe voorzitter en vice-voorzitter hebben de 
taak 'de vernieuwing in andere opzichten' ook in de 
praktijk te brengen. 

De beiangrijkste reden voor de crisis van de PvdA 
moet echter niet in de eerste plaats in de personen of 
de organisatie worden gezocht. De in het begin van 
dit artikel geschetste recente perikelen van de PvdA 

Iaten duidelijk zien dat het vooral de ideeenvorming 
is, met name op het gebied van de sociale zekerheid, 
waaraan het schort. De PvdA is niet in staat een hei
der sociaal-democratisch antwoord op de sociaal
economische problemen van deze tijd te formule
ren. De bruuske standpuntwisselingen (wei of niet 
aanpassen van de w A o, wei of niet handhaven van 
de 'koppeling') legden het gebrek aan een uitge
werkte visie voor de langere termijn bloot. Het rap
port van de commissie-Wolfson heeft deze leemte 
voor een gedeeite opgevuld. Maar wil de PvdA haar 
imago van een degelijke, consistente en tegelijker
tijd sociaal-democratische partij oppoetsen, dan zal 
de gedachtenvorming met kracht moeten worden 
voortgezet. Een simpele verwijzing naar de over
winning van Clinton in de Verenigde Staten als be
wijs dat het extreme anti-staatsdenken van de neo
conservatieven voorbij is en dat "het misschien daar
om ook in West-Europa wei goed zal komen, zou 
getuigen van intellectuele luiheid. 

Een reden van bestaan heeft een sociaal-democra
tische partij als de PvdA zeker. Zij kan hiervoor in
spiratie putten uit haar verleden, zoals de socioloog 
J .A.A. van Doorn recentelijk betoogde. In een pe
riode waarin de markt vele versneide concentratie
bewegingen in de industrie, maar ook in de agrari
sche produktie, de media, de gezondheidszorg, het 
onderwijs, het bankwezen te zien geeft, zo betoogt 
hij, is een tegenmacht gewenst. Van Doorn ver
volgt: 

De sociaal-democratie zal aileen kunnen over/even, indien 

zij op deze uitdaging antwoorden weet te vinden. Het is 

dan we/ zaak dat zij niet haar eigen tradities te grabbel 

goo it. Er is geen naargeestiger schouwspel dan het huidige 

commercievriendelijke gif/ilifooi in politieke kringen die 

nog kort gel eden bol stonden van socialistische retoriek ... 

Naast de vele activiteiten die aan de markt kunnen rif ze!Js 

moeten worden overgelaten, zijn er eveneens vele die niet 

zonder de protectie van de overheid in stand kunnen blij

ven. Niet alles wat waardevol is, is betaalbaar; niet alles 

dat te koop wordt aangeboden, is van waarde .39 

Het is opmerkelijk dat een dergeiijke oproep aan de 
sociaal-democratie komt van iemand die niet tot die 
kring behoort. Het tekent hoezeer de PvdA intellec
tueei in het defensief is gedrongen. De rapporten 
van wss-medwerker P. Kalma in de jaren tachtig 

37 - H. Ankere.a., op.cit. , '77· 
3 8. Een partij om te kiezen, 1991,1 . 
39· J.A.A. van Doom, 'Het socialisme 
als kameleon', in: de Volkskrant, 21 
maart1992. 
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waren nodig om de partij te bevrijden van een door
geschoten etatisme. De regeringsdeelname in 1989 

noopte tot het loslaten van andere heilige huisjes. 
Maar een partij kan niet aileen opvattingen opgeven, 
zij moet daar ook iets voor in de plaats stellen. Een 
sociaal-democratische partij zal dat vooral moeten 
doen op sociaal-economisch vlak, zonder evenwel 
zaken als de verdediging van de rechtsstaat te veron
achtzamen. Op het sociaal-economische terrein lig
gen haar historische wortels en (ook in de toekomst) 
haar electorale kansen. Zo concludeert Kernan op 
basis van onderzoek naar de mate van surplus welfare 
in westerse verzorgingsstaten onder andere dat een 
duidelijke profilering op met name economische 
strijdpunten een gunstige uitwerking heeft op de 
electorale aanhang van de sociaal-democratische 
partijen. 4° 

Op basis van ander onderzoek moet hieraan wor
den toegevoegd dat wanneer een partij haar electo
rale positie op basis van issues probeert te vergroten, 
zij dit moet doen door krachtige standpunten in te 
nemen en niet door een centrumpositie bij die kwes
ties te zoeken. 4' Daaraan ontbrak het de laatste 
jaren bij de PvdA. Het leek wei alsof de partij, uit 
angst de toegang tot de regering ontzegd te worden, 
a! bij voorbaat standpunten inleverde, in plaats van 
een compromis te accepteren aan het slot van harde 
onderhandelingen. 

De standpunten die een sociaal-democratische partij 
als de PvdA zou moeten innemen, dienen echter wei 
gebaseerd te zijn op grondige reflectie over wat het 
sociaal-democratisch project in de toekomst kan 
zijn. Het antwoord op de dominante supply side-be
naderingen in de economische politiek van de jaren 
tachtig moet worden gezocht in een heroverweging 
van het keynesiaanse compromis ( dat de nadruk 
legde op de vraagzijde). Het was immers dit com
promis dat, teneinde de werkgelegenheid te vergro
ten, werknemerspartijen legitimeerde om aan het 
landsbestuur dee! te nemen in een kapitalistisch ge
organiseerde samenleving en daarmee hun bestaans
recht aantoonde. Het keynesiaanse model voorzag 
in een compromis van het prive-eigendom van de 
produktiemiddelen met het democratisch bestuur 
van een land.4 2 Het opnieuw stellen van de vragen 

40. Kernan, Development towards surplus 
welfare, 1 8o en verder. 
41. 0. Listhaug en G. Rabinowitz, 
'Issues and Party Support in Multiparty 
Systems', in: American Political Science 

Revieuw, 85 (•991), 4(dec.) 1107-
I I J I. 

die dit model lange tijd wist te beantwoorden, 
brengt de discussie naar de kern van het probleem. 
Een simpele terugkeer naar het klassieke keynesi
aanse compromis, zoals dat tot en met de jaren zes
tig in de praktijk werd gebracht, is echter niet moge
lijk. De internationale vervlechting van economieen 
alsmede politiek-institutionele weerstanden maken 
dat ondoenlijk. Op zijn minst moet men zich afvra
gen op welke terreinen en in welke mate een keyne
siaanse aanpak gericht op de vraagzijde, nog moge
lijk en wenselijk is. Hoe kan bij voorbeeld met selec
tieve keynesiaanse ingrepen de werkgelegenheid 
worden bevorderd, zowel nationaal als Europees? 
Verder client de spanning tussen het keynesiaanse 
stimuleren van consumptie en de zorg om het be
houd van het milieu te worden doordacht.43 Het in 
het keynesianisme onderbelichte probleem van ka
pitaalaccumulatie zou van een sociaal-democratisch 
antwoord moeten worden voorzien. 

Misschien komt men wel tot de conclusie dat er 
op bepaalde terreinen een aanbod-politiek noodza
kelijk is, maar dan een andere dan de genoemde 
dominante, conservatieve supply side-benadering. 
Scharpf stelt in dit Iicht dater door sociaal-democra
ten meer nadruk moet worden gelegd op een micro
econornisch perspectief in plaats van prachtige ma
cro-theoretische verhandelingen. Hoewel een uit
gewerkte sociaal-democratische aanbodseconomie 
nog niet voorhanden is, is de richting waarin deze 
zou moeten gaan wei duidelijk, aldus Scharpf: 

'Besorgt urn die Arbeitnehmerinteressen und die 
Erfullung der sozialstaatlichen Garantien mtissen 
Sozialdemokraten und Gewerkschaften der neoklas
sischen Fixierung auf die globale Senkung der Re
allohne und der olfentlichen Lasten eine starke 
mikrookonomische orientierte Konzeption entge
gensetzen. Eine auf den Privatsektor bezogene so
zialdemokratische Angebotspolitik muss deshalb auf 
die Steigerung der Unternehmens-Ertrage gerichtet 
sein, und sie muss dazu bei den Produkt-Strategien 
und den Produktionsverfahren der Unternehmen 
ansetzen'. 44 

Wat daarvan ook zij, wanneer sociaal-democraten 
hun bestaansrecht willen vergroten, dienen zij met 
een eigen antwoord te komen op de huidige sociaal-

42. A. Przweworski, Capitalism and 
social democracy, Cambridge, 1985, 207 
en verder. 
4 3. Een aanzet biedt Th. Woltgens, L'!f 
van de politiek, Amsterdam, 1992, met 
name r o6 en verder. 
44· Scharpf, op. cit . , 332. 
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economische problemen. Dat dit niet eenvoudig is, 
blijkt bij voorbeeld uit het wei erg magere program
ma van de nieuwe Partij van de Europese Sociaal
Democraten (PES), dat in november I 992 werd aan
genomen.45 Maar voor een partij die de perverse ef
fecten van een markteconomie probeert te corrige
ren op een niet-charitatieve wijze is altijd plaats, zou 
men zeggen. Niet aileen kleine oplossingen voor 
incidentele kwesties, maar een bredere visie op de 
werking van de economie in relatie tot vraagstukken 
van sociale zekerheid en democratie, is wat sociaal
democratische partijen dienen te ontwikkelen. Zij 
dienen er daarbij voor zorg te dragen dat voor het 
totaal van de gekozen oplossingen een maatschappe
lijk draagvlak bestaat en blijft bestaan. Dit zou kun
nen leiden tot het opnieuw loslaten van tot dusver 
als typisch sociaal-democratisch omschreven oplos
singen. Moet bij voorbeeld wei altijd gekozen wor
den voor inkomensafhankelijke uitkeringen? Bete
kent dit niet dat de bereidheid om premie te betalen 
wei erg klein wordt bij de minima, die de uitkerin
gen toch wei krijgen, en bij de hogere inkomens, die 
hun betaling van de premie niet 'beloond' zien door 
een redelijke uitkering? Wordt het draagvlak dan 
niet te smal? Is het dan niet beter om a Ia de A 0 w de 
uitkeringen even hoog te doen zijn en ongelijke 

inkomensverdelingen via de belastingen te tempe
ren? 

Ideeenvorming en niet zomaar een 'leuk ideetje' kan 
de basis leggen voor het herstel van de PvdA. Plot
selinge koerswijzigingen op essentiele onderdelen 
van het sociaal-economische beleid kunnen daarmee 
worden tegengegaan. Men zou inspiratie kunnen 
opdoen bij analyses die zich speciaal richten op de 
sociaal-democratie, zoals de geciteerde werken van 
Esping-Andersen en Scharpf of van meer algemene 
studies als die van Galbraith of Schuyt.46 Ook kan 
men putten uit de historische discussies over de 
spanning tussen een kapitalistische marktordening 
en een democratisch gelegitimeerde correctie daar
op . Door deze ideeenvorming kan worden voorko
men dat de tot dusver gelogenstrafte voorspelling 
van een 'onvermijdelijke' neergang van de sociaal
democratie zich in de toekomst toch manifesteert. 
De sociaal-democratie zal ideeen hebben, of zij zal 
niet zijn! 

(Dit artikel verscheen eerder in het jaarboek 1992 
van het Documentatiecentrum Nederlandse 
Politi eke Partijen, Groningen, I 99 3; het is enigs
zins geactualiseerd.) 

45· 'Europa, onzeaemeenschappelijke toe
komst '. Verklaring van Den Haag van 
de Europese Sociaal-Democraten, 
9 november 1992. 
46. J.K. Galbraith, The culture <if 
Contentment, Boston, 1992; C.J.M. 
Schuyt, Op zoek naar het hart van de ver
zorainasstaat, Leiden/ Antwerpen, 
1992. lnteressant is oak de d.iscussie in 
kringen van progressieve Democraten 
in de V erenigde Staten, zie onder 
anderen: R. Kuttner, The life <if the 

party, I987,metname Chapter 5: 
'Ideology' . 
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In de zomer van 1992 

vroeg de redactie een aan
tal partijgenoten en geest-

Uitdagingen 
voor het nieuwe 

kabinet 
verwanten om in de aan-

wachten ontwikkelingen 
bij de overheidsfinancien in 
de komende kabinetsperio-

loop naar de kamerverkie
zingen van 1994 een be
knopt, hoogstpersoonlijk 
verkiezingsprogramma te 

F. DE KAMEN R. CUPERUS 
de. De auteur bepleit de 
helft van de economische 
groei in de periode 1994-Redacteuren van S&D 

schrijven voor Socialisme en 
Demacratie. Deze serie, destijds ingeleid door een 
vraaggesprek met W.F. Duisenbergi, wordt in dit 
nummer afgesloten met een stuk van Willem Witte
man en Greetje van den Bergh. 

Tegelijk bevat dit nummer vijfbreedvoeriger be
schouwingen met het oog op het nieuwe PvdA-ver
kiezingsprogram, die elk een belangrijk beleidster
rein of een afgebakende probleemstelling behande
len . Oele gaat in op de behoefte aan uitbreiding van 
de infrastructuur, belicht te verwachten technische 
ontwikkelingen en noodzakelijke aanpassingen in de 
economische omgeving. Priemus bespreekt ontwik
kelingen en gewenst beleid op de terreinen volks
huisvesting en ruimtelijke ordening. Wansink wijdt 
een beschouwing aan het gevoerde onderwijsbeleid 
en gewenste bijstellingen daarvan. De Kam belicht 
ontwikkelingen in de zorgsector en bij de sociale ze
kerheid en wijst op de gevolgen daarvan voor pu
blieke financien en werkgelegenheid. Melkert sluit de 
reeks af met een beschouwing over het financieel 
economisch beleid van het kabinet Lubbers/ Kok. 
Tevens geeft hij een voorbeschouwing op te ver-

1998 te reserveren voor 
uitbreiding dan wei in

standhouding (de 5o procent kadernorm ). 
Zowel Oele, Priemus als Melkert benadrukken het 

belang van m eer overheidsinvesteringen. Wordt de
ze prioriteit gehonoreerd, dan zullen - blijkens een 
vooruitberekening van Melkert - ook de komende 
kabinetsperiode ombuigingen in de orde van grootte 
van vijf tot tien miljard gulden onvermijdelijk zijn . 
Daarbij is verondersteld dat geen nieuwe tegenval 
lers optreden en dat het volumebeleid van het nieu
we PvdA-verkiezingsprogramma er niet eenvoudi
ger op is geworden. De ervaring uit het verleden 
leert immers, dat de discussie in de partij over 
verkiezingsprogramma's er vrijwel uitsluitend toe 
leidt, dat de collectieve uitgaven (verder) worden 
opgedreven. Misschien moet de PvdA dit keer ten 
minste zoveel energie steken in voorstellen die het 
fundam ent leggen voor een links bezuinigingsbeleid . 

Hoe dit verder zij, wij hopen dat de vijf hier bij 
eengezette artikelen een nuttige bijdrage zullen vor
men aan de totstandkoming van het nieuwe verkie
zingsprogramma. 

I . W.F. Duisenberg, 'De annen rij
ker, niet de rijken armer maken ', 
Socialisme en Democratie, I 992/9, 
biz. 362-364. 



s&..o7/8 1993 

In vesteringen: 
de overheid 

aan zet 
Dit verhaal heeft iets een
zijdigs. De lezer zij dus ge
waarschuwd. De redactie 

vrolijke vooruitzichten. Te
meer niet, omdat de be
scherming van de leefom-

vroeg een breed opgezette 
analyse van de economi
sche basis voor politieke 
verbeteringen en aanpass
ingen in de tweede helft 
van de jaren negentig. Die 

A.OELE 
geving hierbij in de ver
drukking kan komen, in
dien bij de verslechterde 
omstandigheden de bereid
heid ontbreekt daarvoor de 

Bijzonder hooaleraar in de Dr j.M. den Uyl-leerstoel 
aan de Universiteit van Amsterdam 

vraag was ingegeven door 
de verwachting dat het in 1994, het verkiezingsjaar, 
beter zou gaan met de economie. Oat is niet geheel 
uitgesloten maar wei onwaarschijnlijk. Een markan
te verbetering zit er niet in. We zitten duidelijk in 
een recessie, die meer structurele zwakheden bloot 
legt dan ons lief is. Bij aflopend tij komen de wrak
ken hoven water. Onze huidige economische zwak
te is voor bijna tweederde het gevolg van een niet 
snel te repareren tekortkoming in de produktie
structuur tegen de achtergrond van de toegenomen 
internationale concurrentie. Dit betekent dater bij 
verbeterende conjunctuur geen spectaculaire groei 
is te verwachten . Het zal het politieke bedrijf in de 
komende regeringsperiode niet veel gemakkelijker 
maken. 

Wij delen deze misere met onze oosterburen. In 
vee] opzichten volgt onze economie die van de Duit
se Bondsrepubliek. Ook daar moet fors worden ge
sleuteld aan verbeteringen in de produktiestructuur 
en van het kostenpeil. Tegen deze achtergrond zal 
niet slechts het nationale beleid maar ook het Euro
pe~e beleid onder spanning blijven staan. De sterk 
toegenomen werkloosheid schreeuwt om snelwer
kende maatregelen en de neiging om die maatrege
len te nemen ten koste van de beoogde monetaire en 
economische samenwerking zal groot zijn. De kans 
op beleidsconcurrentie in plaats van beleidsconver
gentie, zoals afgesproken in Maastricht, neemt toe. 
De laatste devaluatie van de peseta en de manier 
waarop dat gebeurde is een teken aan de wand. Als 
de lidstaten van de E G elkaar gaan overtroeven met 
devaluaties, valt de bodem uit de gemeenschappelij
ke markt en kan het herstel nog veel Ianger op zich 
Iaten wachten. Oat zijn voor de langere termijn geen 

nodige offers te brengen. 
Wat hierna volgt is geen 

nadere analyse maar meer een oproep om niet bij de 
pakken neer te zitten. Ook al gaat het niet goed; er 
kan heel wat aan worden gedaan. Bewust is aandacht 
gevraagd voor een beleid, dat actief inspeelt op de 
thans ontstane situatie en dat zich niet in de hoek laat 
drukken van uitgerekt crisismanagement. De tijd is 
rijp voor een meeromvattende en gedurfde aanpak. 
Met richtinggevende investeringen kan een brug 
worden geslagen tussen versterking van de voor de 
economie belangrijke infrastructuur en een meer 
milieuvriendelijke leef-en werkcultuur. 

Dit wordt dus geen handig pleidooi voor milieu
bewust en creatief omgaan met de milde chaos van 
een aangeslagen economie . Oat recept is meer iets 
voor postmodern denkende politici, die pas dan met 
ingrijpende maatregelen durven te komen als de 
achterban over de hele linie de bui ziet hangen. Dan 
is het echter al te laat om te voorkomen dat met het 
badwater het kind van onze sociale verworvenheden 
uit het raam wordt gesmeten. Om de verbinding te 
leggen tussen ecologisch en sociaal vooruitstrevend 
beleid moet er nu al het een en ander worden ge
daan. 

Het kind van de rekeninB 

In de eerste helft van de jaren tachtig zijn de investe
ringen in grond-, weg- en waterbouwkundige wer
ken van het Rijk gedaald van bijna drie tot minder 
dan anderhalf miljard gulden per jaar. De afronding 
van de Deltawerken was niet de enige oorzaak. Ook 
bezuinigingen, in het bijzonder die op de uitgaven 
voor het rijkswegennet, waren debet aan deze cia
ling. Van 1987 tot en met 1992 bleefhet bedrag van 
de investeringen van het Rijk in deze sector op het 
zeer bescheiden niveau van 1 .3 tot 1 ,4 miljard gul-
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den hangen. Dit jaar loopt het investeringsbedrag 
iets op, tot I ,7 rniljard gulden . 

In de jaren tachtig kregen de particuliere investe
ringen voorrang. Daar werd via loonmatiging en 
met een geringer aandeel van de arbeidskosten in het 
budget van de ondernerningen ruimte voor ge
maakt. Oat beleid had succes, althans tot I 99 2 . W ei 
sloeg de slinger te ver door naar de andere kant . Het 
haasje-over van de particuliere investeringen zette 
de ontwikkeling van de fysieke infrastructuur op 
achterstand. De hinderlijke congestie op de wegen 
en de vele vertragingen in de treinenloop zijn de be
kende gevolgen. Maar ook de cijfers spreken een 
duidelijke taal. In de eerste helft van de jaren zeven
tig beliepen de investeringen van de gezamenlijke 
overheden nog ruim vier procent van het netto na
tionaal inkomen. Dit is teruggevallen tot I ,6 pro
cent en zal dit jaar met moeite de streep van I, 7 pro
cent kunnen halen. 

De hier bedoelde uitgaven omvatten zowel de in
vesteringen in grand-, weg- en waterbouwkundige 
werken als die in onroerende zaken en bedrijfsmid
delen van de overheden. Bepaalde investeringen zit
ten er niet in . Oat zijn bijvoorbeeld de nu voor reke
ning van verzelfstandigde bestuursorganen gebouw
de scholen voor het hager onderwijs en de niet ge
ringe nieuwbouw van ziekenhuizen. Oat verheelt 
niet de dramatische terugval. Er is vergaand bezui
nigd op essentiele investeringen . Oat er meer dan 
iets valt in te halen blijkt uit de rand I 990 gelanceer
de plannen voor de verkeers-en vervoersinfrastruc
tuur en de verbetering van natuur, landschap en mi
lieu . 

Kunstgrepen voor het verkrijgen van geld voor 

overheidsinvesteringen 

Waar mogelijk proberen beleidsmakers nu met het 
in de recente praktijk beproefde recept van de pri
vaat-publieke samenwerking ook de fysieke infra
structuur in met name de grate steden een graantje 
te Iaten meepikken. Verder is er bij de bouw van en
kele tunnels een soort verkapte kapitaaldienst avant 

Ia lettre ontstaan. De banken financieren voor en het 
departement van Verkeer en Waterstaat betaalt 
daama de rente en de aflossing. 

Aile beetjes helpen , maar echt goedkoop is deze 
financiering niet . Daaraan zijn grenzen gesteld. 
Voor elk project moeten moeizame onderhandelin
gen worden gevoerd. Voor de Wijkertunnel is de 
uitkomst naar de mening van de Algemene Reken
kamer beslist te duur. Grosso modo kan hier de 
noodzakelijke aanvulling van middelen voor investe
ringen niet worden gevonden. Het kabinet zoekt die 

aanvulling nu in het reserveren van gelden uit de 
verkoop van PTT-aandelen en uit extra aardgasin
komsten. Daarmee kan voor de komende jaren een 
bedrag van 5 miljard gulden worden vrijgemaakt. 

Nieuwe problemen met de sociale zekerheid en de 

economische structuur eisen hun to! 
lnmiddels zijn er met degelijk en doortastend finan
cieel beleid resultaten geboekt bij de vermindering 
van het financieringstekort. De onverwacht langdu
rige inzinking van de economie maakt het echter 
niet gemakkelijk om daar de vruchten van te pluk
ken door de investeringen op peil te brengen. De 
economische tegenwind brengt helaas een aantal 
structurele zwakheden van het Nederlandse sociaal
economische bestel aan het Iicht . Oat maakt eerdere 
aanbevelingen zoals die van de commissie- Wolfson 
voor het opvoeren van de werkgelegenheid van la
ger opgeleide en minder valide werkzoekenden niet 
minder nodig en zinvol.In de nu gegeven omstandig
heden komen we daar echter niet mee klaar. 

De hier bepleite verruiming van de investerings
posten voor de infrastructuur met de daaraan ver
bonden werkgelegenheidseffecten zal evenmin vol
doende zoden aan de dijk zetten om 'niemand aan de 
kant' te Iaten staan. Een actief en meer op de achter
blijvers gericht werkgelegenheidsbeleid zal niet 
kunnen worden gemist. Ook dat kost geld. De poli 
tiek zal de aandacht dus moeten verdelen tussen in
haalinvesteringen in de fysieke infrastructuur en de 
even omvangrijke als onvermijdelijke renovatie van 
het uitgewoonde gebouw van de sociale zekerheid . 
Willen de eerstgenoemde investeringen niet in het 
gedrang komen, dan zal er vee! geld moeten worden 
vrijgemaakt. Zoals de zaken er nu voorstaan mag er 
tot en met I 994 geen wissel worden getrokken op 
aanvullende inkomsten uit economisch herstel en 
groei. Zoals in de inleiding werd gesteld is er meer 
mis met onze volkshuishouding dan de pijn van een 
wat gerekte maar tijdelijke inzinking. Oat maakt de 
afweging, waarop aan het eind van dit artikel nog 
wordt teruggekomen , niet gemakkelijk. 

De Nederlandse economie is niet aan het eind van 
haar latijn, maar wei in de rui. Ze kampt nu meer 
dan ooit met structurele problem en. Het DA F -deba
cle en de problemen rand Philips en Fokker illustre
ren de toegenomen kwetsbaarheid van onze zelf
scheppende en grootschalige assemblage-onderne
mingen in de industrie. Oat waren en zijn ten dele 
nog de trekkers van de loonontwikkeling. Nu deze 
en dergelijke grate bedrijven de wagen niet meer 
kunnen trekken valt de bodem uit het fordistische 
compromis tussen kapitaal en arbeid. 
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Oat wordt het ongemakkelijke einde van de voor de 
algemene loonontwikkeling bepalende en op voort
gaande groei van omzet en produktiviteit gebaseer
de loonafspraken van werkgevers en werknemers . 
De tijd is voorbij waarin de sociale partners in een 
goed beheerste tussenvorm van conflict en overleg 
de kosten voor de arbeidsvrede betaalden met een 
wissel op de te verwachten groei en deze lasten zo 
nodig afwentelden door een geleidelijke aantasting 
van een eerlijke, althans politiek aanvaardbare, ver
deling van de werkgelegenheid . Het aantal winstge
vende grate bedrijven en onderling sterk samenhan
gende bedrijfstakken, sterk genoeg om zich deze ris
kante strategie te kunnen veroorloven, is markant 
verminderd. De nu weer tot 87 procent oplopende 
arbeidsinkomensquote spreekt, wat dit betreft, dui
delijke taal. Het in dit verband weer uit de kast ge
haalde recept van loonmatiging lijkt onontkoom
baar. Het is niet het enige en zeker niet het meest 
ondernemende antwoord op de nieuwe economi
sche uitdaging. 

Nieuwe en potentieel innovatieve industriee'n moeten 

Jakkel overnemen 

Oat is pijnlijk genoeg. Voor het aanbod van werk 
voor mensen met uiteenlopende talenten en vaar
digheden zullen we een competitieve industrie niet 
kunnen missen. Naast en in plaats van de grotere 
econornische vliegwielen van onze industrie moeten 
er goede bestaansvoorwaarden zijn voor tal van klei
nere industrieen, die als even zovele kleinere vlieg
wielen de economie draaiend kunnen houden en 
werk en inkomen kunnen verschaffen aan al die 
mensen die qua achtergrond en opleiding geen plaats 
kunnen vinden in de dienstensector en de tuinbouw. 
Daarmee is niets ten nadele gezegd van deze secto
ren. Nederland is evenwel te groat en de Neder
landse beroepsbevolking is te divers in aanleg en 
mogelijkheden om alles op deze kaarten te zetten. 
Het zou riskant zijn als we vanuit onze positie in 
Europa uitsluitend of overwegend aan de kost zou
den moeten komen als distributieland met daarnaast 
nog verder ontwikkelde A G R o -industriele acti vitei
ten . Daarom zullen behalve investeringen in de fy
sieke en in de sociale infrastructuur ook verbeterin
gen van de voorwaarden voor verdere industriele 
ontwikkeling aandacht verdienen. Op die drie ter
reinen moet er samenhang zijn in het overheidsbe
leid. De investeringen op deze drie terreinen zullen 
elkaar moeten versterken. 

Een uitdaainB voor onze politieke democratie 

Na een periode van een bezuinigende en terugtre-

dende overheid moeten de bakens worden verzet. 
Kan ons openbaar bestuur dit aan? Het groeiende 
milieubesef wekt twijfels aan de noodzaak van groei
bevorderende investeringen. Verder is er tegen de 
achtergrond van de geschetste problemen verlies 
aan vertrouwen in het oplossend vermogen van ons 
parlementair democratisch bestuur. Met de twijfel 
aan de maakbaarheid van de samenleving en aan de 
oprechte bedoelingen van de politici is de steun voor 
toekomst-gericht beleid duidelijk verminderd. 

Daarom past hier een realistische kijk op wat onze 
democratie wei en niet vermag. Evenmin als er bin
nen vier jaar een meer milieuvriendelijke produktie
en gebruikerscultuur kan ontstaan, is het mogelijk 
om binnen enkele jaren en zonder grote sociale on
gelukken het uitgewoonde gebouw van de verzor
gingsstaat te renoveren. In ons bestel zit de parle
mentaire democratie als regel niet op de bok. Ook al 
moeten gekozen bestuurders wei eens wat roepen 
om economie en samenleving niet op de klippen te 
Iaten !open, daarmee hebben ze nog niet aile teugels 
in handen. De marktsector laat zich niet direct stu
ren en zeker niet vanuit Den Haag. Oat is geen 
ramp, want het is de prijs die moet worden betaald 
voor de door het gekozen parlement te verzekeren 
vrijheid . Wei mag worden verlangd dat gekozen be
stuurders verder kijken dan hun neus lang is . 

Voor richtinggevend beleid zijn parlement en rege
ring afhankelijk van het door hen aangestuurde over
heidsapparaat. Oat is het direct bestuurde paard dat 
meedraaft in het driespan met het paard van de 
markteconomie en dat van de meer ideele belangen
organisaties in het maatschappelijk middenveld. De 
kiezers kunnen weten dat er buiten de door hen ge
kozen politieke bestuurders ook anderen zijn, die de 
teugels in handen hebben. Als zelfbewuste burgers 
zouden ze ook moeten weten, dat de kwaliteit van 
hun leefwereld mede wordt bepaald door de kwali
teit van het door hen gekozen bestuur. 

De metafoor van het driespan is ontleend aan Plato. 
De Griekse filosoof was geen democraat. Bij hem zat 
de maatschappelijke elite op de bok. De pretentie 
van dwingend sturend beleid kan een gekozen be
stuur zich slechts veroorloven als er een uitweg 
moet worden gevonden uit een door ieder als zoda
nig erkende noodtoestand in een redelijk besloten 
samenleving. Oat is ondanks de nu breed uitgeme
ten maatschappelijke vraagstukken niet de situatie 
waarin ons land verkeert. Dan moet er nog vee! 
meer direct en waarneembaar mis zijn. Daarom 
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moet men er niet al te verbaasd over zijn, dat onze 
parlementariers zich zo verbonden voelen met dat 
ene paard van de overheidsbureaucratie , dat zij 
meer dan eens het zicht op de andere dravers uit het 
oog verliezen. Wat daar verder van zij, m en moet 
van goeden huize komen om als gekozen bestuurder 
wezenlijk bij te dragen aan richtinggevend en coor
dinerend bestuur . 

Het beeld van een driespan m et het paard van de 
overheidsbureaucratie tussen dat van de dynamische 
en kwetsbare markteconomie en dat van de naar vei
ligheid en positieve geborgenheid strevende organi
saties van burgers is misschien klassiek en ouder 
wets. Toch is het niet zo 'n gek beeld. Onze gekozen 
politici rijden graag op het paard van de overheids
bureaucratie. Maar wei zullen ze de andere paarden 
ruimte moeten geven zonder ze uit de pas te Iaten 
draven. Uitspannen is er niet bij. Er kan ook niet 
zonder ongelukken worden gestopt om een andere 
richting in te slaan . Er moet worden bijgestuurd in 
een voortgaande ontwikkeling. De koers moet in 
beweging worden verlegd. Althans in een demo
cratie. 

Wie terwille van een goed milieubeleid en de kwali 
teit van de leefwereld van mensen de groei wil af
remmen of stoppen zal de noodtoestand moeten 
proclameren en daarvoor de handen op elkaar zien 
te krijgen. Dat zal niet lukken . Het kan met onze 
leefomgeving anders en beter ; zeker als men zowel 
aan de ecologische als ook aan de sociale kwaliteit 
van het bestaan de nodige zorg wil besteden . Dan zal 
eerder m eer dan minder gebruik moeten worden 
gemaakt van de trekkracht van handelingsbekwame 
beleidsmakers en aan politieke doelen gebonden uit
voeringsorganen. Die kunnen zoals gesteld niet al
les. Ook anderen moeten op een strategische wijze 
betrokken worden bij de doelstellingen van ecolo
gisch en sociaal beleid . In het kader van de daarvoor 
nodige regelgeving en gedragsbelnvloeding zijn 
overheidsinvesteringen een onmisbaar instrument . 

Met de oplopende kosten van sociale zekerheid heeft 
ook de terugval van de overheidsinvesteringen het 
bestuur erg afhankelijk gemaakt van het wei en wee 
van de marktsector. Ook het zware accent op mi
lieuregelgeving veroorzaakt obstakels bij de vorm
geving van een m eer milieuvriendelijke inrichting 
van ons land . Met regelgeving aileen komt men er 
niet . De verdergaande toepassing van voornamelijk 
regels en voorschriften blijkt een duidelijk afnemen
de meeropbrengst te hebben . Om de weg naar een 
meer duurzame ontwikkeling in te slaan is een bre-

der en meer samenhangend beleid nodig. De samen
hang betreft niet slechts die tussen de maatregelen 
voor de verbetering van de fysieke , industriele en 
sociale infrastructuur. A Is daarbij ook het milieu aan 
zijn trekken moet komen, vraagt dat om een samen
spel van investeringen en gedragsbe"invloedende re
gelgeving. Voorbeelden kunnen dit verduidelijken. 

Het ARGu s -project; een sterk verbeterd randstadspoor 
Een typisch voorbeeld is het zogenoemde AR Gu s
project om de Randstad te voorzien van een gemo
derniseerd rail net . De naam AR Gu s staat hier voor 
de beginletters van Amsterdam, Rotterdam, 's-Gra
venhage, Utrecht en Schiphol. Voor zes tot acht mil
jard gulden kan een net van snelle treinverbindingen 
worden aangelegd tussen de vier steden van de 
Randstad en Schiphol. 

Het project beoogt een aanvulling te zijn op de 
plannen in het kader van Randstadspoor . Het brengt 
de reistijden tussen de knooppunten van de Rand
stad terug tot maximaal twintig minuten. Gebruik 
kan worden gemaakt van het trace van de hoge-snel
heidsspoorlijn tussen Brussel en Amsterdam . Daar 
wordt aangesloten op de in het Amsterdamse ver 
keersplan voorziene ondergrondse verbinding tus
sen Purmerend en Schiphol. Met dit project komt 
het openbaar vervoer in de Randstad op een met an
dere grootstedelijke agglomeraties vergelijkbaar ni
veau. ARGu s biedt een goed en milieuvriendelijk 
perspectief op een meer houdbare verkeers- en ver 
voersafwikkeling in het westen van ons land . 

ARGus kan goed worden gecombineerd m et de in
voering van betalend spitsverkeer op de autowegen 
van de Randstad . Er wordt dan uitzicht geboden op 
een sterk verbeterd alternatief openbaar vervoer. 
De zogenoemde 'modal split', wat staat voor de ver 
houding tussen de met het openbaar vervoer gere
den kilometers en de met particuliere auto's gere
den kilometers, kan dan worden opgevoerd tot bijna 
een op een. Het uitzicht daarop biedt een politiek 
verantwoorde basis voor heffingen ter bestrijding 
van de congestie, zoals het spitsvignet en (later) het 
rekeningrijden . Men mag daarbij niet de illusie 
koesteren, dat die heffingen voldoende geld zullen 
opleveren om dit ambitieuze investeringsplan te fi 
nancieren . Als regulerende en gedragsbe!nvloeden
de milieuheffingen zullen ze daar zelfs niet voor m o
gen worden gebruikt. Hun opbrengst client via ver 
lichting van andere belastingen te worden terugge
geven . Voor de benodigde investeringen zullen dus 
andere middelen moeten worden vrijgemaakt. 



31 0 

s&.o7/8 '993 

Het ARGus -project maakt tevens ruimte voor het 
commerciele vrachtvervoer en past dus goed in de 
versterking van de infrastructuur van het westen van 
ons land voor de distributiefunctie. Het biedt voorts 
mogelijkheden voor industriele ontwikkeling en in
novatie, in het bijzonder bij de aanleg en de toepas
sing van machinerie voor ondergrondse werken. In 
de mate, waarin dit project werk biedt aan school
verlaters en specifiek op te lei den jeugdige werkzoe
kenden draagt het bij aan de sociale infrastructuur. 
Verder wordt de kwaliteit van het openbaar vervoer 
zodanig verbeterd dat de prijs en daarmee de renta
biliteit kan worden opgevoerd. Op deze manier kan 
een belangrijk dee! van de kosten van het project op 
termijn worden terugverdiend. 

Een ander en nu reeds actueel voorbeeld van de sy
nergetische samenhang van investeringen en ge
dragsbe.invloedende regelgeving is de bestrijding 
van de congestie en de door auto's veroorzaakte mi
lieuvervuiling in de steden. De hier voor de hand lig
gende combinatie is de investering in sneltrams, me
tronetten, fietsroutes en stads-distributiecentra met 
regelgeving om vergaande beperking van het auto
verkeer in de binnensteden te bereiken. Daarin past 
ook de variant van de door regelgeving bevorderde 
toepassing van elektrisch aangedreven auto's. Die 
variant is voorlopig aileen een serieuze optie in de 
Verenigde Staten. 

De te kiezen combinatie van investeringen en regel
geving is in dit geval typisch een zaak voor de stads
besturen. De bedragen liegen er niet om . De grate 
steden hebben plannen klaar liggen voor in totaal ve
le miljarden guldens. De rijksoverheid wil het aan
deel van de voorzieningen voor het openbaar ver
voer in deze plannen mede voor haar rekening ne
men met een niet verwaarloosbare jaarlijkse bijdra
ge van circa honderd miljoen gulden in de periode 
tot het jaar 2o 1 o. 

Ecotax en investeringen in besparingsprojecten bij ener

gieproduktie en bij verbruik 

Over allerlei vormen van ecotax en brandstofheffin
gen is a! vee! geschreven. De invoering en verstandig 
afgemeten toepassing ervan vereisen langdurig vol 
te houden stuurmanskunst. Er moet rekening wor
den gehouden met de open binnengrenzen van de 
Europese Unie . Er kan geen wissel worden getrok
ken op snel stijgende prijzen van energiegrondstof
fen. Die zijn vooralsnog minder schaars en minder 
prijzig dan werd vermoed. Deze heffing zal voor
zichtig moeten anticiperen op de stijging van de 

energieprijzen en op de beschikbare en beschikbaar 
komende mogelijkheden van besparing en gebruik 
van meer duurzame bronnen . Voor de gebruikers 
zal de ecotax volledig moeten worden teruggesluisd 
door vermindering van belasting op arbeid; bij voor
keur van diegenen die met hun mobiliteit die heffing 
opbrengen. 

In de verkokerde praktijk van de politiek kunnen tal 
van redenen worden bedacht om dat terugsluizen te 
vergeten en de opbrengst van ecoheffingen te ge
bruiken voor de bestrijding van de uitgaven van het 
milieubeleid of voor andere goede doelen zoals de 
vermindering van overheidstekorten . Oat kassiers
gedrag zal de politieke acceptatie niet bevorderen. 
Het zou de totale lastendruk verhogen met grate 
kans op vervelende gevolgen voor de arbeidskosten 
en de werkgelegenheid. Arbeid en de daarbij onver
mijdelijke mobiliteit moeten betaalbaar blijven met 
het oog op een behoorlijk gespreide werkgelegen
heid en met de milieuzorg verbonden werkzaamhe
den. 

De samenhang met zuiniger en openbaar vervoer, 
met werken ook op kortere afstand van huis en dus 
ook met een ander leefpatroon is hier medebepa
lend. Daarom is de invoering van een doeltreffende 
ecotax geen gemakkelijke opgave. Tegen de achter
grond van toegenomen kritiek op de Europese sa
menwerking en enigszins wisselvallige nationale po
litieke voorkeuren vergt die invoering een wei zeer 
lange adem. Het is niet onmogelijk . lnvesteringen 
die de gebruikers perspectief bieden op alternatief 
en gemakkelijk vervoer, c.q. op een minder van ver
plaatsingen afhankelijke werkgelegenheid kunnen 
daarbij helpen. 

Een ecotax op energie, die zich niet beperkt tot 
autobrandstof, is ook tegen de achtergrond van de 
zorgen over het broeikaseffect te prefereren boven 
een heffing uitsluitend op brandstof voor het gemo
toriseerde verkeer. Met die meer algemene heffing 
kan ook een zuiniger stookgedrag worden uitgelokt. 
Ook daarbij passen investeringen, waarmee die be
zuiniging kan worden vergemakkelijkt. Naast verde
re isolatie betreft het vooral inbouw van moderne 
elektronische meet-en regelapparatuur, waarmee 
bewoners het binnenklimaat bewuster en beter kun
nen regelen. De elektriciteitsdistributiebedrijven 
kunnen hierop inspelen met advisering, financie
ringsvoorschotten en een aan te scherpen progres
sief tarief bij meer dan gemiddeld verbruik. A Is be
woners daarnaast kunnen beschikken over een hy
permoderne kabelaansluiting met ruime mogelijk-
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heden voor interactieve communicatie is samenwer
king met de gas-en stroomleverancier mogelijk bij 
de beperking en controle van de energierekening. 

De intelliaent aanaesloten wonin9 als centrum voor een 
meer ontspannen werk-en wooncultuur 

Voor woningen heeft de 'twee-weg-aansluiting' ook 
andere voordelen. De aansluiting op open gedistri
bueerde systemen voor interactieve communicatie 
biedt mensen in kantoren, bedrijven, maar ook van
uit hun huis de keuze uit een ruim aanbod van data
bestanden en informatieve zowel als recreatieve 
programma's en films. Dat verruimt de keuzemoge
lijkheden en het gemak bij inkopen, verwerving van 
kennis en ontspanning. Telewerken en telefonisch 
vergaderen komen dan binnen het bereik van velen. 
Dank zij de glasvezel en de techniek voor het om
zetten van Iicht- in elektronische signalen is dit alles 
uitvoerbaar. De drempel is de realisatie van vol
doende interactieve huisaansluitingen in de uitein
den en fijnstructuur van het kabelnet. Bij voldoende 
deelneming zijn de aansluitkosten achthonderd tot 
duizend gulden per woning. Andere, nog te nemen, 
hobbels terwille van de verruiming van het aanbod, 
zijn de aansluiting op een Europees kabelnet en de 
bereidheid om voor niet-commerciele programma's 
te betalen. 

Omdat mensen niet kunnen Ieven zonder fysieke 
ontspanning en natuurbeleving, is de inrichting van 
de woonomgeving met mogelijkheden voor sport en 
verblijf in de natuur een niet minder belangrijk facet 
van de investeringen en inspanningen voor een meer 
duurzame werk-en leefcultuur. Ook het maken van 
ruimte voor de kleinschalige en de meer omvangrij
ke industrie behoort daartoe. Hier ontbreekt het 
niet aan plannen en zelfs niet aan reeds in uitvoering 
genomen projecten. Anders dan bij de aansluitingen 
voor het met meer contact en verstand te bewonen 
huis zijn het kostbare projecten. In meer dan een 
stadsgewest liggen plannen klaar voor meerdere 
miljarden guldens, waarbij ook de centrale overheid 
over de brug moet komen. Verder biedt het plan 
voor een Randstad-groenstructuur een mooi kader 
voor investeringen in landschapsverbetering en re
creatie. 

Het ontbreekt hier overigens niet aileen aan geld 
maar ook aan democratisch gelegitimeerd en hande
lingsbekwaam stadsgewestelijk bestuur voor het re
aliseren van zulke voorzieningen op bovengemeen
telijk niveau. De vereiste policy-mix is enerzijds de 
versnelling van a! in gang gezette bestuurlijke ver
nieuwing en anderzijds hogere publieke investerin-

gen met daarop aansluitende private investeringen. 
De hier benodigde aanvullende gelden voor reke
ning van de centrale overheid en te besteden op een 
termijn van acht tot twaalf jaar zijn te schatten op 
minimaal zes en maximaal tien miljard gulden. Om 
samen met gemeentelijke bijdragen ook de nodige 
private investeringen uit te Iokken is een meer sa
menhangend en stabiel regionaal bestuur een on
misbare voorwaarde. Helaas is deze voorwaarde 
niet, althans nog niet, vervuld. 

Verstandiaer omaaan met water 

Met deze voorbeelden is het lijstje van interessante 
investeringsprojecten nog lang niet uitgeput. De be
schikbaarheid van schoon of redelijk goed te zuive
ren (grond)water is straks wellicht een groter pro
bleem dan de schaarste aan grondstoffen voor ener
gie. Nu biedt de techniek volop mogelijkheden om 
vee! zuiniger om te gaan met water en zo de sterk 
opgelopen kosten voor de bestrijding van waterver
ontreiniging te drukken . De nu voorzienbare stij
ging van de prijs van het drinkwater zou gepaard 
moeten gaan met een aanbod van waterbesparende 
technieken in huis. Daarmee worden twee vliegen in 
een klap geslagen . De zuiveringskosten worden la
ger en er zijn minder zorgen over de gevolgen van de 
onttrekking van grondwater voor de grondwater
spiegel. Er is a! een -inbouwapparaat ontworpen om 
eerder gebruikt waswater via een tijdelijke opslag als 
sanitair spoelwater te benutten. Verder zijn er reeds 
waterbesparende douchekoppen en stroombegren
zers verkrijgbaar. 

Er is nog geen samenhangend en breed toepas
baar project, waarmee met een zuiniger waterver
bruik de nog verder stijgende kosten kunnen wor
den bestreden. Nadere studies zijn nodig om tot een 
goede gebruikscascade en daarmee tot een betere 
kringloop te komen. Hier kan wei worden vastge
steld dat de mogelijkheden voor een meer duurzame 
ontwikkeling in de sector van het watergebruik op 
het vlak van het technische aanbod in relatie met de 
prijsstelling nog allerminst zijn benut. 

Ajweaina 
De financiering van de hierboven aanbevolen extra 
investeringen is een probleem, dat niet onder stoe
len of banken mag worden geschoven. De bood
schap dat koersverandering met selectieve economi
sche groei moet worden bewerkstelligd via politiek 
gewenste investeringen is geen slecht verhaal. Er 
moet wei worden bijverteld waar het geld vandaan 
moet komen. 

Ongetwijfeld zullen de hier bepleite investerin-

3 I I 
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gen werkgelegenheid opleveren . Op langere ter
mijn kan dat enige lastenverlichting mogelijk rna
ken . Met het m eerdere werk komt er extra ruimte 
voor het volumebeleid. Voor de korte termijn is dat 
geen sluitend verhaal. Bovendien liggen er nog ge
noeg andere claims op het overheidsbudget . Te den
ken valt aan de allesbehalve goedkope voornemens 
in verband met het milieubeleid . Aileen al voor de 
bodemsanering zal in de komende dertig jaren een 
bedrag in de orde van tientallen miljarden guldens 
nodig zijn. Niet aileen voor het bedrijfsleven, maar 
ook voor de overheid loopt dat aardig in de papie
ren. Voor de publieke sector komt dit neer op ruw
weg een half miljard per jaar. 

Voor de hier bepleite aanvullende investeringen is in 
de komende acht jaren een extra bedrag van in totaal 
I 2 tot I 6 miljard gulden nodig. Oat komt neer op 2 

miljard gulden per jaar en correspondeert met o,4 
procent van het netto nationaal inkomen en circa 2 

procent van de overheidsuitgaven na aftrek van de 
betalingen voor rente en aflossing van de Staats
schuld . Dit bedrag komt dan bovenop de 3 tot 3, 5 
miljard gulden voor de nu reeds begrote investe
ringsuitgaven van het Rijk. Het is niet niks maar ook 
weer niet onmogelijk vee! in vergelijking met de 
jaarlijkse uitgaven van 3 5 miljard voor de w A o , 55 
miljard voor de zorgsector en de 35 miljard van de 
AO W . 

De verleiding is groat om de benodigde 2 miljard te 
zoeken in bezuinigingen op de sociale zekerheid . 
Eerder is door De Groot in een in I 99 I gepubli
ceerd ESB -artikel een vergelijking gemaakt m et de 
in andere W esteuropese Ianden bestaande stelsels 
van sociale zekerheid. Ons land zit qua uitgavenaan
deel van het netto nationaal inkom en 2 tot I o pro
centpunten hoven het peil van de sociale uitgaven 
elders. Oat is als zodanig geen argument voor aan
passing naar beneden . Maar het doet niets af aan het 
argument dat er ruimte moet worden gemaakt voor 
toekomstgerichte investeringen terwille van een 
eerlijk verdeelde werkgelegenheid en een meer 
milieuvriendelijke gebruikerscultuur . 

Er zijn ten minste twee redenen om het benodigde 
geld niet dan slechts voor pakweg de helft weg te 
halen bij het overheidsaandeel in de sociale zeker
heid . In de eerste plaats zullen er grate bedragen no
dig zijn voor een actiever werkgelegenheidsbeleid, 
waarmee met name de minder goed in de arbeids
markt liggende jongeren aan regulier en zinvol werk 
geholpen kunnen worden. Uitgaande van de stelling 

dat hier werk hoven inkom en gaat en rekening hou
dend met de niet geringe kosten van begeleiding en 
arbeidsbemiddeling zal voor dit beleid extra geld 
nodig zijn , dat binnen de uitgaven voor de sociale 
zekerheid moet worden gevonden . De tweede re
den om geen gra te wissel te trekken op bezuinigin
gen op uitkeringen hangt sam en m et de te verwach
ten kosten van aanpassing en renovatie van het ge
bouw van de sociale zekerheid . 

Tenslotte is er nog een ander motief om hier geen 
gemakkelijk aan te boren inkomstenbron voor in
vesteringen te zien . De gang van zaken rond de w A o 
en de niet of nauwelijks te beteugelen groei van de 
uitgaven voor de gezondheidszorg leren dat het be
ter is niet met de botte bijl te werken, maar sociale 
partners in onze nog steeds waardevolle overlegeco
nomie ook financieel de ruimte te geven om hun rol 
te blijven vervullen in een verbeterd en op reele 
prestaties gericht stelsel van sociale zekerheid . 

Voor de dan nog te financieren circa I miljard gul
den per jaar blijft er de keuze tussen bezuinigingen 
op de andere en zeer omvangrijke, niet-kapitaaluit
gaven van de overheid of een hefting in de fiscale 
sfeer . Oat laatste is vanuit de beginselen van de so
ciale democratie te verantwoorden, mede omdat de 
hefting bestemd is voor structurele verbeteringen . 
Toch zit hier de adder onder het gras van lastenver 
zwaring in een tijd van versukkeling van de econo
mie. Men zal er waarschijnlijk geen meerderheid 
voor weten te vinden . Dan blijft er weinig anders 
over dan bezuiniging op de lopende uitgaven van in 
het bijzonder de rijksoverheid . Het gaat om ruim 
I oo miljard gulden . Daarbinnen moet enige ruimte 
vrij te maken zijn . Daarbij kan worden aangesloten 
op de eerder ingezette 'grate eftici ency-operatie' en 
de daarop gevolgde bezuinigingen; in het bijzonder 
bij de te verwachten besparingen door verzelfstandi
ging van overheidsdiensten en een m eer doelmatige 
en meer effectieve uitvoering. Dit kan op termijn 
vee! opleveren. Onder bepaalde voorwaarden zelfs 
het jaarlijks benodigde bedrag van twee miljard gul
den . 

Andere bestuurlijke constellatie 

De bedoelde voorwaarden raken de werkwijze van 
openbaar bestuur en parlem ent. De nu ingezette 
verzelfstandiging aan de buitenschil van het over 
heidsapparaat met meer scheiding tussen beleid en 
uitvoering Ievert qua personeelsbesparing niet bij 
benadering het hier genoemde bedrag als inverdien
efTect op . Daar is m eer voor nodig dan het privatise
ren van de PTT, DSM en dergelijke. Dan moet er 
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ook in meer naar binnen gelegen regionen van de 
rijksoverheid worden gedecentraliseerd, zodat een 
meer effi ciente en produktieve bureaucratie ont
staat. Oat houdt in dat ook taken, waarbij uitvoering 
en beleid minder goed te scheiden zijn, op grotere 
afstand van het politieke bestuur worden behartigd. 

De hier beoogde bestuurlijke constellatie vergt 
niet aileen een andere ambtelijke organisatie en cul
tuur, maar in de eerste plaats ook een andere politie
ke cultuur, waarin het dem ocratisch gekozen be
stuur op hoofdlijnen stuurt en slechts als zodanig 
door het parlem ent kan worden aangesproken . On
der die omstandigheden is het denkbaar en haalbaar, 
dat de huidige taken uiteindelijk met beduidend 
minder, dat wil zeggen met vijftien tot twintigdui 
zend overheidsdienaren minder, worden verricht. 
In dit opzicht zijn ambtelijke en parlementaire cul
tuur zodanig met elkaar verweven, dat de gevraagde 
omschakeling geen puur organisatorische manoevre 
is. Er is een geheel andere instelling en wellicht ook 
een ander slag mensen voor nodig. De tijd is er wei 
rijp voor. 

De weerbarstige werkelijkheid moet leren of dit 
een haalbare kaart is . Daarom lijkt het voorshands 
niet verantwoord om ook hier meer dan een deel 
van de benodigde extra gel den voor investeringen te 
zoeken. Om de gedachten te bepalen: het zou kun
nen gaan om hooguit 1 miljard gulden per jaar . 

De schrijver van dit artikel realiseert zich, dat deze 
zoektocht naar financieringsbronnen geen geheel 
doorleefde queeste is naar de in de vele woudperce
len van het overheidsbos begraven schatten . Zo is er 
wellicht ook nog het een en ander te vinden in het 
bosperceel van de woningbouwsubsidies en de met 
woningbezit verbonden fiscale faciliteiten . Ook el-

ders lijkt het mogelijk wat gas terug te nemen in het 
geheel van taken van de centrale overheid. Met wat 
hier wordt voorgesteld wordt Nederland geen on
aardig en sociaal hard land . Toch mag men van de 
stofkam geen wonderen verwachten. Zolang de Eu
ropese Unie kwakkelt en het perspectief op een zo
wel sociaal als economisch evenwichtige Europese 
integratie naar de toekomst verschuift, valt er niet 
zoveel aan taken te elimineren . W el kunnen be
staande taken met beduidend minder ruis, papier en 
onbedoelde nevenprodukten worden uitgevoerd . 

Laten we het daarom maar houden op een ver
standig parlement, dat samen met de regering een 
ander en meer afstandelijk en strategisch verbond 
aangaat met een meer prestatiebewuste bureaucra
tie, die oog heeft voor de noodzaak van voortduren
de beperking van de maatschappelijke kosten. Als 
dat te veel gevraagd is en in dit opzicht zowel de be
stuurskundige economie als de politieke wijsheid te
kort schieten, zal er dieper gesneden moeten wor
den . Want een overheid die niet voldoende inves
teert en de inrichting van het land verwaarloost, 
heeft geen recht op respect . 
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Vrome wensen 

Met strategische beleids
nota's die een lange-ter
mijnvisie bevatten, is het 
ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Or-

voor VROM

beleid in de jaren 

negentig 
in Nederland de publieke 
investeringen laag zijn, ook 
bij een internationale ver
gelijking. Oat maakt de uit-

dening en Milieubeheer 
voering van ruimtelijk be
leid niet eenvoudiger. 

(vROM) niet kinderachtig: 
het Nationaal Milieube
leidsplan-Plus (N M P+ ), de 
Vierde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening Ex
tra (viNEX) en de Nota 
Volkshuisvesting in de ja-

H. PRIEMUS Overheden moeten inves
teringen in de particuliere 
sector uitlokken, maar ook 
zelf investeren, met name 
in de ruimtelijke inrich
ting, de infrastructuur en 

Hooaleraar volkshuisvestinB T u Delft, 

wetenschappelijk directeur Onderzoeksinstituut OTB, 

I 99 2/ I 99 3 research jell ow NI As, Wassenaar 

ren negentig (Nota-Heer-
ma) stippelen de beleidskoers uit tot en voorbij het 
jaar 2ooo. Ook al is geen enkele van deze nota's vol
maakt, toch ligt de conclusie voor de hand om in de 
komende kabinetsperiode op het terrein van v RoM 
geen nieuwe 'grote nota's' te schrijven. Het komt 
nu aan op daden, niet op nog meer woorden. Het 
verschil tussen daden en woorden is op het terrein 
van de volkshuisvesting overigens opvallend klein; 
ongemakkelijk groot is de kloof tussen daden en 
woorden daarentegen in de sfeer van de ruimtelijke 
ordening, het verkeer en vervoer en vooral: het 
milieu. 

In de huidige bestuurscultuur zijn rijksambtena
ren erin getraind om welluidend en spitsvondig aan 
te geven waarvoor het Rijk allemaal niet verant
woordelijk is. Het is een en al decentralisatie, priva
tisering, verzelfstandiging en deregulering wat de 
klok slaat. Veel van deze tendenzen zijn na een lange 
periode van centralistisch en langzamerhand wat ri
gide beleid zinnig en zij verdienen ook in de komen
de jaren steun. Het is echter geen overbodige luxe 
om voor de jaren negentig scherp aan te geven waar
voor het Rijk wei aanspreekbaar is en blijft. Een hel
dere koers van rijkswege en een stimulerend, voor
waardenscheppend rijksbeleid kunnen een zegen 
zijn voor een goede marktwerking en voor een de
centrale beleidsontwikkeling op de beleidsterreinen 
waarvoor de bewindspersoon van v R o M de eerste 
verantwoordelijkheid draagt. 

Steeds meer wordt het als een handicap ervaren dat 

het milieu . De financiering 
daarvan moet niet !outer 

worden gebaseerd op meevallers, zoals extra aard
gasbaten of de verkoopopbrengst van P T T -aandelen, 
maar zij client structured in de rijksbegroting te 
worden verankerd. De invoering van een kapitaal
dienst verdient met het oog op de bevordering van 
langlopende investeringen in de gebouwde omge
ving nog steeds serieuze overweging. 

Positie van de Randstad 

v R o M-beleid zal ook in de komende jaren sterk ge
richt moeten zijn op het versterken van de interna
tionale concurrentiepositie van ons land. Die positie 
wordt vooral bepaald door de Randstad, de daarin 
gelegen vier grote steden, Schiphol en Europoort. 
Inspanningen voor stedelijke vernieuwing en de 
stadsvernieuwing dienen vooral op de grotere ste
den te worden gericht. 

De financiele steun van rijkswege aan de stedelij
ke herstructurering en kwaliteitsverbetering client 
ook na 2oo5 door te gaan. Zoals bekend heeft staats
secretaris Heerma in zijn Belstato-nota (Beleid voor 
stadsvernieuwing in de toekomst) aangekondigd dat 
de rijkssteun aan de stadsvernieuwing in 2oo5 zal 
zijn afgebouwd, omdat de thans becijferde achter
standen dan zijn ingehaald. De omvang van deze te
korten wordt echter sterk betwist. De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (die overigens aardig 
weet te overvragen) komt tot cijfers die het dubbele 
bedragen van die in de Belstato-nota. Bovendien is 
het in een dynamische maatschappij welhaast zeker 
dat zich tussen nu en 2 oo 5 nieuwe noden zullen 
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openbaren. Oat geldt voor stedelijke herstructure
ring (mede in relatie tot enorme investeringen in de 
rail -infrastructuur), de aanpak van een aantal naoor
logse probleemwijken, oude en jonge monumenten 
en een serie ons nu nog onbekende milieu-verrassin 
gen. Zolang de gemeenten een bescheiden niveau 
van eigen inkomsten hebben, zal het Rijk moeten 
blijven inspringen om de steden voor verval en ver
loedering te behoeden. 

De internationalisatie van de Randstad-economie 
is gebaat bij een sterker~ taakverdeling tussen de 
vier grote steden, z6 dat de Randstad meer en meer 
als functioneel samenhangend gebied kan functione
ren . Een coordinerend bewindspersoon voor de 
Randstad (de minister van VROM) is daarom geen 
overbodige luxe. De samenhang binnen de Randstad 
kan ook worden versterkt door de realisering van 
een snelle-treinverbinding over (hoofdzakelijk) be
staand trace, waarbij wordt gestopt in Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Schiphol. Zo'n 
ringverbinding volgens het ARGus -concept ver
bindt het Franse TG v -net met het Duitse 1 c E -net en 
brengt Amsterdam en Rotterdam zo dicht bij elkaar 
dat Zestienhoven overbodig wordt. In Schiphol zal 
in de komende jaren worden ge"investeerd (waarbij 
aan de milieu-aspecten vee! aandacht moet worden 
besteed), en dat geldt ook voor het Havenplan van 
Rotterdam . De Betuwelijn en de Brabantlijn wor
den aangelegd om vrachtautokilometers zo vee! mo
gelijk te vervangen door milieuvriendelijke treinki
lometers . Er wordt meer en meer gestreefd naar 
multimodaal transport, waarbij vooral ook de bin 
nenscheepvaart wordt ingeschakeld. Daartoe wor
den railservicecentra op strategische plaatsen aange
legd. De welvaartsontwikkeling van ons land vaart 
wei bij de versterking van de distributiefunctie van 
Nederland. Het milieu vergt een verschuiving in 
vervoermiddelkeuze van vrachtauto en vliegtuig 
naar trein en schip. 

In de grootstedelijke gebieden spelen vee! proble
men zich af op regionaal niveau. Over de regionale 
beleidsvorming heerst thans vee! verwarring, waar
bij de verdeling van verantwoordelijkheden niet Ian
ger duidelijk is. In de zeven BON-regia's (Amster
dam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, 
Arnhem-Nijmegen, Enschede-Hengelo) zou zo snel 
mogelijk een democratisch, volwaardig regionaal 
bestuur moeten worden ingesteld. De regio-inde
lingen voor verschillende beleidssectoren worden 
daarbij zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat 
een integrale, gecoordineerde beleidsvoering kan 
worden nagestreefd, die de volgende beleidssecto-

ren omvat: ruimtelijke ordening, grondbeleid, mi
lieubeleid, infrastructuurbeleid, stadsvernieuwing 
en volkshuisvesting. Waar dit beleid een bovenre
gionale betekenis heeft, is het Rijk partner in de be
leidsontwikkeling, waar nodig ook in financiele, risi 
codragende zin . Om projecten van nationaal belang 
van de grond te tillen is nu eenmaal betrokkenheid 
van het Rijk nodig. Ook van de lokale overheid en 
van particulieren worden aanzienlijke bijdragen ver
wacht. 

Het ruimtelijk beleid blijft het kader waarin nieu
we woningbouwlocaties tot ontwikkeling komen . 
Naast compacte locaties in en aan de steden wordt 
ook - binnen strikte randvoorwaarden - ruimte ge
boden voor suburbanisatie van wonen en werken. 
Bij het formul eren van deze randvoorwaarden valt 
te denken aan mogelijkheden om de woongebieden 
met een gewestelijk openbaar vervoer goed te ont
sluiten, het sparen van ecologisch waardevolle ge
bieden en het accentueren van de milieukwaliteit 
van de nieuwe woongebieden . Het nieuwe concept 
van de groeiregio's (het tweede generatie groeiker
nenbeleid) wordt selectief ingevoerd. In deze groei
regio 's worden woningen en werkgelegenheid (zo
als kleinschalige kantoren) dicht bij elkaar gebracht. 

Woninanood 
Het volkshuisvestingsbeleid zal in de toekomst meer 
en meer in het kader van een samenhangend v RoM
beleid moeten worden geplaatst. Dit volkshuisves
tingsbeleid is a! jarenlang een zorgenkind: enerzijds 
lukt het niet om de woningtekorten definitief weg te 
werken, anderzijds is het beslag van de volkshuisves
tingsuitgaven op de rijksbegroting al jarenlang te uit 
bundig. In de komende jaren steekt de woningnood 
weer de kop op door de combinatie van toe genom en 
immigratie, voortgezette individualisering en een 
rem op de sociale-huursector. Problemen worden 
wei erkend maar met een lakoniek gebaar naar ge
meenten en corporaties doorgeschoven (decentrali
satie, respectievelijk verzelfstandiging). Oplossing
en moeten worden gevonden om binnen het per
spectief van een voortdurende budgettaire krapte de 
volkshuisvestingsnoden elfectief het hoofd te hie
den . 

De woningbehoefte wordt niet aileen van tijd tot 
tijd kwantitatief en kwalitatief gemeten, maar fun
geert ook als richtsnoer voor het te voeren woning
bouw- en volkshuisvestingsbeleid. Rekening wordt 
gehouden met een sterker groeiende woningbehoef
te dan tot voor kort werd gedacht. De Europese Ge
meenschap is een immigratiegebied geworden en 
ook Nederland gaat een toekomst tegemoet waarin 
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het aantal immigranten het aantal emigranten aan
zienlijk overtreft. Oat heeft gevolgen voor de wo
ningbehoefte. Het aandeel van de sociale-huurwo
ningen in de totale nieuwbouw ( overigens met da
lende objectsubsidies) zal weer omhoog moeten. 

Subsidies 
Een evenwichtige behandeling van huurders en be
woner-eigenaren is een van de grondslagen van het 
woonlastenbeleid. Zowel in de huursector als de 
eigen-woningsector wordt gestreefd naar een gesta
ge afname van objectsubsidies, zodat de woonuitga
ven zoveel mogelijk kostendekkend kunnen zijn. Of 
dit werkelijk mogelijk is, hangt in hoge mate af van 
de rente-ontwikkeling. Mocht de rente sterk stij
gen, dan is objectsubsidiering toch weer onvermij
delijk. Voor de lager betaalden blijft in de huursec
tor een landelijk individuele-huursubsidie (ms) -
stelsel gehandhaafd, waardoor woningen van een 
goede kwaliteit financieel bereikbaar blijven. De in
dividuele huursubsidie wordt vooral op de sociale
huursector gericht. De zogeheten kwaliteitskorting 
in de 1 H s kan worden aangescherpt, waardoor het 
profijtbeginsel wordt versterkt (wie beter woont, 
betaalt ook meer). Grondkostensubsidies blijven 
nodig om woningbouw op duurdere, maar vanuit de 
ruimtelijke ordening noodzakelijke lokaties moge
lijk te maken. Oat geldt niet aileen voor woningen in 
de sociale sector maar ook voor marktsectorwonin
gen. Dergelijke subsidies vergroten de samenhang 
tussen ruimtelijke ordening en volkshuisvestingsbe
leid. 

Sociale-huursector 

De sociale-huursector in Nederland blijft breed en 
gedifferentieerd van samenstelling. Aileen op die 
wijze kan deze sector zijn zelfstandigheid behouden 
en zich verder ontplooien. Een gedifferentieerde 
voorraad en een verschillend samengestelde bevol
king kunnen ervoor zorgen dat ruimtelijke segrega
tie en ghettovorming, in vele andere Ianden zicht
baar, ons bespaard blijven. Oat bewoners er vaak 
voor kiezen om in d~ buurt te wonen van mensen 
met een soortgelijke leefstijl en een vergelijkbare 
sociaal-economische status is niet verkeerd. De 
wensen van 'bewoners dienen richtsnoer te zijn op 
de woningmarkt. Maar het ontstaan van grote con
centraties van bevolkingsgroepen, waarin tal van 
problemen cumuleren (werkloosheid, criminaliteit, 
vandalisme, drugsverslaving) moet worden tegen
gegaan. 

De brutering (het wegstrepen van toekomstige 

subsidieverplichtingen van het Rijk tegen aflossings
verplichtingen van woningwetleningen) wordt 
doorgezet. Deze brutering is in een aantal opzichten 
van groot belang. Het ontdoet de volkshuisvestings
begroting in een klap van een miljardenlast aan in 
het verleden aangegane verplichtingen, vermindert 
de noodzaak om jarenlang allerlei financiele gege
vens te administreren en accentueert de financiele 
verzelfstandiging van woningcorporaties. De corpo
raties worden gezien als sociale ondernemers die 
mede dankzij hun toegenomen vermogen (onder 
meer door de financiele voordelen van vervroegde 
aflossingen) in staat zijn hun volkshuisvestingstaken 
naar behoren te verrichten. De primaire doelgroe
pen voor woningcorporaties blijven huishoudens 
met een inkomen tot modaal. Aan de huurbescher
ming wordt niet getornd. Tijdelijke huurcontracten 
en tijdelijke huisvestingsvergunningen passen niet in 
een beleid dat de positie van woonconsumenten wil 
versterken. De strijd tegen de 'scheefheid' (de om
standigheid dat vee! mensen met een redelijk inko
men 'te goedkoop' wonen en dus woningen bezet 
houden die anders beschikbaar zouden zijn voor de 
laagste inkomens) is een zinloze en verkeerd gerich
te inspanning. Een eenzijdige samenstelling van de 
bevolking in bepaalde buurten moet juist worden 
voorkomen. 

Het beleid, gericht op verzelfstandiging van wo
ningcorporaties, decentralisatie en regionalisering 
van het beleid wordt voortgezet, en aangevuld met 
een beleid dat is gericht op verzelfstandiging en 
emancipatie van woonconsumenten . Het huurbe
leid wordt verder geliberaliseerd, met name in de 
commerciele huursector. Het Rijk behoudt kernta
ken op het gebied van de volkshuisvesting inzake de 
beschikbaarheid, financiele bereikbaarheid en kwali
teit van woningen. Die kerntaken worden zo vee! 
mogelijk in concrete en toetsbare termen geformu
leerd. 

Aan de opvang en huisvesting van immigranten (van 
binnen en buiten de E G) zal speciale aandacht wor
den geschonken. Daarbij zullen nauwe relaties wor
den gelegd met de arbeidsmarktkansen van deze im
migranten. De gehele problematiek van wat in Israel 
'immigrant absorption' heet, wordt als een samen
hangend beleidsveld ontwikkeld, waarbij ook de mi
nister van v RoM zijn/haar bijdrage Ievert. Een har
monische inpassing van de volkshuisvestingsproble
matiek van immigranten in het algemene volkshuis
vestings- en stadsvernieuwingsbeleid moet het doe! 
zijn. 
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Ruimtelijke ordening 
Voor een op milieudoelste llingen gerichte ruimtelij 
ke inrichting van de stedelijke regio's is een aanzien
lijke uitbreiding en verbetering van het stadsgewes
telijk openbaar vervoer noodzakelijk. De capaciteit 
van de bestaande materiele infrastructuur moet in 
het algemeen worden vergroot. Oat kan worden 
verwezenlijkt door het 'user charge' beginsel in te 
voeren zowel op autowegen (mogelijkerwijze in de 
vorm van 'road pricing ') als bij de spoorwegen 
(door de scheiding van eigendom en gebruik van de 
rail -infrastructuur) . Door tarieven afhankelijk te 
maken van plaats en tijd kan de automobiliteit wor
den ingedamd, congestie worden tegengegaan en de 
infrastructuur beter worden benut. Mobiliteit zal 
door dit beleid in de komende jaren heel wat duur
der worden dan thans het geval is. 

Infrastructuurplanning in combinatie met de aan
wijzing van grote lokaties voor woningbouw en 
werkgelegenheid wordt meer en meer het sturende 
element in de ruimtelijke ordening, waarbij de uit
voering voor een groot dee! in samenwerkingsver
banden van particulieren en (lokale en/ of nationale) 
overheid ter hand wordt genomen. Het ministerie 
van v RoM wordt daarbij verantwoordelijk voor het 
on twerp van infrastructurele netwerken en de afwe
ging van trace-varianten. 

De ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting en de 
bouw worden consequenter getoetst aan milieucri 
teria. Het woningbeheer zal meer worden gericht 
op energiebesparing, bouwafvalpreventie en de toe
passing van bouwmaterialen waaraan geen onaan
vaardbare milieu-effecten zijn verbonden. De stu
dies naar mogelijkheden van nieuwe kustlocaties 
worden met volle kracht voortgezet en vooral ge
richt op mogelijkheden om de milieukwaliteit en de 
recreatieve functie van de Noordzeekust te verster
ken . 

De ruimtelijke ordening, het infrastructuurbeleid, 
de stadsvernieuwing en het volkshuisvestingsbeleid 
behoren voorts steeds meer in Europees perspectief 
te worden geplaatst. Dit houdt niet in dat naar een 
Europees gemiddelde wordt gekoerst, maar dat de 
sterke punten in het Nederlandse beleid juist wor
den geprofileerd . Op het gebied van de volkshuis
vesting, ruimtelijke ordening en het milieu heeft 
Nederland, mede dankzij een krachtig rijksbeleid in 
het verleden, vee! te verliezen. In het kader van een 
afgeslankte rijksbegroting waarin minder geld wordt 
rondgepompt en meer investeringen worden uitge
lokt, zal ook in de komende jaren een sterk ge
profileerd en samenhangend VROM-beleid nodig en 
mogelijk zijn. 

31 7 
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Onderwijs en 
wetenschap in 

de stress-
Is er eigenlijk nog wei een 
sociaal -democratische on
derwijspolitiek denkbaar? 
Tijdens de wss-conferen
tie van 3 I maart over mijn 

maatschappij 
ritocratische maatschappij, 
waarin afkomst en bezit 
geen rol meer spelen bij de 
toewijzing van maatschap-

boek Een school om te kiezen 

pelijke posities. In plaats 
daarvan client in de gei"ndu

stelde minister j o Ritzen 

terecht dat de stelling 'on
derwijs moet bijdragen aan 
het ideaal van gelijke kan
sen' een door aile politieke 

H. WANSINK strialiseerde samenleving 
de opleiding de toegang tot 
een beroep met de bijbeho
rende beloning en status te 

Adjunct-hocifdredacteur van lntermediair 

partijen en levensbeschouwelijke stromingen aan
vaard uitgangspunt van onderwijspolitiek is. Op 
welk punt onderscheiden sociaal-democraten zich 
van de anderen? Ritzen: 'Zelfs als minder begaafden 
meer tijd en geld vereisen om hun talenten te kun
nen ontplooien, is het een plicht voor sociaal-demo
craten die extra investering te plegen, zelfs als een 
investering in de meer begaafden uiteindelijk m eer 
zou opleveren.' Gelijke kansen betekent dus voor 
Ritzen: een voorkeursbehandeling ten gunste van 
minder begaafden is gerechtvaardigd ; positieve dis
criminatie is geboden. 

Gelijke kansen 

Deze stellingname is radicaler dan het stand punt van 
de PvdA aan het eind van de jaren vijftig. Volgens de 
human capital -theorie die toen opgeld begon te 
doen, zijn onderwijsuitgaven investeringen in men
selijk kapitaal. Deze investeringen zijn renderend, 
zowel voor de betrokken persoon, die door zijn op
leiding een hoger inkomen kan verwerven, als voor 
de samenleving als geheel, die met behulp van hoog 
opgeleide arbeidskrachten hogere produktiviteit, 
dus sterkere economische groei, zal bewerksteili 
gen. 

De human capital -theorie heeft geleid tot een re
vival van het aan de Verlichting ontleende, m erito
cratische ideaal van loon naar verdienste. De volks
verlichters uit de achttiende eeuw zagen de school 
als instrument van individue!e sociale stijging. De 
enkeling die door begaafdheid en ijver in een hogere 
stand terecht kwam, legitimeerde daarmee juist het 
hierarchische karakter van de standenstaat. 

Na I 945 gaat het om meer, namelijk om een me-

bepalen . De sociale mobili
teit is het centrale principe in het meritocratische 
denken . Als het genoten onderwijs de bepalende 
factor is voor het niveau van beroepsuitoefening, 
worden gelijke levenskansen gerealiseerd door gelij
ke onderwij skansen . Anders gezegd: spreiding van 
kennis leidt automatisch tot spreiding van macht en 
inkomen . De maatschappij is rechtvaardig wanneer 
iedereen gelijke kansen op een goede opleiding 
heeft. 

Onder gelijke kansen werd in het was-rapport 
Gelijke kansen uit I 959 verstaan: 'Het is een eis van 
rechtvaardigheid , dat niemand door omstandighe
den, samenhangend met milieu of welstand, zal 
worden belemmerd in de mogelijkheid van ontwik
keling van zijn gaven. Er client een oplossing te wor
den gezocht die leidt tot opheffing van de belem 
meringen die nu voor velen de weg naar het mid
delbaar en hoger onderwij s versperren.' 

Geen extra investeringen dus in minder begaaf
den, zoals Ritzen propageert, maar het wegnemen 
van financiele en psychologische barrieres was het 
standpunt van de PvdA in de jaren vijftig en zestig, 
een visie die door aile gezindten werd gedeeld. Het 
uitganspunt van gelijke onderwijskansen betekende 
dat kinderen met dezelfde inteilectuele begaafdheid, 
maar afkomstig uit verschiilende sociale milieus, 
dezelfde mogelijkheden moesten krijgen om voort
gezet onderwijs te volgen . 

Waar de Partij van de Arbeid, meer dan andere 
groeperingen, op rekende was dat de verschiilen 
tussen sociale groepen zouden verdwijnen. In het 
PvdA-rapport De wea naar vrijheid uit I 9 5 I werd ge
concludeerd dat gelijke onderwijskansen de ophef
fing van klassentegensteilingen tot gevolg zullen 
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hebben: ' Bij een grate mate van doorstroming ver 
liezen de klassetegenstellingen uiteraard hun kracht. 
Het behoren tot een sociale groep is niet meer een 
zaak van bezit en macht, maar van begaafdheid, ka
nikter en vrijwillige keuze . ' 

Maar er was tach meer aan de hand dan financiele 
barrieres of te ' laag' doorverwijzende docenten . 
Het uitblij ven van sociale stijging van grate groepen 
arbeiderskinderen door middel van het onderwijs 
leidde rand I 9 70 tot fundamentele kritiek op de op
timistische meritocratische visie. 

Het begrip ongelijke onderw ijskansen verander 
de van definiti e . Er was nu sprake van ongelijke on
derwij skansen wanneer kinderen uit verschillende 
milieus ongelijke startmogelijkheden bij de aanvang 
van de school hadden . Geringe begaafdheid van kin
deren uit lagere milieus, vooral tot uitdrukking ko
mend in taalachterstanden , moest worden verklaard 
in termen van tekorten in hun opvoeding. De basis
school moest deze tekortkomingen bij spijkeren 
door speciale compensatieprogramma 's. Positieve 
discriminatie (extra aandacht, zowel op school als 
voor de ouders en de buurt) en uitstel van studie- en 
beroepskeuze (middenschool) moesten het verschil 
tussen de gedepriveerde kinderen en kinderen uit de 
betere kringen helpen overbruggen. Deze zoge
noemde deficietthese legitimeert fors ingrijpen door 
de overheid in de vorm van allerlei compensatiepro
gramma 's. 

Het succes van deze programma's uit de jaren 
zestig was echter gering , vee! geringer dan de op
stellers hadden gedacht. Reproduceerde het onder 
wijsstelsel, door zijn op burgerlijke waarden geba
seerde curricula en selectiemechanismen , zelf niet 
de sociale ongelijkheid? De aanhangers van deze re
productiethese , de derde definitie van ongelijke on
derwijskansen , meenden dat er sprake was van een 
vicieuze cirkel. Sociale ongelijkheid leidt tot milieu
afhankelijke opvoeding , en daarmee tot een ongelij
ke begaafdheidsontwikkeling die op zijn beurt weer 
een naar milieu ongelijke onderwijsdeelname tot ge
volg heeft . In zijn functie van toewijzer van maat
schappelijke posities bevordert het onderwij s een 
milieuspecifieke verdeling van de posities op de ar
beidsmarkt. Ergo: het onderwijs draagt bij aan een 
generatiegewijze reproductie van sociale ongelijk
heid . 

Onderwijsvoorrana 
De onderwijssocioloogj os van Kemenade was het met 
deze reproductiethese van zijn collega-wetenschap
pers eens, de politicus Van Kemenade wilde zich er 

niet bij neerleggen . Hij koos voor de deficietthese en 
dus voor een voorkeursbehandeling van achter
gestelde groepen: het onderwij svoorrangsbeleid. 
Twintig jaar later ziet Jo R.itzen geen aanleiding om 
van deze - inderdaad specifiek sociaal -democrati
sche - onderw ijspolitiek af te stappen . 

Die aanleiding is er wei. In Een school om te kiezen 
kom ik tot de slotsom dat het sociaal-democratische 
geloof in de school als middel om verschillen tussen 
sociale groepen te verkleinen een illusie is gebleken . 
Naast dit slechte nieuws is er evenwel ook goed 
nieuws. O m te beginnen , is het opleidingspeil van 
de bevolking spectaculair gestegen : in I 99 0 had 5 I 
procent van de beroepsbevolking minimaal M B o- , 
H A vo- of v w o-niveau , in I 98 o was dat nog 35 pro
cent. In de tweede plaats is het onderwijs op indivi
dueel niveau wei degelijk een voertuig om 'hogerop 
te komen ' , maar de oververtegenwoordiging van de 
rijkeluiskinderen op de universiteit is nog steeds 
enorm . Ten derde vond een spectaculaire emancipa
tie van de meisjes plaats. Zij liepen hun achterstand 
op de jongens bij het volgen van v w o en hager 
onderwij s in . Dit kan niet uit het onderwijsbeleid 
worden verklaard, maar is het gevolg van gelijke 
behandeling van dochters en zonen door hun ouders 
en docenten. 

De Nijmeegse socioloog Harry Ganzeboom is het met 
mijn ste lling niet eens. Hij signaleert in zijn onder 
zoek naar de invloed van het ouderlijk milieu op het 
uiteindelijke opleidings- en beroepsniveau 'een dui 
delijke trend naar meer opleidingsmobiliteit '. Maar 
het is gezichtsbedrog te menen dat 'onderw ij s tach 
sociale verschillen vermindert' . Als het algemene 
peil van de bevolking stijgt, is het natuurlijk logisch 
dat de absolute afstand tussen de opleiding van de 
vader en die van het kind toeneemt . 

Inderdaad is er gedurende deze eeuw sprake van 
het slechten van allerlei financiele en psychologische 
obstakels, die 'verder leren ' van kinderen uit 'lagere 
standen ' belemmerden . Over een langere periode 
bezien heeft er onmiskenbaar een meritocratische 
evolutie plaatsgevonden, die niet aileen tot een gro
tere rechtvaardigheid heeft geleid, maar ook tot ver 
heffing van de bevolking in globale zin. Maar dat 
doet niet af aan het feit dat de school verschillen in 
begaafdheid tussen kinderen niet kan verkleinen. 

Deze verschillen zijn nog immer sterk bepaald 
door het ouderlijk milieu . Om te beginnen is intelli
gentie voor ten minste de helft genetisch bepaald. 
Deze neurofysiologische structuren vormen als het 
ware de ' hardware'. Hoe de menselijke computer 
zijn opdrachten uitvoert , is afhankelijk van het pak-
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ket 'software', waarmee hij is uitgerust. Kinderen 
krijgen van huis uit niet dezelfde software mee. De 
wijze van opvoeden bepaalt in hoeverre het kind 
strategieen en procedures om problemen op te los
sen heeft meegekregen. Het milieu van het kind 
speelt hierbij een voomame rol, niet als optelsom 
van uiterlijke kenmerken, maar als culturele prak
tijk. In geletterde milieus is de kans grater dat kin
deren de juiste denkvaardigheden, die voorwaarden 
zijn voor een succesvolle schoolloopbaan, verwer
ven dan in een milieu van ongeletterde werklozen. 

'Nature' en 'nurture' versterken elkaar zodanig 
dat het percentage arbeiderskinderen dat kiest voor 
de hogere vormen van voortgezet onderwijs onver
minderd laag blijft. De 'maakbaarheid van het kind' 
door de school is beperkt. Vijftien jaar onderwijssti
muleringsbeleid heeft geen enkel meetbaar resultaat 
opgeleverd. Ritzens principe van een voorkeursbe
handeling voor minder begaafden, geconcretiseerd 
in allerlei vormen van positieve discriminatie ten 
gunste van kinderen uit achtergestelde milieus, is 
dan ook niet houdbaar. (Het - al dan niet tijdelijk 
verstrekken van extra middelen voor speciale aan
dacht voor kinderen met leermoeilijkheden of taal
achterstand is een heel andere zaak.) 

Met het wegvallen van materiele en psychologische 
belemmeringen om 'verder te leren', kunnen we 
momenteel spreken van een meritocratisch opti
mum. De maatschappelijke ongelijkheid zal, naar 
het zich laat aanzien, niet afnemen, zeker niet door 
toedoen van het onderwijs. In zijn vorig jaar ver
schenen hoek The end of equality poneert de Ameri
kaanse journalist Mickey Kaus de stelling dat de meri
tocratisering van de maatschappij in een nieuw stadi
um is beland: gelijke kansen leiden niet Ianger tot 
emancipatie van achtergestelde groepen, maar juist 
tot vergroting van ongelijkheid. Hoe belangrijker 
opleiding en training worden bij het verwerven van 
een goede baan, des te sterker de - sociaal bepaalde 
- ongelijkheid van talent zich manifesteert. 

De Amerikaanse economie draait, net als de on
ze, op hooggekwalificeerde arbeid. Hoe minder 
goede posities er te verdelen zijn, des te harder de 
competitie en des te grater de kans op sociale ach
teruitgang. In Nederland is sinds het topjaar I 990 

het aantal vacatures voor hoogopgeleiden met veer
tig procent gedaald. Ook de concurrentie aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt is verhevigd. De 
komst van nieuwe groepen immigranten zorgt voor 
nog meer aanbod van ongeschoolde arbeidskrach
ten. 

Stimuleerde de meritocratie tot in de jaren tachtig 
de vooruitgang en de sociale rechtvaardigheid, in 
een situatie van verscherping van de concurrentie op 
de arbeidsmarkt versterkt zij juist de sociale polari 
satie . Ik heb dit de stressmaatschappij genoemd (in 
lntermediair van 2 3 oktober I 9 9 2), de maatschappij 
waarin niemand zeker is van zijn positie. Wie het 
niet rrlaakt, heeft geen excuus: het is je eigen schuld 
als je je kansen niet benut. 

Kennis is dus kapitaal dat aan een snelle inflatie 
onderhevig is . Je hebt er aileen wat aan als jeer meer 
van hebt dan je concurrenten op de arbeidsmarkt. Is 
een hoge opleiding geen garantie voor een hoog 
inkomen, een laag opleidingsniveau correspondeert 
wei met een ongunstige positie op de arbeidsmarkt . 
Dit probleem kan echter per definitie niet door het 
onderwijs worden opgelost. Er blijft immers altijd 
een categorie mensen met het laagste opleidingsni
veau bestaan. Niet het onderwijs, maar de arbeids
markt is de sleutel tot vermindering van sociale on
gelijkheid. Volledige werkgelegenheid kan tot meer 
sociale rechtvaardigheid een vee! grotere bijdrage 
leveren dan het onderwijs ooit vermag. 

Nieuwe onderwijspolitiek 

Oat sociaal-democratische onderwijspolitiek in ter
men van gelijke kansen sterk aan relevantie heeft 
ingeboet, betekent dat een andere bron van orienta
tie moet worden gezocht. Het moet daarbij niet zo
zeer gaan om de emancipatie van groepen (het pri
maat van de sociologie) als wei om de vorming tot 
weerbare burgers ( een maatschappelijke pedago
giek) . In de stressmaatschappij ontbreekt het im
mers aan plaatsen waar mensen afgeschermd van de 
buitenwereld een eenvoudig bestaan kunnen leiden. 
Iedereen komt met de complexiteit, de diversiteit 
en de dynamiek van de samenleving in aanraking . 
ledereen zal een beroep moeten uitoefenen, of zich 
althans buiten de muren van het eigen huis moeten 
waarmaken en manifesteren. Iedereen zal met nieu
we technologie worden geconfronteerd. 

De opdracht van het onderwijs zou kunnen lui
den: het leggen van de basis voor een zelfstandig, 
weerbaar burgerschap. Aile leerlingen moeten in 
staat worden gesteld hun talenten ten volle te ont
plooien, zodat ze zich in de maatschappij kunnen 
redden. In het rapport De bedrijviae school, Een visie op 

het onderwijs van de toekomst, in I 989 uitgebracht aan 
de ABo P, werd als hoofddoelstelling van onderwijs 
geformuleerd: 'ontplooiing van het individu en ont
wikkeling van de vaardigheden om op economisch 
produktieve en op sociale wijze dee! te nemen aan 
het maatschappelijk Ieven.' 
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Die bedrijvige school van de toekomst, concreti
seert het rapport, moet bij haar leerlingen: 

- het vermogen versterken eigen keuzen te rna
ken en te verantwoorden, op basis van respect 
voor anderen; 
- kennis van en inzicht in de complexiteit van de 
samenleving aankweken; 
- de bekwaamheid ontwikkelen informatie te se
lecteren, te ordenen en toe te passen; 
- het vermogen ontwikkelen tot analyseren en 
oplossen van problemen; 
- vaardigheden ontwikkelen in het gebruik van 
(technische) hulpmiddelen; de basis verbreden 
voor het deelnemen aan een zich sterk wijzigend 
arbeidsbestel, waaronder begrepen ontwikkeling 
van het vermogen tot innoverend gedrag; 
- de bewustheid van morele dilemma's verster 
ken; 
- de bewustheid van de Nederlandse cultuur ver
sterken op de grondslag van waarden als humani
teit , solidariteit, tolerantie en vrijheid. ' 

Het zoeken naar een nieuwe onderwijspolitiek moet 
beginnen met een dergelijke maatschappelijk-peda
gogische positiebepaling. In De bedrijvine school wordt 
uit deze stellingname een nieuwe didactische aanpak 
afgeleid. Leerlingen moeten als individuele perso
nen worden aangesproken in een leerproces , waar-

. bij zij zelf vee! actiever betrokken zijn dan nu . 
Pas nadat dit leerproces, met bijbehorende didac

tiek, programma, schoolklimaat en informatietech
nologie nader zijn uitgewerkt, wordt het tijd om te 
praten over zaken als de structuur van het onder
wijs, de professionalisering van de leerkrachten, de 
kwalite itszorg en de driehoeksverhouding tussen 
onderwijsgebruikers, docenten en de overheid (vier 
kernthema 's in Een school om te kiezen) . 

Beleid 
De materiele ruimte voor de noodzakelijke moder 
nisering van het onderwijs moet en kan binnen de 
onderwijsbegroting worden gevonden door verbe
tering van de efficiency (een verantwoorde schaal
vergroting in het basisonderwijs), liberalisering van 
de arbeidsvoorwaarden (beloning naar prestatie kan 
'kostenneutraal ') en herstructurering (terugdringen 
speciaal onderwijs, afschaffen omwegen voortgezet 
onderwijs). 

Het Nederlandse basisonderwijs is de laatste tien 
jaar, vergeleken m et het voortgezet en het hoger on
derwijs, in de watten gelegd. Op zichzelf is dat een 
goede zaak geweest, want in dit basisonderwijs is 
ook de grootste vernieuwingsinspanning geleverd 

(integratie kleuter- en lager onderwijs, didactische 
vernieuwing, professionalisering). Didactische ver
nieuwing is in het basisonderwijs vooral een kwestie 
van consolideren en 'de vaart erin houden '. 

Van schaalvergroting en integratie met het speci
aal onderwijs is weinig terecht gekomen, ook door 
obstructie van de Tweede Kamer . De extra subsidie 
van kleine scholen in de vorm van een kleinere klas
sedeler (minder leerlingen per docent) moet wor
den afgeschaft . Ook het 'wegen ' van leerlingen en 
het onderwijsvoorrrangsbeleid in zijn huidige vorm 
moeten verdwijnen. De meeste kinderen in het 
LOM- en M LK-onderwijs moeten in het gewone ba
sisonderwijs worden opgevangen, de rest in het 
z M o K en z M L K -onderwijs. Dit doe! kan het best 
worden bereikt door het LOM- en MLK-onderwijs 
in 1 9 9 9 af te schaffen. 

De basisschool van de nabije toekomst is een 
school van 2 so leerlingen of m eer, met een docen
tencorps van minimaal twaalf F T E , waarin verschil
lende specialisaties (inclusief het omgaan met moei
lijk lerende kinderen) zijn vertegenwoordigd. Als 
een school disproportioneel vee\ leerlingen m et 
leermoeilijkheden of taalproblemen herbergt, is ge
richte, uitsluitend aan hen ten goede komende, ex
tra ondersteuning verdedigbaar. 

De vernieuwing, herprogrammering en herstruc
turering zal zich de komende tien jaar moeten con
centreren op het voortgezet onderwijs, waarin per 
saldo extra ge·investeerd moet worden. Besparingen 
kunnen worden gevonden door afschaffing van 
M Avo, H Avo en LB o, die als zelfstandig eindon
derwijs nauwelijks renderen, maar slechts een 
'omweg' voor de leerlingen zijn. 

Na drie jaar basisvorming (op verschillende ni 
veaus) komen er twee stromingen: middelbaar be
roepsonderwijs en voortgezet hoger onderwijs. Het 
M B o varieert van twee tot vier jaar en leidt tot het
zij het leerlingwezen, hetzij een baan, hetzij een 
HBO -opleiding. Het VHO komt in de plaats van 
v w o en H Avo en is driejarig. Het leidt op voor 
w o en H B o, waarbij elk vak op twee niveaus kan 
worden afgesloten: een disciplinevariant en een ge
bruiksvariant. 

Honer onderwijs 
Ook bij het formuleren van de rol van universiteiten 
en hogescholen kan worden aangesloten bij de notie 
van weerbaar burgerschap. De 'idee van de universi
teit' is de idee van academische vrijheid, die gestalte 
krijgt in onafhankelijk, fundamenteel onderzoek en 
in volstrekte openheid van debat en wetenschappe
lijke kritiek. Het voornaamste dat de studenten 
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moet worden bijgebracht is nog altijd: leren naden
ken. Sociaal-democraten moeten de universiteit 
verdedigen tegen de korte-termijn-belangen van het 
kapitaal en de bureaucratie. De academie client zich 
niet in een ivoren toren van de ondernemende of 
politiek bedrijvende wereld af te zonderen. Maar de 
universiteit en de hogeschool moeten niet zelf on
dernemertje gaan spelen (de derde-geldstroomgek
te) en hun onderwijs en onderzoek dienen onafhan
kelijk te blijven van de staat (pas op voor 'beleidsre
levantie'). 

De klassieke idee van de academische vrijheid 
moet evenwel gedijen in een wetenschapspraktijk 
die wordt gekenmerkt door mondiale communica
tie, concentratie van talent en faciliteiten, interna
tionale competitie om schaarse onderzoeksmiddelen 
en integratie van disciplines. Nederland, al eeuwen
lang een grote mogendheid op het gebied van we
tenschap en techniek, kan zijn vooraanstaande po
sitie aileen consolideren in een adequaat en concur
rerend klimaat van wetenschapsbeoefening. In deze 
contekst komt de vrijheid van de individuele onder
zoeker om te doen wat hem goeddunkt onvermijde
lijk onder druk te staan. De introductie van kwali
teitszorg van onderwijs en onderzoek door ervaren 
collega's is een goede zaak geweest. Hetzelfde geldt 
voor het fenomeen onderzoekscholen: supra-uni
versitaire samenwerkingsverbanden annex onder
zoekersopleidingen. 

De universiteiten en hogescholen moeten de ge
legenheid krijgen zich te ontplooien naar hun eigen 
mogelijkheden en ambities. De bemoeienis van de 
overheid, vaak gemotiveerd met het principe van de 
verdelende rechtvaardigheid, kan zeer schadelijk 
werken. Op de langere termijn zullen (analoog aan 
de ontwikkeling in andere Europese Ianden) de in
stellingen van hoger onderwijs in drie categorieen 
uiteenvallen: twee of drie (zeker niet de huidige der
tien) grote topuniversiteiten (of conglomeraten van 
onderzoeks- en onderwijsinstellingen) die in de Eu
ropese eredivisie kunnen meedraaien, enkele instel
lingen op nationaal niveau en een groter aantal uni
versiteiten en hogescholen die een voornamelijk re
gionale betekenis hebben. 

In de universiteiten zelf bestaat dezelfde bureau
cratische verleiding: door het bestuur opgelegde 
uniformiteit en verdelende rechtvaardigheid. Het 
bestuur is enerzijds verantwoordelijk voor het kli
maat waarin de academische vrijheid bloeit, maar 
client anderzijds een strategisch beleid te voeren: 
concentratie op sterke punten, samenbrengen van 
onderzoekers en disciplines, verkenning van de be
hoeften van de 'afnemers' op de arbeidsmarkt en sa-

menwerking met complementaire instellingen. 
Hetzelfde geldt voor de HBO-instellingen. De 

besturen van de hogescholen moeten de kans krijgen 
zich te bewijzen. Ofschoon bepaalde vakopleidingen 
van nationale en internationale allure door de instel
lingen moeten worden gekoesterd, client het be
stuur van de hogeschool door samenvoeging van dis
ciplines en in voortdurende wisselwerking met de 
'afnemers' de opleidingen permanent actueel te 
houden. Het bedrijfsleven vraagt breed georien
teerd, multi-inzetbaar kader. De samenwerking met 
wetenschappelijke instellingen (veelal op faculteits
niveau) moet worden aangemoedigd. 

De student als lid van een herkenbare sociale catego
rie heeft in de jaren tachtig opgehouden te bestaan. 
Zowel in leeftijd als in levensstijl is de diversiteit de 
laatste tien jaar enorm toegenomen . Hetzelfde geldt 
voor de ambities van de student. De een wil een bul 
om snel aan de slag te kunnen, de ander zoekt per
soonlijke ontplooiing naast of na het werkende Ie
ven, een derde wil als professional carriere maken, 
een vierde wil onderzoek doen, de vijfde wil vooral 
'Ieven als student' en de zesde weet het nog niet zo 
duidelijk. De programmering, de wijze van finan
ciering van de universiteit en de studiefinanciering 
doen volstrekt geen recht aan de nieuwe diversiteit. 
lntegendeel, de studenten worden in een keurslijf 
geduwd. 

Waarom moeten aile opleidingen vier jaar duren? 
Waarom geen driejarige ('klein doctoraal') of vijfja
rige ('uitgebreid doctoraal')? Waarom naast een mi
nimum ook een maximaal aantal studiepunten? 

De integrale kosten van studenten bestaan uit het 
levensonderhoud en de werkelijke kosten van de op
leiding zelf (samen zo'n j25.ooo tot j3o .ooo per 
vol jaar). In het debat over de beheersing van deze 
kosten worden ze altijd gesplitst in studiefinancie
ring enerzijds en opleidingskosten anderzijds. Vee! 
studenten combineren werken en studeren. Zij heb
ben minder behoefte aan subsidie van hun levens
onderhoud, maar wei behoefte aan meer tijd of 'ti
me outs'. Anderen willen opschieten en zich hele
maal aan de studie kunnen wijden, dus volledig vrij
gesteld zijn van de noodzaak inkomen te verwerven. 
Uitgaande van het principe dat studeren zowel een 
persoonlijke als een maatschappelijke investering is, 
moeten de integrale kosten worden gedeeld tussen 
student en overheid. Of de student zijn subsidie, 
voorschot of lening gebruikt voor zijn levensonder
houd of voor het betalen van de kosten van de oplei
ding, doet daarbij in wezen niet terzake. 
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Zorg en sociale 
zekerheid 

Zander twijfel vormt het 
stelsel van zorgvoorzienin
gen en sociale zekerheid de 
ruggegraat van de Neder
landse verzorgingsstaat. 
Gezondheidszorg, gezins-

C.A. DE KAM 
betaalbare premie verzeke
ren tegen ziektekosten en 
inkomensverlies door ar
beidsongeschiktheid. AI
leen dwingend overheids
ingrijpen is in staat zulke 
marktonvolkomenheden te 

Hoosleraar economie van de publieke sector, 
Rijksuniversiteit Groninsen; redacteur van S&]) 

verzorging en bejaarden-
oorden vergen in I 99 3 in totaal bijna 57 miljard gul
den. I In de sociale zekerheid gaat, wanneer de pre
mies voor de collectieve ziektekostenverzekeringen 
buiten beschouwing blijven, dit jaar ruim I 55 mil
jard gulden om. 2 De totale uitgaven voor zorgvoor
zieningen en sociale uitkeringen bedragen dus iets 
meer dan tweehonderd miljard gulden (tabel I). Oat 
komt overeen met bijna 3 5 procent van de waarde 
van het bruto binnenlands produkt (BB P ). 

Het leeuwedeel van de bedoelde uitgaven wordt 
gefinancierd uit collectieve kassen, die worden ge
vuld met wettelijk verplichte bijdragen (belastin
gen, sociale premies). lets meer dan een vijfde van 
de totale uitgaven voor zorg en zekerheid wordt ge
financierd door tussenkomst van het marktmecha
nisme en via - doorgaans verplicht gestelde - rege
lingen die een aanvulling vormen op de wettelijke 
uitkeringen . Deze omvangrijke overheidsbemoeie
nis met zorg en zekerheid berust op goede gronden . 

Een groot dee! van de bevolking is immers niet in 
staat uit eigen middelen voldoende geld opzij te leg
gen voor een redelijke verzekeringsdekking tegen 
de wisselvalligheden van het Ieven. "velen verdienen 
in de loop van hun Ieven te weinig om voldoende te 
sparen voor een onbekommerde oude dag. Meer be
middelden blijken bovendien niet bereid te zijn om 
vrijwillig voldoende solidariteit op te brengen met 
de minder bemiddelden. Het herverdelingsmotief 
beweegt daarom de overheid zich ingrijpend met 
uitkeringen en voorzieningen te bemoeien. Uitslui
tend de overheid kan iedereen dwingen om mee te 
betalen voor regelingen zoals de AOW en de bij
stand . Deze programma's belichamen afgedwongen 
solidariteit, die de markt niet kan organiseren. 

Emstige gebreken van de verzekeringsmarkt vor
men een tweede aanleiding voor de overheidsbe
moeienis met zorg en zekerheid . Zo kunnen sommi
gen zich als gevolg van risicoselectie niet tegen een 

corrigeren. 
Ten slotte is het soms ook uit kostenoogpunt 

doelmatig om de dekking tegen bepaalde risico's 
collectief te organiseren. lnzet van de overheidsbu
reaucratie is soms goedkoper dan inschakeling van 
de markt. De administratiekosten per uitgekeerde 
gulden A ow zijn bijvoorbeeld slechts een fractie 
van de kosten plus winstopslag die particuliere le
venverzekeraars aan hun klanten in rekening bren
gen. 

Tabel I . Uitsaven voor zors en sociale zekerheid, 199 3 

( miljard sulden) 

collectief markt totaal 

Zorgkosten ( medische 

behandeling, verzorging) 44,5 I 2,5 57,0 

Oudedags- en 

nabestaandenpensioenen 39,0 2J,5 a 66 ,5 

Arbeidsongeschiktheid, 

ziekte en werkloosheid b So,o 4,0 54,0 

Sociale voorzieningen 

(bijstand, kinderbijslag) 25,0 -,- 25,0 

I 58,5 44,0 2o2,5 

a. vur (2,4 mrd) en aanvullende pensioenen (25,I mrd, 
schatting). 
b. Inclusief 7 mrd voor regelingen overheidspersoneel , 
waarvan bij veronderstelling ntim I mrd bovenwettelijk is. 

Bron: zie voetnoot I en 2 

Trend: privatiserinB 

AI sinds het midden van de jaren zeventig staat de 
betaalbaarheid van zorg en zekerheid ter discussie. 
Achtereenvolgende kabinetten kwamen met inte
grale blauwdrukken voor stelselherziening, hoewel 
in de praktijk talrijke ad hoc maatregelen overheers-
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ten. Steeds beoogden deze initiatieven de ontstuimi
ge ontwikkeling van de collectieve uitgaven te kana
liseren. Waar de overheid terugtrad, vulden sociale 
partners de open gevallen gaten vaak op via boven
wettelijke regelingen en afspraken. In die zin is met 
name de sociale zekerheid sluipenderwijs geprivati
seerd.3 Tabel2 illustreert dit treffend voor de uitke
ringen wegens arbeidsongeschiktheid. Het aandeel 
van de financiering via de collectieve sector daalt 
tussen I98o en 2ooo van 87 procent tot 55 procent. 
Doordat in de private sfeer vaak aanvullende uitke
ringen worden overeengekomen - denk aan de 
recente reparatie van het 'w A o -gat' -, is een be
langrijk doe! van de bezuinigingsoperaties, te weten 
matiging van de loonkosten, in de afgelopen periode 
slechts ten dele bereikt. 

Tabel 2. Arbeidsonaeschiktheidsuitkerinaen naar 

.financierinasmethode ( procent) 

AAW/ collectief individueel aanvulling 
WAO contract contract werkgever 

1980 87 3 

r990 74 r4 7 5 
2000 55 20 r5 ro 

totaal 

roo 
roo 
roo 

Bron: C. Petersen, W. Eikelboom, 'Financieringsrisico's bij 
ouderdom en arbeidsongeschiktheid', ESB r 6 juni r 993, p. 
57!. 

De afgelopen twintig jaar maakte de PvdA zich sterk 
voor de verworvenheden van de verzorgingsstaat. 
Tijdens de lange tocht door de woestijn van de op
positie (I977-I989) wezen PvdA-woordvoerders 
de meeste bezuinigingsmaatregelen furieus af. V eel 
PvdA-stemmers wisten zorg en zekerheid veilig bij 
de partij van Drees en Den Uyl. Partijkader noch 
electoraat lieten zich verontrusten door de les van 
het kabinet Van Agt-Den Uyl (I 98 I- I 982 ), dat vrij
wel direct na zijn aantreden forse ingrepen in de 
Ziektewet onontkoombaar achtte. 

De oppositieperiode werd gekenmerkt door een 
defensieve opstelling; over houdbare alternatieven 
voor bestaande arrangementen van de verzorgings
staat is destijds onvoldoende nagedacht. Het ver
klaart de diepe ontgoocheling bij een belangrijk dee! 
van de traditionele PvdA-stemmers, toen na I 989 
regerende weg ondubbelzinnig kwam vast te staan 

dat ook een kabinet waaraan de PvdA deelneemt 
moet snijden in de ruggegraat van de verzorgings
staat. 

lnternationale veraelijkina 

Het vaderlandse stelsel van zorg en sociale zekerheid 
zucht - ondanks aile getroffen bezuinigingsmaatre
gelen - nog steeds onder de dubbele last van in ver
houding genereuze uitkeringen (prijs) en een om
vangrijk gebruik (volume).4 De Nederlandse econo
mie dreigt onder deze last te bezwijken. Vooral met 
uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid 
!open wij uit de Europese pas. De zorguitgaven zijn 
in de jaren tachtig minder gestegen dan elders; zij 
liggen bij internationale vergelijking niet op een ex
treem hoog niveau. 

Tabel 3. Uitaaven voor zor9 en sociale zekerheid in de 

EG (procent BBP) 

sociale zekerheid w. v. zorguitgaven 
(r990) (r99 r) 

Nederland 3 I, 2 S,J 

Frankrijk 28, I 9, r 
Belgii! (r989) 26,7 7,9 

Duitsland 25,8 8,5 
Verenigd 

Koninkrijk (r 989) 2o,6 6,6 

Bron: Sociale nota r 993, p. 2 1 8 en Centraal Planbureau, 
De collectieve uiteaven in internationaal perspectiif, p. 16. De 
gegevens zijn afkomstig van Eurostat en kunnen door defi 
nitieverschillen afwijken van cijfers uit Nederlandse bron. 

Het leeuwedeel van de uitgaven voor zorg en zeker
heid wordt gedekt uit de opbrengst van premies, die 
voor het overgrote dee! drukken op de produktie
factor arbeid. Samen met de loonronden van I 964 
en latere jaren heeft dit bedrijven in het verleden 
gestimuleerd om te kiezen voor een in verhouding 
kapitaalintensieve produktietechniek. Vee! banen 
zijn hierdoor weg-gerationaliseerd. Forse verhogin
gen van het in I 969 ingevoerde wettelijk minimum
loon leidden de afgelopen decennia tot het verlies 
van honderdduizenden eenvoudige banen. Deze uit
stoot van arbeid joeg het beroep op de sociale zeker
heid verder op. Om deze 'valkuil' van de sociale ze
kerheid te dempen, zijn ingrijpende wijzigingen van 

r • Financieel Overzicht Zora 199 3, pp. 
r 2- r 3. 

sociale zekerheid', ESB r 6 juni r 993, 
P· 543· 

Planbureau, De collectieve uitaaven in 
internationaal perspectiif Den Haag, 
r993 (werkdocument 58). 2. Sociale Nota 1993, pp. r 8 r, r 85, 2 r 3 

en 228-229 . 
3. C.A. de Kam, 'Privatisering van de 

4- Zie voor een vergelijking van de 
uitkeringsvoorwaarden 
in een aantal EG-landen: Centraal 



het sociale-zekerheidsstelsel onvermijdeHjk. De so
dale premies moeten omlaag om de werkgelegen
heid te verbeteren en onze concurrentiepositie ten 
opzichte van het buitenland te versterken. 

Economische randvoorwaarden, 1994- 1998 
De komende kabinetsperiode zullen de uitgaven 
voor zorg en sociale zekerheid blijkens vooruitbere
keningen van het Centraal Plan bureau ( c P B) dalen, 
ondanks de vergrijzing en hoewel het verhoudings
getal economisch actieven : uitkeringsontvangers 
naar huidige inzichten blijft verslechteren (tabel 4). 
Hierbij past de kanttekening dat het c P B ervan uit 
gaat dat aile bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 1993 
onverkort worden gerealiseerd en dat zich in de ko
mende kabinetsperiode geen nieuwe miljardente
genvallers voordoen. Bij uitvoering van de ombui
gingen die in de Voorjaarsnota I 99 3 liggen besloten 
zal de koopkracht van uitkeringsontvangers jaarlijks 
met een tot twee procent dalen, zelfs indien de kop
peling van de uitkeringen aan de trend van de c A o
lonen de komende kabinetsperiode wordt toege
past.5 

Tabel4. Sociaal-economische kenaetallen, 1990-1998 

(procent BBP) 

1990 1994 

Collectieve uitgaven 58,7 57,6 

w. v. inkomensoverdrachten (27' 2) (27,7) 

Collectieve lasten 46,6 47.3 

Financieringstekort 4.5 3' 2 
Verhouding niet-actieven/ 

actieven (* 1 oo) 8 2, I 85,o 

Bron: Cenuaal Economisch Plan 1993, p. •55 en c PB 

werkdocument 59, p. 9 

1998 

54.4 

(25,7) 

45.9 

2' 1 

87' 2 

Om komende tegenvallers op te vangen, het tekort 
van de overheid nog wat verder terug te dringen en 
de premiedruk extra omlaag te krijgen zijn in de pe
riode I 994- I 998 ten opzichte van de Voorjaarsnota 
1993 verdergaande ombuigingen nodig, die afhan
kelijk van de gehanteerde uitgangspunten oplopen 
tot vijfa vijftien miljard gulden in I 998. 6 Willen we 
in het belang van onze toekomstige economische 
groei de produktieve overheidsuitgaven ( onderwijs, 
infrastructuur) ontzien, of deze zelfs opvoeren,7 dan 
zullen bezuinigingen in deze orde van grootte hoofd
zakelijk neerslaan bij de uitkeringen. Vooral hier-

mee loopt Nederland immers uit de Europese pas. 
Hoofdzakelijk deze uitgavencategorie is verant
woordelijk voor de sterke groei van de collectieve 
uitgaven sinds I 970. 

De conclusie is duidelijk. Oud-staatssecretaris 
Elske ter Veld had het grootste gelijk van de wereld, 
toen zij bij haar gedwongen vertrek uit de politiek 
voorspelde dat in de rest van de jaren negentig om
vangrijke ombuigingen in de sociale zekerheid on
vermijdelijk blijven. 

Toch al noodzakelijke aanpassingen zijn extra urgent 
geworden, doordat ons land zich - sam en met de an
dere EG-lidstaten- moet weren in een steeds fellere 
internationale concurrentieslag. De werkloosheid in 
Japan bedraagt 2,5 procent van de beroepsbevol
king, in de Verenigde Staten is dat 7 procent en in de 
E G meer dan I I procent. Sinds I 9 7 5 werden in de 
vs. dertig miljoen nieuwe banen geschapen, in Japan 
tien miljoen en in de EG minder dan negen miljoen. 
De feiten wijzen het uit: laaggeschoolden die Europa 
in de sociale zekerheid dumpt, vinden in Japan en de 
vs. emplooi in laagbetaalde banen. 

lnternationale statistieken bieden voedsel aan de 
gedachte dat een omvangrijk stelsel van zorg en ze
kerheid ten koste gaat van de nationale economische 
prestatie. Tabel 5 biedt wat cijfers. 

Tabel 5. lnkomensoverdrachten en economische prestatie, 

Jaren 'So 

BBP per hoofd 

OESO = 100 (1991) 

V erenigde Staten 125 

Zwitserland I 2 2 

Duitsland 110 

Frankrijk IOJ 

Belgie 98 

Nederland 93 

Verenigd Koninkrijk 88 

overdrachten 

1980-1990 

( procent BBP) 

II 

I 3 

16 

2 I 

25 

27 

1 3 

Bron: o ESO, National Accounts en o ESO, Historical Statistics 

De eerste kolom geeft de produktie per hoofd van 
de bevolking, op basis van koopkrachtpariteiten, als 
indicator voor de economische prestatie van de 
geselecteerde industrielanden. De tweede kolom 
toont de inkomensoverdrachten. De tabel sugge
reert een verband: hoe meer overdrachten , hoe 

5· Centraal Plan bureau, Het behoed
zame scenario 1995- 1998 na de Voor
jaarsnota. Den Haag,juni 1993, p . 7 
(werkdocument 59) . 

6. Zie de bijdrage van Ad Melkert in 
dit nummer. Een wat andere benade
ring kiezen: C.G.M . Sterks, C.A. 

normen voor het volgende kabinet ', 
ESB 2 juni 1993. PP· 500·504. 
7. Zie de bijdragen van Oele, Priem us 
en Melkert in dit nummer. de Kam en J. de Haan, 'Begrotings-
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lager het inkomen per hoofd (het v K is de uitzonde
ring op de regel). Een land dat kiest voor betrekke
lijk omvangrijke herverdeling via zorg en sociale 
zekerheid betaalt daarvoor kennelijk een zekere 
prijs, doordat een kleinere nationale koek voor 
(her)verdeling beschikbaar is. 

Onder economen bestaat weinig twijfel waarom de 
werkloosheid in Europa zoveel hoger en de banen
groei zoveellager ligt dan in andere del en van de ge
industrialiseerde wereld. 8 Te vee! regels en een ver
starde arbeidsmarkt verzwakken de positie van Eu
ropa. De weg naar herstelligt dan om te beginnen in 
verkleining van de 'wig' tussen de loonkosten voor 
de werkgever en het bijbehorende nettoloon van de 
werknem er. Hoge loonkosten doen de vraag naar 
personeel krimpen, terwijl het in verhouding !age 
nettoloon het arbeidsaanbod ontrnoedigt. De wig 
bestaat voor de meeste werknemers voornamelijk 
uit sociale premies . Wigversmalling maakt omvang
rijke ombuigingen in de sociale zekerheid onvermij
delijk, behalve bij een succesvol volumebeleid . Aile 
politieke partijen tonen zich voorstander van het 
voeren van volumebeleid, ook de PvdA die ruim een 
jaar gel eden door de commissie-Wolfson nog eens 
nadrukkelijk op dit spoor werd gezet.9 Scholing, 
een effectiever arbeidsbemiddeling en arbeidsduur
verkorting kunnen nuttige instrumenten zijn om 
meer mensen sneller aan de slag te krijgen . Zonder 
begeleidende ingrepen in het niveau van uitkeringen 
en minimumloon komt een succesvol volumebeleid 
echter onvoldoende van de grond. 

Met name de vraag naar laaggeschoolden zal toe
nemen door het wettelijk minimumloon te Iaten 
achterblijven bij de CAo-lonen. Dit is van groot be
lang, onder andere omdat nu a! zestig procent van 
het laaggeschoolde nieuwe arbeidsaanbod uit alloch
tonen bestaat. 10 Willen zij een redelijke kans maken 
op de arbeidsmarkt, dan moet er iets aan de loon
kosten op het minimumniveau gebeuren . 

Voorts zal de werking van de arbeidsmarkt ver
beteren indien het verschil tussen verdiende lonen 
en uitkeringen groter wordt. Uitkeringsontvangers 
kunnen ook langs andere weg worden geprikkeld 
om (nog) intensiever naar werk te zoeken of eerder 
een aangeboden baan te accepteren. Behalve aan be-

perking van de uitkeringsduur valt te denken aan een 
in de tijd dalend uitkeringspercentage. 

Zulke ingrepen zijn binnen de PvdA nog altijd 
moeilijk of niet bespreekbaar. Wie ze afwijst, moet 
zich wei realiseren wat mogelijk het alternatief is : 
Europa verliest internationaal positie en vlucht in 
bescherming van eigen produktie en werkgelegen
heid. Herlevend protectionisme berokkent niet ai
leen de consumenten in de rijke Ianden aanzienlijke 
koopkrachtschade, maar vooral ook producenten en 
arbeiders in de zich ontwikkelende economieen . 
Toenem ende armoede en werkloosheid in Europa 
kunnen voorts bijdragen aan sociale onrust, die de 
politieke stabiliteit ondergraaft. Tegenstanders van 
ingrepen in de sociale zekerheid moeten bovendien 
bedenken dat de koopkracht van uitkeringsontvan
gers in belangrijke mate kan worden beschermd 
door lastenverlichting. 

Hierna komt ter sprake hoe een volgend kabinet, 
waaraan de PvdA deelneemt, de (collectieve) uitga
ven voor zorg en sociale zekerheid zou kunnen te
rugdringen, zonder dat de uitgangspunten van de so
ciaal-democratische beweging geweld wordt aange
daan . 

Zoraen om de zora 
T us sen I 9 8 o en I 9 9 3 lie pen de kosten van de zorg 
op van 3 3 tot 57 miljard gulden. Maar de waarde van 
de nationale produktie nam tegelijkertijd fors toe, 
door economische groei en de geldontwaarding. 
Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands 
produkt bleven de kosten van de zorg het afgelopen 
decennium min of meer stabiel (9, 8 procent B B P). 

Om dat resultaat te bereiken, heeft de overheid zich 
wei steeds intensiever m et de zorgsector moeten 
bemoeien . Ziekenhuisdirecties mogen niet zonder 
vergunning uitbreiden en de instroom van jonge me
dische specialisten is sterk beperkt . Bovendien zijn 
de salarissen in ziekenhuizen· en bejaardenoorden 
jarenlang bevroren . Zo zijn miljarden bespaard. De 
vele ingrepen waren a! m et a! net voldoende om het 
aandeel van de zorguitgaven in het nationaal inko
men te stabiliseren. 

De permanente opwaartse druk op het kostenpeil 
heeft verschillende oorzaken. De geleidelijke ver
grijzing van de bevolking, in combinatie met de toe-

8. L. van der Geest, 'Eurodynamiek' , 
ESB 3ojuni 1993, p. 593· 
9 · Commissie-Wolfson, Niemandaan 
de kant. Amsterdam, 199 2. 
1 o. Centraal Planbureau , Miaratie en de 
allochtone beroepsbevolkina van Nederland, 
1990-20 15. Den Haag, I993, p .32 
( onderzoekmemorandum no. 1 oo). 
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passing van geavanceerde medische technieken en 
aandrang vanuit de bevolking om wachtlijsten weg 
te werken, drijven de zorguitgaven omhoog. De fa
brikanten van merucijnen volgen een schaamteloze 
politiek van prijsopdrijving. 

De voorstellen van de commissie-Dekker (uit 
1 987) en het daarop gebaseerde plan-Simons probe
ren deze ontwikkeling te keren, zonder dat de toe
gang tot de zorg in het gedrang komt. De commis
sie-Dekker wilde de invloed van de overheid op de 
zorgsector beperken, en kostenbeheersing realise
ren door zorgaanbieders, zorgvragers en zorgverze
keraars hun zaakjes vee! meer onderling te Iaten re
gelen (meer markt). 

Sinds I 988 wedden het tweede en het derde kabi
net-Lubbers op het Dekker-paard . Oat betekent dat 
er een zorgverzekering voor iedereen komt, die on
geveer 95 procent van alle zorguitgaven omvat. Het 
onderscheid tussen particulier en in het ziekenfonds 
verzekerden gaat verdwijnen. Om de nieuwe zorg
verzekering tot stand te brengen wordt het verstrek
kingenpakket van de Algemene wet bijzondere ziek
tekosten (A w B z) stapsgewijs uitgebreid met voor
zieningen rue eerder vielen onder de ziekenfonds
wet, of onder particuliere en publiekrechtelijke ver
zekeringen tegen ziektekosten. De zorguitgaven 
worden straks voor 8 2 procent gefinancierd via de 
inkomensafhankelijke A w B z -premie. De opbrengst 
van deze procentuele premie gaat in een centrale 
kas, waaruit alle verzekeraars kunnen putten. De 
manier waarop dat geld via normuitkeringen over de 
verzekeraars zal worden verdeeld is echter nog 
steeds niet bevrerugend geregeld. De resterende I 8 
procent van de zorguitgaven wordt gefinancierd via 
nominale premies en andere betalingen die geen 
verband houden met het inkom en . 

In het nieuwe stelsel moeten verzekeraars iedere 
gegadigde als klant toelaten. Verzekerden mogen 
elke twee jaar van verzekeraar wisselen . Zo kunnen 
zij de goedkoopste verzekeraar uitzoeken. Verzeke
raars die hun klantenkring willen uitbreiden, moe
ten via onderhandelingen zo voordelig mogelijke 
contracten met de zorgaanbieders afsluiten. De 
'contracteerplicht' gaat vervallen, dus een zieken
huis dat in de ogen van de verzekeraar te duur is, of 
onvoldoende kwaliteit biedt, verliest klandizie . 
Heeft een verzekerde sterke voorkeur voor een be
paalde arts, dan moet hij omgekeerd een verzeke
raar vinden die met deze zorgverlener heeft gecon
tracteerd . Bij een goede werking van de markt leidt 

dit stelsel uiteindelijk tot optimale dienstverlening 
van goede kwaliteit tegen !age prijzen . 

Anders dan het kabinet steeds heeft beweerd, 
leidt deze stelselherziening niet tot betere beheer
sing van de zorgkosten. De zorgmarkt werkt name
lijk uiterst gebrekkig. Aanbieders staan te trappelen 
om extra voorzieningen tot stand te brengen, de 
consumenten popelen om daarvan gebruik te rna
ken. De gebruikers kunnen de noodzaak van behan
delingen en verrichtingen echter niet beoordelen. 
Hier geldt bij uitstek: het aanbod schept zijn e igen 
vraag. Van de beoogde onderlinge concurrentie tus
sen de aanbieders komt weinig terecht, door lokale 
monopolies (er is maar een streekziekenhuis) en on
derlinge kartelvorming (artsenorganisaties). Dever
zekeraars fuseren op grote schaal. Zij geven hun 
klanten de royale polissen waarom deze vragen. 
Verzekeraars worden geacht onderling te concurre
ren met verschillen in de nominale premie. Wan
neer slechts I 8 procent van de zorg via nominale 
premies wordt gefinancierd, bedraagt de premiedif
ferentiatie hooguit een aantal tientjes per jaar. Voor 
zulke geringe prijsverschillen veranderen mensen 
niet snel van verzekeraar. 

Het plan-Simons loopt - zo wordt steeds duide
lijker - stuk op de gebreken van de zorgmarkt en op 
de onmogelijkheid een goede verdeelsleutel te vin
den voor de toedeling van A w BZ -geld en uit de cen
trale kas. Op verzoek van de staatssecretaris heeft de 
commissie-Bruins Slot over dit laatste probleem 
kortgeleden rapport uitgebracht . 1 1 En passant deed 
dit clubje ongevraagd het werk van de commissie
Dekker nog eens dunnetjes over. De zorg zou voor 
slechts 6o procent uit procentuele premies moeten 
worden bekostigd . De commissie-Bruins Slot be
pleitte voorts een 'time-out', waartoe het kabinet 
inmiddels heeft besloten . Verdere stappen op weg 
naar de stelselherziening worden nu op zijn vroegst 
per I januari I 996 gezet. 

Gevraasd: nieuwe blauwdruk VOOT de zorn 

Hoe moet het verder? Het is een gegeven dat de on
verzadigbare zorgvraag van consumenten op dit mo
ment onvoldoende wordt afgeremd door eigen bij
dragen. Eigen bijdragen mogen anderzijds de toe
gang tot de zorg niet belemmeren. Zorgaanbieders 
dicteren verder in hoge mate de consumptie , zonder 
dat zij sterk financieel tegenspel krijgen van de ver 
zekeraars. Deze problemen zijn overigens niet uniek 
voor de Nederlandse zorgmarkt. Uit een internatio-

1 1 . Verslaa van de Toetsingscom
missie budgettering verzekeraars. 
Ridderkerk , 1 99 3. 
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nale vergelijking blijkt dat de laagste zorgconsump
tie wordt gevonden in Ianden met een strak geregu
leerd aanbod. 1 2 Landen die de zorg in belangrijke 
mate aan de markt overlaten kennen daarentegen 
een in verhouding hoog consumptiepeil. 

De conclusie moet lui den dat voor kostenbeheer
sing in de zorgsector overheidsregulering van het 
aanbod niet kan worden gemist. 1 3 Alternatieven die 
berusten op vertrouwen in de marktwerking, zoals 
het plan-Simons, zijn daarom op drijfzand gebouwd. 
Zet de overheid een rem op het voorzieningenaan
bod, dan ontstaan mogelijk wachtlijsten. Dit roept 
vervolgens onvermijdelijk de vraag op wie bij voor
rang zullen worden geholpen. Bovendien zal onder 
deze omstandigheden voor meer bemiddelde consu
menten een particulier circuit ontstaan met de beste 
zorgvoorzieningen. Deze problemen kunnen - ten 
minste gedeeltelijk- worden ondervangen met een 
stelsel dat er in hoofdlijnen als volgt uitziet. 

Spil van het stelsel is ook nu een tamelijk brede 
basisverzekering. Hiertoe kunnen steeds meer voor
zieningen onder de A w B z ( een volksverzekering) 
worden gebracht. Per definitie geldt de basisverze
kering voor iedereen, want het verschil tussen de 
5,5 miljoen particulier en de 9,5 miljoen in het zie
kenfonds verzekerde Nederlanders is volstrekt ach
terhaald. De wetgever bepaalt welke voorzieningen 
onder de basisverzekering vallen. Op die lijst staan 
in elk geval kostbare voorzieningen, waarvan het ge
bruik door verzekerden nauwelijks valt te bei:nvloe
den. Het verblijf in verpleeghuizen en zwakzinnige
ninrichtingen, de verpleging in ziekenhuizen en hulp 
van medische specialisten zijn daarvan voorbeelden. 
Zulke voorzieningen (kosten dit jaar ongeveer 39 
miljard gulden) behoren te worden gefinancierd 
naar draagkracht. Bij het plan-Simons blijft de pre
mieheffing beperkt tot het inkomen dat valt in de 
eerste schijf van het inkomstenbelastingtarief (schijf
lengte: 43.ooo gulden). Naarmate de AWBZ meer 
voorzieningen omvat, dreigt de premiedruk voor 
mensen die minder dan vijftigduizend gulden per 
jaar verdienen hierdoor hoog op te !open. Mede 
daarom verdient het aanbeveling de basisverzeke
ring te bekostigen uit een rijksbijdrage ten laste van 
de schatkist ('fiscalisering' van de AWBZ). Het gaat 
immers om grote risico's, die iedereen kunnen tref
fen, en waarvan we de lasten eerlijk over de bevol-

king willen omslaan. Bijkomend voordeel is dat de 
kosten van de zorg niet aileen drukken op het inko
men, maar ook op de bestedingen (via de BTW en 
accijnzen). 

W at niet onder de basisverzekering valt moeten 
mensen desgewenst zelf aanvullend kunnen verze
keren. Daarom moet de overheid ziektekostenver
zekeraars verplichten iedere gegadigde voor een so
ber standaardpakket tegen eenzelfde premie in de 
aanvullende verzekering te accepteren. Oat sobere 
pakket omvat de huisarts, kosten van medicijnen, 
hulp van de tandarts voor kinderen tot 1 8 jaar, hulp
middelen, gezinsverzorging en het kruiswerk. Voor 
aile voorzieningen uit dit aanvullend pakket (circa 
14 miljard) geldt een eigen bijdrage van tien procent 
van de rekening. Niemand behoeft echter meer dan 
vijf procent van zijn jaarinkomen aan zulke eigen bij
dragen te voldoen. Wie meer kwijt is, krijgt het ver
schil door de sociale dienst bijgepast. De stevige 
eigen bijdragen zijn bedoeld als 'remgeld'. Zij be
wegen verzekerden tot een zuiniger gebruik van 
zorgvoorzieningen. Zulke eigen bijdragen zijn aan
vaardbaar door de begrenzing tot vijf procent van 
het inkomen. Ter vergelijking: bij de beoordeling 
van aanvragen voor individuele huursubsidie gaat de 
overheid er vanuit dat huishoudens met een mini
muminkomen bijna twaalf procent van het belast
baar inkomen aan woonlasten kunnen spenderen. 

Behandelingen die berusten op eigen keuzen, zo
als die voor plastische chirurgie, sportblessures, de 
tandarts vanaf 18 jaar, geboortebeperking en rea
geerbuisbaby's vallen buiten het sobere aanvullende 
pakket (met deze voorzieningen is 4 miljard ge
moeid). Die moeten mensen verzekeren volgens de 
regels van de markt. 

Ongeacht waar precies de grens tussen basis- en 
aanvullende verzekering wordt getrokken, blijft het 
nodig dat de overheid de zorgkosten actief onder de 
duim houdt door zorgproducenten strak aan banden 
te leggen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de doel
matigheid in deze sector kan worden vergroot. 
Door een procent efficienter te werken, is al een be
sparing van een half miljard gulden mogelijk. Een 
bouwstop voor nieuwe ziekenhuizen ligt verder 
voor de hand . De verpleegprijs is er tweemaal zo 
hoog als in bestaande ziekenhuizen, terwijl de kwali
teit van de zorg door nieuwbouw nauwelijks verbe
tert. Medisch specialisten kunnen worden gebud-

1 2. Centraal Planbureau. De collectie
ve uitaaven in inlernationaal perspectiif. 
p. 16 . 
1 3. Een zelfde conclusie trekt de door 
de partijtop ingestelde PvdA-werk
groep die op 2 6 april 1 9 9 2 het rapport 

Naar een nieuwe aezondheidszora uit
bracht. De !eden van deze werkgroep 
verwachten evenwel weinig heil van 
'remgelden' in de vorm van eigen bij 
dragen. Anders dan vaak wordt be
weerd, zijn zorgconsumenten wei 

degelijk gevoelig voor prijsprikkels. 
Zie bijvoorbeeld A. Need. R.A.G . van 
Puijenbroek en F.P. van Tulder, 'Het 
plan-Simons en het eigen risico ' , ESB 7 

oktober 1992, pp. 968-972. 
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getteerd op basis van een vergoeding voor gewerkte 
uren . '4 Medicijnen zijn in Nederland gemiddeld 
dertig procent duurder dan in de EG . Belgie kent 
door de overheid vastgestelde maximumprijzen . Bij 
onze zuiderburen zijn de medicijnen daardoor ge
middeld tien procent goedkoper dan in de EG. Ne
derland moet dit voorbeeld volgen, ook a! doet de 
Europese Commissie er vooralsnog moeilijk over. 

De lasten van de basisverzekering komen bij deze 
blauwdruk in grotere mate ten laste van de hogere 
inkomens dan bij het plan-Simons. Zorgsebruikers uit 
de lagere inkomensgroepen gaan er (wat) op achter
uit door de hogere eigen bijdragen. De toegang tot 
de zorg blijft echter voor allen gewaarborgd, terwijl 
consumenten de juiste prikkel krijgen tot een sober 
voorzieningengebruik. Vooral overheidssturing van 
het aanbod draagt overigens bij aan kostenbeheer 
sing. 

Sociale zekerheid op de hellinB •5 

Het stelsel van sociale zekerheid moet zijn gericht 
op het bereiken van een zo groat mogelijke deelna
me aan betaalde arbeid. Banen, banen hebben we 
nodig. Voor een dee! onttrekt de beoogde banen
groei zich aan de invloed van vaderlandse beleidsma
kers. De gang van zaken in de nationale economie en 
het beloop van de werkgelegenheid hangen immers 
in belangrijke mate af van de groei van de wereld
handel. Die vormt voor ons een gegeven. Wei kan 
Nederland - gegeven externe ontwikkelingen - een 
eigen werkgelegenheidsbeleid voeren, dat is gericht 
op verkorting van de gemiddelde arbeidstijd, m et 
name doordat meer mensen in deeltijd gaan wer
ken . Door scholing, doeltreffender arbeidsbemidde
ling en strengere sancties bij misbruik en oneigenlijk 
gebruik van uitkeringen kan de werking van de ar
beidsmarkt verbeteren. De hoeveelheid banen zal 
verder aanzienlijk toenemen wanneer (bruto) mini 
mumloon en (bruto) uitkeringen achterblijven bij 
het beloop van de CA o -lonen, alsmede door ver
lichting van de werkgeverslasten bij de lagere loon 
niveaus. 

Zo' n ontkoppeling maakt de afstand tussen de 
verdiende lonen en de uitkeringsinkomens grater . 
Dit maakt het aanvaarden van werk financieel aan
trekkelijker, terwijl ontkoppeling tegelijkertijd mil
jarden voor lastenverlichting beschikbaar maakt. 

14. Nu worden zij per verrichting be
taald (stukloon) . Deze regeling prik
kelt tot opvoering van het aantal ver
richtingen (en daarmee van het inko
men). 
15 . Zie over de (on)mogelijkheden 
voor een links sociale-zekerheidsbeleid 

Een ombuiging van tegen de tien miljard gulden 
wordt in de komende kabinetsperiode bereikt door 
aile uitkeringen jaarlijks twee procent minder te Ia
ten stijgen dan de CAO -lonen. Hierdoor kan het be
lasting- en premiepeil in I 998 m et ruim I ,5 pro
cent-punt BBP extra zijn gedaald. Ook uitkerings
ontvangers profiteren van deze algemene lastenver 
lichting. Hun koopkrachtverlies blijft hierdoor be
perkt. De premie- en belastingverlaging met tien 
miljard gulden kan desgewenst zo vorm krijgen dat 
elke inkomenstrekker daarvan in gelijke mate pro
fiteert. Bij een verhouding van 85 niet -actieven te
genover I 00 actieven komt dan 8 sl I 8 5ste deeJ Van 
de totale lastenverlichting ten goede aan de groep 
van de uitkeringsontvangers. Bijna de helft van wat 
zij door de ontkoppeling bruto mislopen, krijgen zij 
dan gecompenseerd door een verhoging van hun 
netto uitkering ( doordat minder belasting en pre
mies worden ingehouden). Deze vorm van balansver

kortinB (achterblijvende bruto uitkeringen leiden 
dankzij de daardoor mogelijke lastenverlichting ver
volgens tot hogere netto uitkeringen) haalt een stuk 
Iucht uit het circuit van inkomensoverdrachten , 
waarin thans jaarlijks meer dan tweehonderd miljard 
gulden wordt rondgepompt (tabel I). Een bijko
mende koopkrachtreparatie is eventueel mogelijk 
door aanvullende fiscal e maatregelen. Hoe ver een 
nieuw kabinet hiermee kan en wil gaan, zal afhangen 
van de algemene budgettaire situatie. 

Ontkoppelen dus. Deze beleidslijn ligt in onze 
kring niet lekker. De ervaring van I992-I994leert 
evenwel dat beloften voor automatische koppeling 
van de uitkeringen (aan de CA o -lonen) - zoals on
langs nog weer bepleit in een PvdA-verkenning 16 -

slechts valse zekerheid bij uitkeringsontvangers 
scheppen . Beter kan jaarlijks worden beoordeeld 
hoeveel ruimte voor verhoging van de (netto) uitke
ringen beschikbaar is. Daarbij valt te bedenken dat 
bejaarden en bijstandontvangers in de komende ka
binetsperiode ook bij toepassing van de koppeling 
een jaarlijks koopkrachtverlies zullen ervaren van I 
procent respectievelijk 2 procent per Jaar . Voorts is 
de koppeling niet houdbaar bij de zich aftekenende 
verdere verslechtering van de verhouding tussen 
actieven en niet-actieven . Uit het proefschrift van 
Yarding blijkt dat beslissingen over het al dan niet 
koppelen van uitkeringen aan de loon- of prijstrend 

ook: C. A. de Kam, ' lnkomenspolitiek 
in de jaren negentig', Socialisme en De

mocratie, 1993/6 , pp . 246-257. 
16 . Paul de Beer, Jan van Zijl en Horst 
Junk , Tussen vrije markt en cijfeifetisjisme. 
Amsterdam,juni 1993. 
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hier en in andere Ianden uiteindelijk altijd op grand 
van pragmatische overwegingen worden genomen, 
ongeacht een eventuele wettelijke garantie terza
ke. I 7 Omdat de komende jaren in de sociale zeker
heid voor vele miljarden moet worden omgebogen, 
kan elke toezegging inzake de koppeling gemakke
lijk worden uitgelegd als een doorzichtige poging tot 
kiezersbedrog. 

Verso bering en balansverkorting in de sociale zeker
heid zijn zeker niet voldoende om allen die will en en 
kunnen werken de komende jaren aan de slag te krij
gen. Het aantal 'reguliere' barren is daarvoor voor
alsnog (vee!) te gering. Dit maakt het urgent de wer
kingssfeer van het Jeugd Werk Garantieplan vee! 
daadkrachtiger dan nu in de bedoeling schijnt te lig
gen, in de komende jaren uit te breiden tot aile 
werklozen, ook die van 2 7 jaar en ouder. Opnieuw 
is actief overheidshandelen geboden, waar de (ar
beids)markt het laat afweten. De PvdA moet de ver
kiezingen in onder de leus 'Werk voor allen'. Ieder
een ziet om zich been welke taken liggen te wach
ten; de overheid moet organiseren dat werklozen in 
ruil voor hun uitkering die taken gaan vervullen. 
Het verweer dat de overheid dit organisatiepro
bleem niet aan kan, is toch onaanvaardbaar. Wie er 
zo over denken geven aan bestrijding van de werk
loosheid een geringere prioriteit dan zij verdient. 

Ministelsel 
Bij de onvermijdelijke heroverweging van het stelsel 
van sociale zekerheid behoort Nederland een fat
soenlijk sociaal minimum te handhaven (voor wie 
het echt nodig hebben). Zijn nieuwe bezuinigingen 
onvermijdelijk, dan geniet invoering van een mini

stelsel met behoorlijke minimumuitkeringen voor 
iedereen de voorkeur hoven kortingen op de laagste 
uitkeringen (om de bovenminimale uitkeringen in 
stand te kunnen houden). De overstap op een mini
stelselleidt in eerste aanleg tot een besparing op de 
collectieve uitgaven van circa acht miljard gulden. 

Op het Nijmeegse congres heeft het PvdA-kader 
dit alternatief echter in meerderheid afgewezen, al 
hield beoogd lijsttrekker Wim Kok een slag om de 
arm. Zonder ministelsel moeten de uitkeringen -
net zoals in de jaren 199 2-1994 - worden ontkop
peld om de bovenminimale uitkeringen te sauveren. 

lnvoering van het ministelsel verlaagt de collectieve 
uitgaven met acht miljard gulden, zonder dat de mi
nima een cent extra koopkrachtschade lijden. Deze 
aanpak geniet mijn voorkeur, hoven het korten van 
aile uitkeringen, waaronder ook de laagste. 

De argumenten tegen een ministelsel zijn be
kend. Een groot dee! van de werknemers zal zich 
bijverzekeren, doorgaans via collectieve afspraken 
(zie de ervaringen bij de reparatie van het w A o
gat). Dus treedt nauwelijks of geen besparing op bij 
premielasten en loonkosten. Dit tegenargument 
snijdt bout. Daarom zou de overheid moeten rege
len dat werknemers zich aileen individueel kunnen 
bijverzekeren, niet via collectieve afspraken. Zo 
wordt bereikt dat geen peperdure reparaties plaats
vinden, die de loonkosten aileen maar extra opdrij
ven. Om dit mogelijk te maken zal Nederland enke
le internationale verdragen moeten opzeggen . 

Teneinde te waarborgen dat ook slechte risico's 
voor een hogere, maar betaalbare premie de eventu
eel gewenste aanvullende dekking kunnen kopen, en 
om het risico van werkloosheid te kunnen verzeke
ren, zal de overheid een stelsel van gegarandeerde 
risicoverevening moeten regelen. lnvoering van het 
ministelsel zou in een keer de slepende discussie 
over de toekomstige vormgeving van de uitvoe
ringsorganisatie van de loondervingsverzekeringen 
(wAo, ww en zw) beslechten. Bij een ministelsel 
heeft elke verzekerde aanspraak op dezelfde uitke
ring. Dit betekent niet aileen een vergaande vereen
voudiging, maar ook kan worden overwogen de uit
kering in de (verre) toekomst te verstrekken via de 
sociale dienst of de belastingdienst. 

Tot slot 
De PvdA zou in haar nieuwe verkiezingsprogramma 
moeten durven kiezen voor tamelijk drastische al
ternatieven bij zorg, sociale zekerheid en - daarmee 
onverbrekelijk verbonden - het werkgelegenheids
beleid. Oat schept de noodzakelijke duidelijkheid 
voor de kiezers en vormt een sterke uitgangspositie 
bij de eventuele onderhandelingen over deelname 
aan een nieuw kabinet. Dit artikel wijst enkele rich
tingen aan die de PvdA mijns inziens kan inslaan om 
de noodzakelijke uitgavenbeheersing te bereiken, 
zonder daarbij haar beginselen van solidariteit met 
de laagste inkomensgroepen te verkwanselen. 

I 7· H. Vording, Koppelinaen in de 
sociale zekerheid, I 9 57- I 9 9 2. 
Amsterdam, I993 · 



s&.o7/8 1993 

Zuinigheid 
met vlijt 

Er waren en zijn vijf goede 
sociaal-democratische ar
gumenten voor een beleid 
dat is gericht op verminde
ring en beheersing van de 

A . MELKERT 
'Het budgettaire beleid 
van Nederland is tot op ze
kere hoogte weer terug in 
het structurele spoor', 
constateert de commissie-

Financieel woordvoerder Tweede-Kamerfractie PvdA 

collectieve uitgaven . 
Ten eerste de bevordering van bestuurlijke disci

pline, die ertoe leidt dat nieuw beleid in de plaats 
komt van oud beleid en dat inefficiente voorzienin
gen voortdurend onder druk staan. 

Ten tweede het feit dat door zo'n sober beleid 
het beslag van de rente-uitgaven geleidelijk terug
loopt, waardoor verdere verdringing van nuttiger 
uitgaven wordt voorkomen. 

Ten derde de noodzaak te voldoen aan de vereis
ten voor monetaire en economische convergentie in 
het kader van de EMu , zoals voorzien in het Verdrag 
van Maastricht. Oat wij aan die eisen voldoen is 
essentieel voor binnen- en buitenlands vertrouwen 
in de economische kracht van ons land . 

Ten vierde de ruimte die zo ontstaat voor het ver
groten van het aandeel in het nationaal inkom en van 
de overheidsinvesteringen voor infrastructuur en 
milieu . 

En ten vijfde het belang van de belastingbetalers, 
van wie met name de lagere middeninkomensgroe
pen naar verhouding vee! moeten opbrengen zodat 
zij terecht geen boodschap meer hebben aan verho
ging van lastendruk. Kortom: zuinig omgaan met 
belastinggeld in de weergekeerde geest van Drees. ' 

Deze vijf argumenten wogen zwaar genoeg om de 
afgelopen jaren terugdringing van het financierings
tekort en stabilisatie van de collectieve-lastendruk 
tot prioriteit van het kabinetsbeleid te maken. Met 
de ongebruikelijke aanwijzing van de politiek PvdA
leider tot minister van Financien, was de onvermij
delijkheid van deze keuze bezegeld. Financien werd 
daarmee dee! van het de facto kernkabinet. Daar
door kon worden bereikt dat de reeds in gang gezet
te gezondmaking van de overheidsfinancien verder 
doorgezet en vooral ook structured versterkt werd. 
En tevens dat, achteraf bezien, tijdig is gesaneerd 
voordat de snel teruglopende internationale con
junctuur de beleidsruimte aanzienlijk versmalde. 

Zijlstra 2 dan ook. 
Financieel beleid is meer dan boekhouden aileen. 
Het behoort te ordenen naar de gevolgen van be
leidsafwegingen binnen een met het oog hierop vast
gelegd kader . Het client bij te dragen aan het onder
scheiden van kosten en baten in het belang van een 
efficiente besteding van belastinggeld. En het be
hoort binnenlandse stabiliteit en buitenlands ver
trouwen te bevorderen. 

De sociaal-democratie onderscheidt zich van de 
andere hoofdstromingen in de Nederlandse politiek, 
doordat zij een relatief zwaarder gewicht toekent 
aan overheidsinterventie als middel tot verwezenlij
king van doelstellingen van welvaartsgroei en verde
ling . Hoewel door economische en politieke verwe
ving met de internationale omgeving de program
matische afstand tussen de politieke stromingen is 
afgenomen, blijft dit onderscheid relevant . Dit stre
ven vindt zijn uitdrukking in regelgeving en toede
ling van middelen. In het laatste geval is het juist 
voor de Partij van de Arbeid van belang de afwe
gings- en efficiencyfuncties van het financieel beheer 
tot het hart van haar beleidsprofiel te maken . Aileen 
zo kan op langere termijn het vertrouwen worden 
vastgehouden van de burger als belastingbetaler en 
genieter van overheidsvoorzieningen, ook wanneer 
deze kwaliteiten niet steeds samenvallen. 

Tegen die achtergrond is het navrant, dat minister 
Kok bij het aantreden van het kabinet niet automa
tisch kon voortbouwen op de gevestigde reputatie 
van zijn fraaie galerij aan voorgangers (Lieftinck, 
Van der Kieft, Hofstra, Vondeling, Duisenberg), 
maar zich juist moest inspannen een brug te slaan 
naar dat sociaal-democratisch verleden van doel
treffende beheerders van de overheidsfinancien. Dit 
had vee! te maken met het verschijnsel dat de Partij 
van de Arbeid in oppositie zich zo ongeveer had ver
eenzelvigd met een grate omvang van de overheid. 
Voorts speelde een belangrijke rol dat in de vooraf-
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gaande periode de regeringspartijen daadkracht om 
de tering naar de nering te zetten feestelijk hadden 
vermeden (Van Agt, Vander Stee, Wiegel) dan wei 
ten dele met de mantel van meevallende belastingin
komsten hadden bedekt (Lubbers en Ruding in hun 
tweede periode, daarbij niet tegengehouden door 
De Korte). 

Trendbreuk 

De ruimte om tegelijkertijd de budgettaire disci
pline te versterken en het beleidsprofiel in sociaal
democratische geest aan te passen was dan ook van 
het begin af uitermate krap bemeten. 

In het regeerakkoord bleek onvoldoende reke
ning te zijn gehouden met sluimerende tegenvallers; 
de reeds tien dagen na het aantreden van de nieuwe 
minister van Financien geschreven Startbriif bracht 
een eerste correctie aan . Een fundamenteler ingreep 
vond plaats door middel van de Tussenbalans, die in 
het regeerakkoord was voorzien, overigens met het 
oog op herschikking van uitgaven . De besluitvor
ming werd echter vervroegd en dat was maar goed 
ook, gelet op het zeer lange uitvoeringstraject van 
onvermijdelijke ingrepen, met name in de sociale 
zekerheid . Hiermee zou het mogelijk zijn geweest af 
te koersen op beleidscontinuileit in de tweede helft 
van de kabinetsperiode, ware het niet dat zich in de 
loop van '9 2 de neergang van de conjunctuur in 
Duitsland aankondigde, die naar het zich laat aanzien 
de economische groei in '9 3 en '94 tot bij of onder 
nul zal terugbrengen . De Voorjaarsnota 1993 was 
hierop het antwoord, met inbegrip van een overstap 
naar de tekortnorm die in het Verdrag van Maas
tricht is afgesproken en die een Iichte opwaartse af
wijking ten opzichte van de tekortnorm in het re
geerakkoord toelaat. 

Deze ontwikkeling heeft onvermijdelijk ingrij
pende gevolgen met zich mee gebracht voor het be
leidsprofiel. Maar dat mag niet alleen worden afge
meten aan de mate waarin voornemens uit program
ma of regeerakkoord zijn uitgevoerd. De manier 
waarop wordt ingespeeld op gewijzigde omstandig
heden is minstens zo relevant. Hoe dan ook kan 
worden vastgesteld dat bij twee gelegenheden (Mil
joenennota' s '9 I en '9 3) ruimte is geschapen voor 
beleidsintensiveringen. Een aantal daarvan is bij de 
diverse ombuigingsronden overeind gebleven, met 
name: milieu, verkeer & vervoer, zorg, onderwijs, 

r. In Trouw d.d. 25 mei 1993 (Van 
Enk) wordt Van Wijnen geciteerd die 
zuinigheid met overheidsgeld tot 'hei
ligste deugd' voor Drees verklaart. 
2 . Commissie-Zijlstra, De komende kabi-

kinderopvang, criminaliteitsbestrijding, E G, Oost
Europa en asielzoekers. 

Andere intensiveringen leverden aanvankelijk 
een duidelijk verschil op met het voorafgaande be
leid, maar werden later door economische en poli
tieke feiten ingehaald . Dit betrof met name de ar
beidsvoorwaarden collectieve sector, uitkeringen, 
activerend arbeidsmarktbeleid en ontwikkelingssa
menwerking. 

Per saldo kan worden gesproken van een (finan
cieel) beleidsmatige versterking van een aantal ter
reinen, ondanks het gegeven dat het totaal aan om
buigingen het totaal aan intensiveringen ruim
schoots heeft overtroffen (26 miljard gulden tegen
over ruim I o miljard gulden) . Rutten3 heeft dit in 
zijn kritiek op deze ogenschijnlijke u-bocht over het 
hoofd gezien. 

Verwerkin9sproces 

Deze positieve aspecten hebben binnen en buiten de 
PvdA echter minder weerklank gekregen dan gezien 
de omstandigheden in de rede lag . De verwachtin
gen waren veelal anders gericht en hooggespannen . 
Het progressieve beleidsprofiel werd door velen in 
aanzienlijke mate vereenzelvigd met verhoogde uit
gavenniveau's. Daardoor is slechts met vertraging 
zicht ontstaan op een gunstig neveneffect van het fi
nancieel-economische keurslijf, te weten de impuls 
die hiervan uitgaat op het beleid: naar meer selecti
viteit en grotere doelmatigheid. 

Het spreekt vanzelf, dat het enige tijd duurt voor
dat gunstige effecten zichtbaar worden. Het aanvan
kelijke beeld van kortademige sprints, van een PvdA 
die zich in de regering krachtdadig moest bewijzen, 
is dan ook door de samenloop van eigen keuzen en 
onvoorziene omstandigheden overgegaan in een be
kende metafoor, die van de marathon. 

Dit is op langere termijn bezien pure winst. Maar de 
kosten zijn hoog, getuige het interne en het externe 
verwerkingsproces. Beslissend voor de vraag of het 
gevoerde financiele beleid werkelijk een investering 
in de toekomst is geweest, zijn de vooruitzichten 
voor de komende jaren. Ligt daarin nog de economi
sche en de politieke mogelijkheid van een terugkeer 
naar het hoge niveau van collectieve uitgaven uit de 
jaren '7o/'8o besloten? Laten internationale be
leidsconcurrentie en nationale belastingmoraal nog 

netsperiode, Wetenschappelijk Instituut 
voorhetcoA, 1993, biz. 22. 

3. F. Rutten, 'Keer ten goede blijft 
onzeker', in: Staatscourant 15 septem· 
her 1992. 
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enige ruimte voor verhoging van belasting- en pre
miedruk? Is het morele appel op inkomenssolidari
teit nog Ianger te verenigen met een door te veel fei
ten gestaafde scepsis over de gebrekkige uitvoering 
van sociale zekerheid en gezondheidszorg? 

Het beleid van Kok is niet aileen een trend- en stijl
breuk voor de Partij van de Arbeid gebleken. Binnen 
het kabinet als geheel zijn de verhoudingen gewij
zigd, met een vanuit bestuurlijk oogpunt tweeslach
tig resultaat. 

Aan de ene kant staat een grote versterking van 
de bestuurlijke discipline, waarbinnen automatische 
compensatie voor uitgavenoverschrijdingen is ge
waarborgd . Free-ridinB op kosten van de belastingbe
taler is daarmee als ontsnappingsroute afgesloten. 

Dit staat in contrast met de ervaringen die Toir
kens4 optekende over een lange voorafgaande peri o
de: 'De ministerraad accepteerde zelden de door de 
minister van Financien voorgestelde omvang en ver
deling van bezuinigingen.' En ook: 'Bezuinigings
verliezen op overeengekomen ombuigingstaakstel
lingen zijn vaak substantieel en komen in de hele pe
riode voor.' 

Onder Lubbers/Kok is hierin een ommekeer tot 
stand gekomen. De voorsteilen van de minister van 
Financien bepaalden overwegend de hoofdzaken van 
de einduitkomst. En een strakke uitgavendiscipline 
drong de voorheen zeer aanzienlijke uitgavenover
schrijdingen terug tot een beheersbaar niveau. Dit 
laatste was overigens mede de vrucht van een sterk 
verbeterd begrotingsbeheer dat werd ingezet onder 
minister Ruding. 

Aan de andere kant heeft deze discipline tot op zeke
re hoogte de departementale verkokering besten
digd of versterkt. Toirkens5 constateerde al: 'Mede
dinging bemoeilijkt een afweging van bezuinigingen 
onderling. Individuele ministers zuilen streven naar 
een relatief lage eigen bijdrage in de bezuinigings
operatie met als second-best oplossing een bijdrage 
naar evenredigheid . ' Het instrument van de kaas
schaaf bleef tot de standaarduitrusting van het be
grotingskoffertje behoren. Maar er werden ook be
langrijke aanzetten gegeven tot een meer selectieve 
benadering. De stelselmatige doelmatigheidstoets 
van de grate subsidieregelingen was een vernieu
wing, waarop verder voortgebouwd kan worden in 

de volgende periode . De investeringsuitgaven van 
de departementen werden relatief ontzien . En het 
niet toekennen van de zogenoemde 'prijsbijstelling' 
droeg bij aan een kritische toetsing van kleinere uit
gavenposten, waarbij het verbazingwekkend blijft 
welke onvermoede ruimte steeds weer achter uitga
venposten op de begroting blijkt schuil te gaan . 

In zoverre zijn proportionele bezuinigingen een 
goed middel om druk op de ketel te houden. Een 
probleem is wei de politieke onderbouwing van ge
maakte keuzen, en hun gevolgen in enige samenhang 
uit te dragen. Sterk door departementale overwe
gingen geleide uitkomsten gaan ten koste van de be
leidsmatige homogeniteit van een kabinet, die in een 
coalitiesysteem tach al permanent aan erosie onder
hevig is. 

Resultaten 
Naar de doelstellingen uit het regeerakkoord geme
ten is in bevredigende mate resultaat geboekt. Wel
iswaar is het niveau van de coilectieve-lastendruk (in 
het akkoord vastgelegd op 53,6 procent van het net
to nationaal inkomen) enige malen overschreden, 
maar de oorzaak hiervan lag goeddeels in de vermin
derde groei van het nationaal inkomen (noemer
effect). lnmiddels is wei een aanzet gegeven tot de 
nag belangrijker herziening van de structuur van de 
belasting- en premiedruk: vermindering van de ho
ge premiedruk (effecten van het WAo-beleid); ver
schuiving van belasting op arbeidskosten naar milieu 
(de zogeheten ecotax); afschaffing van concurrentie
verstorende belastingen (beursbelasting, vermo
gensbelasting op ondernemingsgebonden vermo
gen). Hierop kan in de komende periode worden 
voortgebouwd. 

In deze periode werd voorrang gegeven aan een 
jaarlijkse verrnindering van het fi.nancieringstekort 
met 2,5 miljard gulden . Met inachtneming van de 
aanpassing die om conjunctuurredenen en met het 
oog op de EMu -criteria werd toegelaten is de te
kortdoelsteiling uit het regeerakkoord bereikt. 

Belangrijker dan deze meer formele beoordeling is 
dat thans eindelijk de omslag is bereikt naar een ge
leidelijke daling van de jarenlang aileen maar geste
gen schuld- en rentelastenquote. Overigens blijkt 
dat ondanks de grote fi.nanciele inspanning (26 mil
jard gulden aan structurele ombuigingen in de col
lectieve sector) vooralsnog sprake is van een omslag 

4· J. Toirkens, Schijn en werkelijkheid 
van het bezuinWnasbeleid 1 97 5-1 986, 
Deventer 1988, biz . 332 . 
s. Idem, biz. 340. 

333 



334 
s &_o 7/8 '993 

van minimale omvang. Het nu uitgezette kabinets
beleid leidt in 1998 tot een beduidende daling van 
het tekort (een vorderingentekort van 1,8 procent 
BBP bij een EM u-eis van 3 procent), een geleidelijke 
daling van de overheidsschuld, een zeer Iichte ver
mindering van de rentelasten en een Iichte daling 
van premie- en belastingdruk. 6 

Alles bijeen de markering van een trend die we
zenlijk afwijkt van de ontwikkelingen in de jaren 
tachtig, toen Nederland onder het EG-gemiddelde 
presteerde. 

Nu is dat bepaald anders. Oat is een belangrijk gege
ven bij een ander aanknopingspunt om de uitkomst 
van het beleid te toetsen: de Economische en Mone
taire Unie, die onder het Ecofin-voorzitterschap van 
Kok tot stand kwam. Nu Nederland als een van de 
zeer weinige lidstaten aan de voor 1 996 vastgelegde 
convergentiecriteria voldoet is er reden hieraan bij
zondere betekenis te hechten. Cruciaal is hierbij de 
wisselwerking tussen direct door overheidsbeleid te 
sturen variabelen (tekort en schuld) en mede hier
door bei"nvloede marktvariabelen (rente en inflatie). 
In de loop van dit jaar heeft Nederland zich op te
kort, rente en inflatie een toppositie binnen de E G 
weten te veroveren. De overheidsschuld is qua om
vang weliswaar niet onaanzienlijk, maar zij is qua sa
menstelling geenszins verontrustend, omdat de 
ambtenarenpensioenen adequaat door kapitaaldek
king zijn gefinancierd en de woningwetleningen 
vroeger of later worden afgelost. Zeker zolang Ne
derland zijn reele rente laag weet te houden, kan 
worden gesproken van een vertrouwenwekkend kli
maat dat mede door het financiele beleid wordt 
geschapen en in stand gehouden. 

Tot de resultaten van het gevoerde beleid mag ook 
worden gerekend de fundamentele omslag die tot 
stand is gebracht bij de overheidsinvesteringen. Als 
aandeel in het nationaal inkomen zijn deze in Ne
derland jarenlang achtergebleven bij die in omrin
gende Ianden. Door structurele vergroting van het 
reguliere budget en het vrijmaken van bijzondere 
middelen is een behoorlijke basis gelegd voor uit
breiding van infrastructuur:7 de uitgaven voor infra
structuur ten behoeve van openbaar vervoer zijn 
(ten opzichte van 1989) in 1997 bijna verzevenvou
digd (tot 2 miljard), bij een gelijkblijvende inspan
ning voor de aanleg van wegen ( 1 miljard). De uitga-

ven voor fysieke infrastructuur zijn in die periode 
gegroeid van 1,5 procent tot 2,5 procent van de to
tale rijksuitgaven. 

Daarbovenop zijn intussen 5 miljard gulden aan ex
tra middelen gereserveerd als impuls voor de werk
gelegenheid alsmede vele miljarden die vanaf 1995 
in het Aardgasbatenfonds vloeien ter versterking van 
het publieke investeringsniveau. Daarmee kunnen 
aanzienlijke middelen uit particuliere bron worden 
gegenereerd. Financieel is zeker een doorbraak be
reikt; de bestuurlijke Ieiding en afstemming binnen 
de rijksoverheid en met de lagere overheden blijft 
daarentegen een fors probleem. 

Perspectiif 
Het schetsen van een vooruitzicht voor de over
heidsfinancien in de komende kabinetsperiode is een 
hachelijke zaak, gegeven de zeer onzekere economi
sche omgeving. Het Centraal Planbureau heeft al 
enige relativering aangebracht in de gebruikelijke 
scenario-benadering van de komende jaren door uit 
te gaan van twee verschillende mogelijkheden: een 
'behoedzaam' ( 1, 7 5 procent reele groei per jaar) te
genover een 'gunstig' (3,o procent groei per jaar) 
scenario. Dit laatste is te hoog om hierop beleids
keuzen te grondvesten. Het eerste geeft enig hou
vast, maar zal in de uitwerking toch hestand moeten 
worden gemaakt tegen tegenvallende ontwikkelin
gen. 

Er is daarom vee! voor te zeggen bij de financiele 
normering een verband te leggen met het niveau van 
economische groei. Langs deze weg kan de omvang 
van de collectieve sector als aandeel in het nationaal 
inkomen worden beheerst. Tegelijkertijd echter 
client de norm voldoende ruimte te bieden om te 
kiezen tussen uitgavenverhoging, lastenverlichting 
of schuldreductie, a! naar gelang de conjunctuur dat 
vordert. Een meer economische benadering van het 
financieel beleid is ook vroeger de ratio geweest van 
het destijds door minister Zijlstra geformuleerde 
'structurele begrotingsbeleid'. De afronding van 
tien jaar sanering verschaft nu de ruimte naar dit be
leidskader terug te keren. 
De PvdA heeft er aile belang bij de verworvenhe
den van de zwaarbevochten sanering niet in gevaar 
te brengen. Voortzetting van kritische toetsing van 
lopende uitgaven en van inspanningen om vooral de 

6. Zie tabel4-. 2 in de Voorjaarsnota 
1993 met extrapolatie voor 1998. 
7. Zie tabel 4- ·4-· 2. in Miljoenennota 
1993· 
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premiedruk terug te brengen is onverkort geboden . 
Tegelijkertijd is het nodig een open oog te hebben 
voor de noodzaak middelen uit te trekken voor be
leidsintensivering of -vernieuwing daar waar sprake 
is van toenemende of zich aandienende maatschap
pelijke behoeften. Zodoende kan tegenwicht wor
den geboden aan de ideologie die stelt dat de maat
schappij het meest gebaat is bij reele bevriezing van 
het saldo van de rijksuitgaven. 8 Hoewel niet per de
finitie behoeft te worden uitgesloten dat de samen
leving hiermee zou zijn gediend, is het niet nodig en 
niet verantwoord hiervan bij voorbaat uit te gaan. 
lnvesteringen in infrastructuur en milieu, zorg voor 
ouderen, versterking van onderwijs en scholing in 
aansluiting op de arbeidsmarkt, criminaliteitsbestrij
ding, internationale hulp en samenwerking, asiel
zoekers, de Europese Gemeenschap: het moet zeer 
worden betwijfeld of deze reele behoeften aileen uit 
de afschaffing van oud beleid kunnen worden be
taald. En de urgentie van deze soort van uitgaven is 
aanzienlijk, omdat ze zullen kunnen bijdragen aan 
versterking van concurrentiekracht, werkgelegen
heid en sociale samenhang.9 

Daarentegen is het de vraag of een drastische verde
re terugdringing van de overheidsschuld wei zo veel 
prioriteit moet hebben als sommigen voor ogen 
staat. 10 

De Nederlandse kredietwaardigheid is geen en
kel probleem. Er is geen reden de terugdringing van 
de schuldquote te forceren . Een geleidelijke daling 
ter beheersing van de rente-uitgaven volstaat. Daar
mee kan ruimte worden vrijgehouden voor het op
lossen van zwaardere problemen : de ook bij een re
delijke reele groei stagnerende niveau 's van win
sten, werkgelegenheid en koopkracht. 
In een economie in mineur kunnen beschikbare mid
delen beter worden ingezet voor uitgaven met een 
' presterende en ordenende functie' 1 1 en voor selec
tieve lastenverlichting, die is gericht op het beter 

8. Commissie-Zijlstra, a.w., biz. 26 . 
9 · A. Rinnooy Kan, 'Subsidiebeleid 
moet zich meer richten op onderne
mingen', in: Staatscourant 4 juni 1993. 
1 o. V erslag van de president in het 

jaarverslaa 1992 van De Nederlandsche 
Bank, biz. 21 en 2 2. 
1 1. 1. Andriessen, 'Naar een meer 
trendmatige uitgavenbenadering', ESB 

2 december 1992. Onder ' uit
gaven .met presterende en ordenende 
functie ' worden verstaan: defensie , 
o & w, open bare orde en bestuur, in
frastructuur, technologie-uitgaven, en 
dergelijke. 

doen functioneren van de arbeidsmarkt. Het land 
met de hardste munt en de laagste rente van Europa 
moet zijn middelen hoofdzakelijk inzetten ter ver
sterking van zijn economische prestatievermogen . 

Kadernorm 

De norm voor de volgende peri ode zou dan ook een 
'kadernorm ' moeten zijn, die de bandbreedte aan
geeft voor de (maximale) collectieve uitgaven. 

Het ligt in de rede deze te leggen tussen reele 
nulgroei enerzijds en de helft van de reele economi
sche groei anderzijds (So procent-kadernorm). 12 

De ruimte binnen deze so procent-marge die niet 
strikt nodig is voor uitgavenverhoging kan worden 
besteed aan lastenverlichting (primair) en schuldaf
lossing (secundair). Het is hierdoor uitgesloten dat 
het beslag vanuit de collectieve sector nog uitstijgt 
hoven de so procent B B P, tevens is het heel wei mo
gelijk dat het nog enigszins krimpt. 1 3 

Het is cruciaal, dat in deze benadering wordt uit
gegaan van het geheel van de collectieve uitgaven, 
dus inclusief sociale zekerheid en collectief gefinan
cierde zorg buiten de rijksbegroting . In het rapport 
van de commissie-Zijlstra wordt de 'nul'norm ai
leen betrokken op de rijksuitgaven. Dit zou stroken 
met het delegeren van verantwoordelijkheid voor 
het uitvoeren van de werknemersverzekeringen aan 
sociale partners. 14 Wie echter het Nederlandse 
(premie)lastenprobleem wil aanpakken, mag het be
slag dat uitgaat van aile sociale-zekerheidsuitgaven 
niet uit de politieke verantwoordelijkheid wegdefi
nieren. Het is vanuit economisch oogpunt moeilijk 
te begrijpen op welke zegenrijke werking men in 
CDA-kring rekent. 15 

De voor de PvdA voorgestelde norm legt dan ook 
grotere druk op aanpassing van de sociale zekerheid, 
binnen en buiten de begroting. 

Een voordeel van deze kadernorm is dat tegelij 
kertijd kwantitatieve grenzen worden gesteld en be
stuurlijke ruimte voor kwalitatieve afweging wordt 

1 2. In Socialisme &_Democratie van sep
tember 199 2 verklaarde Duisenberg: 
'De overheid moet zeker niet meer 
dan de helft van de groei van het natio
naal inkomen claim en.' 
1 3. Ter vergelijking: in het Centraal 

Economisch Plan 1993 (bijlage A8) 
wordt de collectieve uitgavenquote 
geraamd op (in procent BBP): 

51,7 ('93); 5o,6 ('94); 49,4 ('98, be
hoedzaam scenario); 4 7, 1 (' 9 8, gunstig 
scenario). 
14. Commissie-Zijlstra, a.w ., biz. 35· 
1 5. G . de 1 ong in: Christen Democra

tische Verkenninaen, nr. 2, 1993. 
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geboden. Andere orii~ntatiepunten zijn daarmee niet 
uitgesloten, maar wei als afgeleide van de kader
norm te beschouwen. Wenselijk is verder een con
cretisering van de beleidsdoelstelling voor de over
heidsinvesteringen. Een groei van het structurele 
aandeel met circa I procent BBP (ongeveer 7 mil 
jard) is nodig en mogelijk met daarbij de kantteke
ning dat niet aileen financiele middelen, maar ook 
bestuurlijk vermogen en uitvoeringscapaciteit bepa
lend zijn voor succesvol beleid. 

Ruimte voor nieuw beleid 

Dit betekent echter wei dat de ruimte voor beleids
sturing in de komende kabinetsperiode - althans bij 
een naar verwachting hooguit tot I ,7 5 procent per 
jaar beperkte groei - ronduit krap bemeten is. Uit 
een to tale ruimte van ongeveer 2 5 miljard gulden I 6 

(bij toepassing van de 5o procent-norm) moet ruim 
I 5 miljard gulden worden gereserveerd voer claims 
die reeds in de meerjarenramingen besloten liggen. 
Zeven miljard gulden wordt besteed aan investerin
gen; en vijf miljard gulden wordt vrijgehouden voor 
lastenverlichting gericht op werkgelegenheid. Als 
daarbij worden opgeteld de claims wegens andere 
beleidsintensiveringen en de tegenvallers als gevolg 
van economische tegenwind uit de begrotingen '9 3 
en '94, dan is de conclusie onontkoombaar dat rna-

jeure ombuigingen (tussen 5 en 1 o miljard gulden op 
de rijksbegroting) nodig zijn . En daarbij is dan wei 
uitgegaan van een elfectief volumebeleid in de socia
le zekerheid. 

Gelouterd door de ervaring zal het nu echter beter 
mogelijk moeten zijn het sociaal-democratisch be
leidsprofiel minder in meeruitgaven . en meer in 
kwaliteitsvergroting bij collectieve prestaties tot 
uitdrukking te brengen. Het aanknopingspunt bij 
uitstek is hiervoor de werkgelegenheid. De recente 
bevindingen van de OESO over de overal in Europa 
snel oplopende structurele werkloosheid geven aan 
dat Nederland zich enerzijds in de felle concurren
tieslag van de komende jaren niet mag Iaten weg
drukken (investeringen, scholing, lastenstructuur), 
maar anderzijds ook met geheel eigen oplossingen 
voor een dynamische arbeidsmarkt zal moeten ko
men ( arbeidsduurverkorting, werkgaranties). Col
lectieve uitgaven, investeringen en lastenverdeling 
vertonen zo in toenemende mate samenhang; zij ko
men in dienst te staan van een overheersend beleids
doel. De voortgaande toetsing en ombuiging van be
staand beleid krijgt op die wijze ook een meer poli
tieke redengeving en uitstraling. De PvdA heeft dan 
haar Odyssee volbracht tot waar zij begon: bij 
Drees. 

I 6. Berekend als de helft van 7 pro
cent (reele groei) van een nationaal 
inkom en van circa 7 3 o miljard gulden 
(guldens van I 998). 
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Programma's van 
socialisme en 
democratie 

'Er zijn geen honderd 
soorten socialisme, zoals 
men graag beweert. Er zijn 

rna moet een visie uitdra
gen, liefst een samenhan
gende en beginselvaste. 

er twee . Het slechte en het 
goede . 

GREETJE VAN DEN BERGH 
Groots en meeslepend 
moeten de leuzen zijn, 
maar de voeten moeten 
wei op de grond blijven. 
Naast doelstellingen en 

Er is het socialisme dat 
de staat de plaats wil Iaten 
innemen van aile spontaan 
verrichte bezigheden, en 
dat, onder het mom het 

EN WILLEM WITTEVEEN 

Redacteuren van S&]) 

welzijn over allen te verdelen, iedereen van zijn vrij
heid berooft. ( ... ) Oat socialisme vemietigt de sa
menleving. 

Er is het socialisme dat een eind maakt aan ar
moede, onwetendheid, prostitutie, belastingwet
ten, een wrekende justitie, ongelijkheid die in te
genspraak is met het recht of met de natuur, aile 
knellende banden, van het onontbindbare huwelijk 
tot de onherroepelijke straf. Oat socialisme vernie
tigt de samenleving niet; het geeft haar een ander 
gezicht. 

Met andere woorden: in het socialisme schuilt, 
als in aile menselijke woorden, zowel de waarheid 
als de dwaling. Ik ben tegen de dwaling en voor de 
waarheid.' 

(Victor Huao, Chases vues, I 848) 

Zoals de VPRO geen Vrijzinnig Protestantse Radio 
Omroep meer is, zo is de PvdA geen Partij van de 
Arbeid meer. Over hoe dat zo gekomen is, in de 
loop van de geschiedenis, is zoveel geschreven dat 
we daar maar niets meer aan toevoegen; we nemen 
het als een feit aan. Maar er is geen einde aan de ge
schiedenis . Zoals de v PRo op een bepaalde manier 
nog steeds vrijzinnige programma's maakt (en veel 
zorg besteedt aan haar radio-uitzendingen) zo heeft 
'arbeid' voor de PvdA nog steeds betekenis. De 
christelijke inspiratie mag bij de v PRo verdwenen 
zijn, de PvdA mag het geloof verloren hebben in de 
grote I 9e eeuwse ficties van de klassenstrijd en de 
onverrnijdelijke triomf van het socialisme - het Iicht 
is niet gedoofd . De PvdA is en blijft sociaal en demo
cratisch. Uit te leggen hoe men zich dat voorstelt, is 
de functie van het programma. 

Maar nu beginnen de problemen. Een program-

aspiraties, wensen en con
crete beleidsmaatregelen 

moet er een afweging gemaakt worden van kosten 
en baten. De begrijpelijke neiging zich door retoriek 
te Iaten meeslepen moet in een programma niet 
geheel worden onderdrukt: idealen verdienen het 
mooi onder woorden te worden gebracht. Maar het 
moet allemaal niet ontaarden in loze kretologie, in 
bombast, of, erger, in de abstracties van het jargon, 
de taal die men in de politiek nu eenmaal beter ver
staat dan gewoon Nederlands . Is het politieke pro
gramma zo al een onmogelijk genre, met een moei
lijkheidsgraad die die van het sonnet verre overtreft, 
er bestaat ook de uitgesproken verwachting dat een 
politieke beweging zich met een en slechts een pro
gramma aan de kiezers manifesteert. Over dat fraaie 
programma moet kortom binnen die beweging 
overeenstemming bestaan. In de praktijk is dat een 
onhaalbaar ideaal, zodat men het aan een commissie 
uitbesteedt die er een tekst van maakt die nog door 
vele partijorganen wordt besproken en geamen
deerd. Erg overtuigend kan het dan al niet meer zijn. 
Geen manifest, maar een boodschappenlijstje . 

VerkokerinB 

Het wordt nog erger. Het verkiezingsprogramma 
heeft vee) functies. De functie van het inforrneren 
van de kiezer is op de achtergrond geraakt, dat is 
eigenlijk aileen nog maar de aanleiding om aan de 
slag te gaan. Het programma is een voorschot op het 
regeerakkoord, als de partij tenminste in de regering 
zal mogen plaatsnemen . In het geval van de PvdA is 
dat te zelden het geval geweest. Het programma 
heeft hier vooral de betekenis van inventaris van 
vrome oppositionele verlangens. Van die erfenis 
hebben programma's in meer 'realistische' tijden 
zich niet geheel kunnen bevrijden. 
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Als het programma vooral de inzet is voor de ka
binetsformatie doet zich een grater probleem voor. 
Dan moet het immers vooral zo volledig mogelijk 
zijn. Geen beleidsterrein mag ontbreken. Om het 
overzichtelijk te houden moeten al die terreinen het 
met slechts een paar regeltjes doen. Het gevolg is 
dat de plannen er bij staan op dezelfde abstracte, 
treurig stemmende manier als de regeringsplannen 
in de miljoennennota. Men neemt met algemeenhe
den genoegen en van samenhang is geen sprake. 

Bij het opstellen van een dergelijk breed verga
derstuk in spe treedt een wending naar het ambtelij
ke op. Politiek en bestuur zijn in ons land, het zal 
niemand verbazen, sterk met elkaar vervlochten ge
raakt. Het beleid is, zoals dat heet, 'verkokerd'. In 
elke koker bevinden zich vergadercircuits waarin de 
deelnemers dezelfde taal praten en een stukje ge
schiedenis gemeen hebben, bestuursgeschiedenis. 
Maar over de randen van de koker kunnen zij niet 
zien, met andere vergadercircuits is geen communi
catie mogelijk, een gedeelde politieke geschiedenis 
waarin zoiets als een visie op het algemeen belang 
tot ontwikkeling kan komen, ontbreekt. Omdat po
litieke programma's collages zijn van fragmentari
sche beleidsmededelingen uit de kokers , hebben ze 
misschien nog wei een functie in de kabinetsforma
tie maar spelen zein de verkiezingsstrijd geen infor
matieve rol. Burgers, kiezers, partijgenoten, men
sen die zich afvragen waar die woorden 'sociaal' en 
'democratisch' voor staan, hebben niet vee! aan het 
programma. Ze krijgen het ook zelden in handen, 
want uit begrijpelijke gene worden politieke pro
gramma's niet in miljoenenoplage verspreid . 

Een dergelijk systeem houdt niet plotseling op te 
functioneren als men allerwegen bezorgd gaat pra
ten over het verminderde aanzien van de politiek. 
Hooguit komt er een subparagraafbij, in het onder
dee! 'democratie' of 'organisatie van het openbaar 
bestuur', waarin aangekondigd wordt dat het aan
zien van de politiek dient te verbeteren. Men stelt 
een commissie in. 

Over de hele breedte 
Het kan misschien ook anders. Het moet anders. 
Een partij kan zich aileen geloofwaardig presenteren 
bij monde van haar vertegenwoordigers: mensen die 
aan de kiezer Iaten zien waar de partij waar zij bij ho
ren voor staat, in de overtuiging dat zij daarmee ook 
de idealen van de kiezers vertolken. Het programma 
moet door iemand gedragen worden die bereid is 
het uiteen te zetten, te verdedigen, toe te lichten, te 
herzien als er gegronde kritiek komt. Om het goede 
voorbeeld te geven vroeg de redactie van Socialisme 

& Democratie een aantal partijgenoten en geestver
wanten om zo 'n politieke visie kort op papier te zet
ten, over de hele breedte van het beleid liefst . Ieder 
een vond het moeilijk . In een verkokerde wereld is 
het lastig om buiten het eigen terrein te treden. 
Maar er kwamen interessante resultaten uit . 

De m eeste auteurs komen met een mengsel van 
principiele uitgangspunten en concrete voorstellen 
voor een ander beleid, vaak behoorlijk gedurfd. Aan 
de kant van de beginselen is het meeste overeen
stemming: men is voor een decent en humaan be
staan (Cuperus en Nekkers), voor bestaanszekerheid 
en rechtszekerheid (De Rijk), een krachtige bestrij 
ding van criminaliteit (Pen); men wil allerlei soorten 
reorganisatie van de overheid (Bordewijk, In 'tVeld, 
Derksen), men wil een verdediging van een op 
dienstbaarheid, onafhankelijkheid en handhaving 
van regels gerichte ambtelijke cultuur (Hofstee), 
maar ook een ambtenarij die geen loketafhankelijk
heid schept (Wolfson); de verzorgingsstaat moet 
vernieuwd worden en de eigen verantwoordelijk
heid van de burgers vergroot (Van Oriel); men is 
huiverig voor voortzetting van de verzuiling (In 't 
Veld), wil armoede onder ouderen voorkomen en 
het ontstaan van een onderklasse tegengaan (Ver
wey-Jonker). En dan predikt men uiteraard verso
bering (Van Toorn), een op het milieu gerichte eco
nomie (Derksen), arbeidsparticipatie (Wolfson en 
Cuperus/Nekkers), kostenbeheersing en m eer 
eigen verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg 
(Trappenburg, De Rijk). 

Zodra de beginselen worden vertaald in concrete 
voorstellen, spreekt men elkaar soms aardig tegen. 
Zo wordt Verwey-Jonkers voorstel om drie jaar be
taald ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen in 
te voeren door Trappenburg afgewezen; zij prefe
reert het bevorderen van een afbouwcarriere en het 
gebruiken van de kinderbijslag voor voor iedereen 
toegankelijke gratis kinderdagverblijven. Sommige 
voorstellen zijn controversieel: Bordewijk wil de 
verzorging van ouderen en gehandicapten niet aan 
de zorgverzekeraars overlaten maar opdragen aan de 
gemeenten; Pen stelt in het kader van de strijd te
gen overbevolking en oververvuiling een vaarbelas
ting met zeer hoge tarieven voor motorjachten 
voor; bij In ' t Veld verdwijnt het minimumloon en 
worden kleine kerndepartementen opgericht; 
Derksen voert de sociale dienstplicht in. De Rijk be
pleit het invoeren van een beslissend referendum, 
'niet de tactloze fopspeen van het adviserend refe
rendum' . Van Oriel geeft ons ook de gekozen bur
gemeester. 
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Bij datal blijft, zoals dat ook hoort in een program
ma, de principiele toon overheersen, hetgeen mooi 
blijkt uit de fraaie schrijfstijl van Pen . Hofstee be
pleit het verdedigen van een ambtelijke moraal: 
'Het fundament van de sociaal-democratie lijkt mij 
te zijn gelegen in het sobere besef dat collectieve 
constructies niet aileen noodzakelijk zijn, maar ook 
behoren tot de kern van de beschaving; dat belange
loosheid als antithese van individuele nutsmaximali
satie een onmisbare bouwsteen voor de samenleving 
betekent; en dat de dragers van dit waardenstel 
vooral moeten worden gezocht onder degenen die 
werkzaam zijn bij de overheid en de collectieve sec
tor.' Een gemeenschappelijk thema is de voorkeur 
voor het tot ontplooiing Iaten komen van burger 
schap op aile terreinen des Ievens. Maar voor men 
zich in de behaaglijke warmte van een hernieuwd 
besef van verbondenheid en gemeenschap, van soli
dariteit en gelijke kansen onderdompelt, leze men 
de kritische opmerkingen van De Rijk over het be
grip gemeenschap. 'De pijnlijkste fout van onze so
ciaal-democratie lijkt mij dat we vaak uit naam van 
de gemeenschapsidee maatregelen voorstaan zonder 
ons af te vragen of die niet als onontkoombaar ne
veneffect juist de gemeenschapszin ondermijnen.' 
Want er worden pijnlijke waarheden aangeboden, 
in het besef dat, zoals Van Toorn schrijft, de zachte 
krachten slechts zullen overwinnen als het socialis
me 'de hardheid opbrengt om decennia van valse 
illusies, leugens en holle retoriek te lijf te gaan'. 

Geen van de auteurs heeft een programma opgesteld 
dat over aile onderwerpen waar de politiek zich mee 
bezighoudt iets te zeggen heeft. Is dat eigenlijk ook 
wei een zinnige aanpak? Volledigheid is toch a! on
mogelijk. Het is belangrijker te weten hoe de rich
ting van bijvoorbeeld het milieubeleid moet zijn, 
dan om te weten welke amendementen de PvdA zal 
indienen op bestaande milieuregelingen. De sociaal
democratische visie op de Zaaizaad- en plantgoed
wet kan de burgers gestolen blijven. Een zinvol pro
gramma beperkt zich tot enkele hoofdpunten van 
het beleid en geeft de leidende beginselen aan en een 
aantal concrete voornemens, precies zoals hier is 
gebeurd in de programma's van Socialisme & De
mocratie. En waarom zou de PvdA, als partij die wil 
Iaten zien dat zij sociaal en democratisch is, het niet 
ook zo aanpakken? 

Zander adviseurs 

De enige remedie tegen het traditionele boodschap
penlijstachtige programma, tegen die zinloze lof
zang op de verkokering, is deze: laat programma's 
weer het manifest zijn van een persoon die bereid is 
hardop na te denken over de politiek. Victor Hugo, 
van wie een fraai staaltje retoriek dit stuk opent, 
kijkt aan het eind van zijn bewogen politieke carrie
re (in 1871) terug op de voornemens die hij vanwe
ge zijn aftreden als minister niet heeft kunnen uit
voeren: afschaffing van de doodstraf, afschaffing van 
onterende straffen en lijfstraffen, hervorming van de 
rechterlijke macht, voorbereidingen voor de Ver
enigde Staten van Europa, gratis en verplicht onder
wijs, rechten van de vrouw. Het zijn programma
punten die in een 19e eeuwse context staan, maar 
hun betekenis niet hebben verloren in een tijd waar
in de werking van het strafrecht, de organisatie van 
het onderwijs, de rechten van vrouwen en de wor
ding van Europa hoog op de politieke agenda staan . 
Zoals Victor Hugo voor zijn visie uitkwam, zo moet 
een politieke Ieider van tegenwoordig ook zeggen 
waar het op staat. 

Misschien zou de politieke Ieider van de PvdA 
zich wei een keer een week m oeten terugtrekken, 
zonder adviseurs, om een samenhangende visie op 
socialisme en democratie in deze tijd onder woor
den te brengen . Nee, dat zal wei niet gebeuren . Men 
moet aan de haalbaarheid denken, aan de acceptatie 
door het kader , aan de beeldvorming in de media, 
aan de financiele onderbouwing (maar er kan wei 
een rekenmachientje mee in bet retraiteoord) . En 
past een dergelijke duidelijke aanpak wei in een de
mocratische partijcultuur? Toch is er ongetwijfeld 
een procedure te verzinnen waarin zowel de per 
soonlijke visie als de democratische discussie van de 
partijleden hun plaats vinden. Men zou bijvoorbeeld 
- en m eer dan een voorbeeld is het niet - kunnen 
beginnen zoals het nu ook begint, met een commis
sie die een concept-programma maakt. Men zou 
daarover een openbaar debat kunnen voeren waarbij 
niet aileen het partijkader maar ook kiezers zich 
kunnen uitspreken. De commissie - waarvan de 
politieke Ieider dee! moet uitrnaken - verwerkt de 
kritiek in een bijgesteld stuk. Het wordt door het 
bevoegde partijorgaan, in a! dan niet geamendeerde 
vorm, vastgesteld . En dan trekt de beoogde lijst
trekker zich in de bossen terug, met achterlating van 
a! deze stukken, en schrijft uit zijn hoofd zijn visie op 
het toekomstige beleid, zijn verhaal aan de kiezers. 

Dat is dan onze bijdrage aan een programma van 
socialisme en democratie. 

339 



s &.o 7/8 1993 

Clinton's 
Am erika 

Het is zeer begrijpelijk dat 
de Partij van de Arbeid tij
dens het Kennis en Cultuur 
Festival op 1 en 2 mei in 
Wageningen enige aan
dacht wilde besteden aan 
William Jefferson Clinton, 
sinds 2o januari 1993 pre
sident van de Verenigde 

M. VAN ROSSEM 
bare stijging van de kosten, 
desondanks is zij vee! goed
koper en beter dan de 
Amerikaanse. Lager en 
midsdelbaar onderwijs in 
Nederland zijn misschien 
niet geweldig, maar hun 
situatie is minder deplora-

Verbonden aan de vakaroep aeschiedenis van de 

Rijksuniversiteit Utrecht; lid van de werkaroep 

aeschiedenis van de Wiardi Beckman Stichtina. 

Van Rossem leidde de hieronder aenoemde bijeen-

komst op 2 mei j.l. in Waaeninaen. 

Staten. Joel R.Paul maakt 
op de volgende pagina's duidelijk dat de politieke 
deskundigen nog geen jaar geleden geen cent gaven 
voor de electorale kansen van Clinton . . In de strijd 
met Bush en Perot lag hij immers tot half juli vorig 
jaar op een hopeloze derde plaats. Als het Clinton 
was gelukt om in een kleine vier maanden uit de po
litieke dood op te staan, zo was wellicht de gedachte 
van de organisatoren van het festival, waarom zou 
dat Wim Kok en de Partij van de Arbeid dan niet 
ook kunnen lukken? Oat wonder moeten we natuur
lijk nog even afwachten. 

Zeker is wei, dat de conventional wisdom van des
kundigen en politici zelden te vertrouwen is. Joel R. 
Paul geeft ook het politieke recept dat Clinton zijns 
inziens gebruikt heeft om zijn verbazingwekkende 
overwinning te behalen: richt je op de problemen 
van de modale burger en presenteer daarvoor be
grijpelijke en reele oplossingen! Dan valt er voor de 
Partij van de Arbeid nog heel wat uit te leggen in het 
komende jaar. Hoeveel modale Nederlanders zou
den immers iets begrijpen van het Plan-Simons of 
van de wijzigingen in de w A o? 

Hierna volgt de bewerkte tekst van drie lezingen die 
op de bijeenkomst over Clinton's Amerika, georga
niseerd door de Wiardi Beckman Stichting, zijn ge
houden. Wat daarbij, afgezien van aile politieke spe
culatie, bovenal opvalt, is hoe weinig de Amerikaan
se situatie te vergelijken is met de Nederlandse. Als 
zelfingenomen Nederlander kun je na de deprime
rende opsomming van de Amerikaanse problemen 
door Kroes, Teulings en Paul een zucht van opluch
ting nauwelijks onderdrukken. Er mag dan in Ne
derland van alles mis zijn, de Nederlandse maat
schappelijke problemen zijn toch onvergelijkbaar 
vee! minder ernstig dan de Amerikaanse. Ook onze 
gezondheidszorg kampt met een vrijwel onbeheers-

bel dan die van lager en 
middelbaar onderwijs in de 

Verenigde Staten. Armoedeproblemen van Ameri
kaanse afmetingen kent Nederland niet. 

Teulings merkt terecht op, dat de afwezigheid 
van die problemen in Nederland wei eens iets te rna
ken zou kunnen hebben met de vee! gesmade Ne
derlanJse verzorgingsstaat. Renovatie van die ver
zorgingsstaat is zonder twijfel noodzakelijk, maar de 
maatschappelijke ontwikkelingen in de Verenigde 
Staten kunnen daarbij een nuttige les zijn. De staat 
die een aanzienlijk dee! van zijn bevolking zonder 
mededogen laat verkommeren, krijgt daarvoor 
vroeg oflaat de dure rekening gepresenteerd. 

Nederland heeft, samen met de andere Westerse 
naties, een niet onaanzienlijk belang bij het succes 
van Clintons beleid in de komende jaren. Als Clin
ton hopeloos faalt hebben beide grote Amerikaanse 
politieke partijen gefaald in de aanpak en mogelijke 
oplossing van althans een dee! van de binnenlandse 
problemen. De deur staat dan wagenwijd open voor 
populistische praatjesmakers als Ross Perot. Oat 
soort lieden zal met aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid een vee! minder actieve buitenlandse 
politiek voeren dan het establishment van de beide 
grote partijen. 

Aangezien het evident is dat aileen de Verenigde 
Staten in de komende jaren enige Ieiding kunnen 
geven in de internationale politiek, zou dat een 
ronduit rampzalige ontwikkeling zijn. 

Vee! Amerikaanse politieke waarnemers lijken Clin
ton na de vreemde politieke incidenten van de af
gelopen maanden al afgeschreven te hebben. Gezien 
het gebrek aan voorspellende gaven van die waar
nemers in het recente verleden is dat hoogst
waarschijnlijk een hoogst voorbarig oordeel. 

Clinton haalt zijn tweede termijn wei. 
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De kansen op een 
nieuwe politiek 

in Amerika 
Iedereen die zich verheugd 
heeft over de verkiezing 
van Clinton tot president 

ciaal-democraten gemeen 
dat ze overheidsbeleid be
schouwen als een doeltref-

van de Verenigde Staten 
had daar vaak - behalve ui
teraard overwegingen van 
het wereldheil - ook per
soonlijke motieven voor. 
Sommigen herkenden in 

ROB KROES 
fend instrument voor de 
oplossing van collectieve 
problemen. Roosevelt was 
de eerste president die 
Amerika iets gaf dat leek 

A Is hooaleraar verbonden aan het Amerika lnstituut 
van de Universiteit van Amsterdam 

zijn aantreden de door-
braak van een jongere generatie, met haar eigen 
nieuwe stijl en visie. Intellectuelen aan Amerika's 
universiteiten herkenden Clinton als 'one of us' na 
een lange periode waarin ze politiek in de kou had
den gestaan. Geheide Democraten van het type Ar
thur Schlesinger Jr. zagen in Clintons overwinning 
de bevestiging van hun eigen gelijk; Schlesinger had 
al in de gloriedagen van Republikeins bewind be
toogd dat na Reagan zonneschijn zou komen. De 
Amerikaanse politiek verloopt volgens hem cyclisch 
en brengt vanzelf steeds weer de Democraten terug 
aan de macht, of de nood nu wei of niet aan de man 
is. Dan produceert het systeem, in verkiezingen die 
het karakter van een waterscheiding krijgen, men
sen als Roosevelt, Kennedy, en nu dan Clinton . 
Maar is Clinton een nieuwe Roosevelt (en niet een 
nieuwe Carter)? Is Amerika weer toe aan een perio
de van collectieve inzet, aan een politiek van solida
riteit? Zal na de jacht op prive-gewin uit de Reagan
jaren nu weer de aandacht voor het gemeenschappe
lijk belang centraal komen te staan? 

Het is begrijpelijk dat Europese sociaal-democra
ten hun eigen redenen hadden om blij te zijn met 
Clintons overwinning. Als het hem lukte de Demo
craten weer terug in het Witte Huis te krijgen, na 
lange jaren waarin het zich liet aanzien dat de partij 
voorgoed de kiezersgunst had verspeeld, dan was er 
ook voor Europese sociaal-democraten nog hoop. 
Natuurlijk, ze weten allemaal wei dat Clinton geen 
socialist is en de Democraten geen Partij van de Ar
beid, maar er is voldoende gelijkenis om toch naar 
Clinton als leerzaam voorbeeld te kijken. Als we het 
begrip sociaal-democraat wat oprekken, dan vallen 
mensen als Roosevelt, Kennedy, Johnson en Clinton 
wei onder die noemer. Ze hebben met Europese so-

op een modern overheids
apparaat. Hij was ook de 

man die Amerika de eerste contouren gaf van een 
verzorgingsstaat en een corporatieve overleg-demo
cratie. Latere democratische presidenten hebben die 
lijnen doorgetrokken (misschien met uitzondering 
van Carter, die geheel in de geest van de tijd een be
leid van deregulering en privatisering entameerde 
en in economisch opzicht een verschuiving aan
bracht van fiscaal naar monetair beleid). Clinton lijkt 
de draad van zijn grote voorgangers nu op te nemen. 
Hij is niet vies van 'big government' of van be
lastingheffng; hij gelooft in democratische politiek 
als het gaat om het gezamenlijk vinden van antwoor
den op gemeenschappelijke problemen. Is Amerika 
daar a! weer aan toe of hangt de geest van de belas
tingrevoltes van de late jaren zeventig en tachtig nog 
te zeer na? De Republikeinen zijn verslagen maar 
niet van het toneel verdwenen. En wie hun lippen 
leest, kan hun komende aanval op Clinton al horen: 
'Tax and spend, tax and spend'. 

Clinton heeft vier jaar de tijd voor er weer ver
kiezingen komen. Dads niet veel voor het oplossen 
van de problemen waar Amerika voor staat, zeker 
niet voor mensen die als Clinton (en als Europese 
sociaal-democraten) geloven dat maatschappelijke 
problemen met middelen van politiek zijn op te los
sen. Reagan had het wat dat betreft makkelijker: als 
problem en zichzelf oplossen en des te beter naarma
te de overheid minder ingrijpt, kan de president nog 
wei eens een tukje doen. Er bestaat waarschijnlijk 
een illusionisme van rechts en van links. Links over
schat de positieve effecten van overheidsinterventio
nisme, rechts de negatieve effecten. Clinton is vol
doende pragmaticus om te weten dat hij tussen die 
uitersten een werkzaam midden moet vinden. Som
mige dingen zullen beter gaan of slechter, ongeacht 
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wat Clinton doet; andere dingen zullen wei degelijk 
reageren op zijn beleid, al zal dat soms in een rich
ting zijn die niet helemaal zo was bedoeld. Vee! zal 
Clinton worden aangerekend, door de pers, door de 
publieke opinie, door de Republikeinen zogoed als 
door Perot. Oat zal vaak ten onrechte zijn. Maar een 
activistisch president als Clinton kan moeilijk aanko
men met het excuus dat het soms zaken betreft waar 
hij 'niets aan doen kon'. 

Amerika 's huidiae positie: sterkte en zwakte 

Het aantreden van de regering Clinton geeft aan dat 
de Amerikaanse kiezers in meerderheid een streep 
onder het recente verleden hebben will en zetten. Ze 
hebben voor zichzelf een balans van sterkte en zwak
te opgemaakt; op grond van de uitkomst hebben ze 
gekozen voor een politieke koerswijziging. Presi
dent Bush werd na een ambtstermijn de laan uitge
stuurd. Oat is in Amerika betrekkelijk uitzonderlijk. 
Het vaste patroon is er een van langere cyclische be
wegingen gedurende welke een van beide politieke 
partijen voor een reeks van presidentsverkiezingen 
de toon aangeeft en herverkiezing van de zittende 
president de regel is. Beschouwers van Amerika's 
politieke geschiedenis spreken dan ook wei van 'cri
tical elections' wanneer een machtswisseling in 
Washington voor langere tijd de winnende partij tot 
de 'natural party of government' maakt. Er heeft 
zich dan kennelijk een hergroepering van het electo
raat voorgedaan, onder het banier van een van de 
twee leidende partijen - of van een opkomende der
de partij, zoals de Republikeinse die met Lincoln 
voor het eerst aan de macht kwam. Klemmende vra
gen van binnen- ofbuitenlands politieke aard vinden 
niet Ianger hun overtuigende antwoord bij de zitten
de regeringsploeg. 

Het is uiteraard te vroeg om vast te stellen of we 
nu al, op grond van de overwinning van Clinton, 
kunnen spreken van zo'n politieke waterscheiding. 
Maar als bijvoorbeeld de vergelijking opgaat met 
Hoover- een andere 'one-term' president die aan 
het einde van een Republikeinse bewindsperiode 
stond, betekent het dat Amerikanen ook nu voor 
langere tijd hun heil zoeken bij de tegenpartij voor 
een antwoord op de tekenen van zwakte en verval 
en hun twijfels over Amerika's kracht. Dan zou 
Clintons overwinning meer zijn dan een kortstondi
ge schommeling van de politieke conjunctuur. Dan 
zouden inderdaad de onheilsprofeten die de laatste 
jaren op een structurele neergang van Am erika's po
sitie in de wereld hebben gewezen, de spreekbuis 
zijn geweest van gevoelens die een meerderheid van 
Amerikanen met hen deelden. 

Wanneer wij, zonder de onmiddellijke betrokken
heid van Amerikaanse kiezers, de balans van sterkte 
en zwakte van de Verenigde Staten proberen op te 
maken, hoe ziet het beeld er dan uit? Een vaststel
ling, zeker in de ogen van buitenstaanders, moet 
daarbij voorop staan. Amerika is onmiskenbaar de 
enig overgebleven supermogendheid. En wei in een 
aantal opzichten: 

- militair-strategisch: gemeten naar wapenarse
naal, wapentechnologie, 'global reach', logistieke 
slagvaardigheid kent Amerika na de instorting van 
het Sovjetrijk zijns gelijke niet. We kennen de re
cente voorbeelden. In de Golfoorlog was Am erika in 
staat in een paar maanden tijds 1 soo vliegtuigen en 
meer dan soo.ooo man troepen plus zwaar mate
rieel naar het oorlogstoneel te verplaatsen. Op klei
nere schaal vertoonde de operatie in Somalie het
zelfde beeld. 

- economisch: nog steeds heeft Amerika het 
grootste Bruto Nationaal Produkt, de hoogste ar
beidsproduktiviteit, het hoogste defensiebudget en 
de hoogste bestedingen aan militaire Research and 
Development. 

- cultureel: zoals het de metropool van een im
periale orde betaamt is haar moedertaal elders als 
eerste wereldtaal gangbaar. Ook overigens lijkt 
Amerika in zijn culturele uitstraling aileen maar aan 
dominantie te winnen. Amerikaanse kranten zijn 
overal ter wereld op de dag van verschijnen ver
krijgbaar, verspreid met de modernste middelen van 
satellietcommunicatie. Een Amerikaans nieuwssta
tion als c N N heeft zich overal ter wereld op kabel
netten toegang verworven. Een omvangrijk, niet
Amerikaans kijkerspubliek krijgt de wereld voorge
schoteld in een Amerikaanse verpakking. De verto
ningsdichtheid van Amerikaanse films, ook in Euro
pa, is groter dan ooit tevoren; Amerikaanse televi
sieprodukties vindt men op beeldschermen overal 
ter wereld. Amerikaanse symbolen zijn tot een in
ternationale lingua franca geworden in de beelden
taal van reclame, kleding en gedragsstijlen . Op het 
gebied van de massacultuur hebben zich dromen en 
iconen van vrijheid en genoegen blijvend verbonden 
met een gegeneraliseerd beeld van 'Amerika'. In al 
dergelijke opzichten is Amerika de krachtigste zen
der in de wereld van boodschappen die luisteren 
naar regels van Amerikaanse semiotiek. Het blijft 
overigens moeilijk op grond van deze culturele 
dominantie een uitspraak te doen over Amerika's 
hegemoniale status in algemene zin. Het zou kunnen 
doen denken aan het laatste oplichten van een ko
meet, of aan de kleuren van een avondhemel als de 
zon al onder is. 
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Aan Amerika's positie van enig overgebleven super
mogendheid zijn nog andere, enigszins ironische, re
sources verbonden. Zoals J .S. Nye in zijn hoek met de 
veelzeggende titel Bound to Lead betoogt, belichaamt 
Amerika het enig overgebleven beheersingspoten
tieel van gevaren van anarchie elders ter wereld. Het 
zadelt Amerika op met de verantwoordelijkheid van 
die positie, maar het leidt er tevens toe dat partijen 
elders zich eerder zullen rich ten op en schikken naar 
een ordenend optreden van Amerika. En wat kan 
een land met hegemoniale ambities zich meer wen
sen? Een tweede voordeel is dat Am erika kan putten 
uit een arsenaal van internationale organisatorische 
infrastructuren, zoals de Verenigde Naties en de 
N Avo, die het nu, na het einde van de Koude Oor
log, onder zijn Ieiding kan afstemmen op nieuwe 
wereldproblemen. 

Amerika's zwakke plekken 

Als we dan overgaan naar een overzicht van zwaktes 
van Amerika, moeten we beginnen met een catego
rie die we de zwakte van Amerika's sterkte zouden 
kunnen noemen. Zoals historici als Paul Kennedy 
hebben betoogd zijn er aan hegemoniale posities 
naast voordelen ook kosten verbonden. We kunnen 
ze de kosten van imperial overstretch noemen. In feite 
betreft het wat economen opportunity costs zouden 
noemen: een investering van middelen in militaire 
sterkte die ten koste zijn gegaan van produktieve in
vesteringen in de nationale econornie. Wat Amerika 
betreft komt dat neer op een aanhoudende overin
vestering in het militaire apparaat en de militaire re
search. Per jaar heeft Amerika gemiddeld zo'n 300 
miljard dollar gespendeerd aan militaire veiligheid; 
kapitaal, mankracht en materieel zijn op grote schaal 
ten gunste van de militaire sector aan de civiele sec
tor onttrokken. In 1988, om een voorbeeld te noe
men, ging meer dan 6 S procent van het federale geld 
voor Research and Development naar defensie, vergele
ken met o, S procent voor milieubescherming of o, 2 

procent voor industriele ontwikkeling. 
Een hegemoniale positie zoals Amerika sinds de 

Tweede Wereldoorlog heeft ingenomen kent zijn 
eigen gevaren van decadentie. De voordelen van een 
seigneuraal privilege kunnen op den duur het voor
recht ondermijnen. Het feit dat de dollar als interna
tionaal betaalmiddel en reservevaluta client legt ver
antwoordelijkheid op aan de mogendheid die die va
luta uitbrengt. Amerika heeft zich lang de gevaren 
van misbruik van zijn positie kunnen getroosten. 
Toen het onder Reagan als een wat armlastige grand 
seigneur op zwart zaad kwam te zitten kon het seig
neuraalleningen aangaan in zijn eigen val uta, en mis-

bruik maken van de positie van de dollar als wereld
betaalmiddel en wereld-reservevaluta. Het kon als 
schuldenaar gelijkmoedig aansturen op een koersval 
van de dollar. Het kon zijn leningen in gedevalueer
de dollars aflossen; het hoefde zich ook niet in de
zelfde mate als andere Ianden zorgen te maken over 
de negatieve effecten van de koersval van zijn munt, 
zoals binnenlandse inflatie of afuemende werkgele
genheid. Voor de Verenigde Staten gelden die ef
fecten minder dan voor andere Ianden door de nog 
steeds bestaande grotere autarkie van zijn binnen
landse markt. De Amerikaanse importen - dragers 
van de negatieve effecten van een devaluatie van de 
nationale munt- belopen slechts zo'n B,S procent 
van Amerika's Bruto Nationaal Produkt; voor Euro
pese Ianden is dat gemiddeld drie maal zo hoog. 
Amerika heeft daardoor een grotere vrijheid zijn 
rentestand en wisselkoers te manipuleren. Derge
lijke seigneurale praktijken blijven overigens niet 
onbeantwoord. Het aandeel van de dollar als inter
nationale reservevaluta is in twintig jaar teruggelo
pen van So procent tot minder dan so procent. 

Als we vervolgens kijken naar tekenen van zwakte 
van de economie sluiten we waarschijnlijk dichter 
aan bij de afweging zoals Amerikaanse kiezers die 
hebben gemaakt. De tekenen zijn onmiskenbaar: 

- het groeicijfer per jaar is teruggelopen van zo 'n 
4 procent in de jaren 1940, 'so en '6o tot even 2 

procent sindsdien 
- de produktiviteitsstijging is achteropgeraakt in 

vergelijking met nationale concurrenten als Duits
land en Japan 

- het gemiddelde gezinsinkomen stagneert sinds 
de vroege jaren '70. Het is een statistisch gegeven 
dat ieder Amerikaans gezin direct raakt. Het bete
kent een aantasting van de Amerikaanse Droom in 
de zin dat het niet meer vanzelf spreekt dat iedereen 
er in zijn eigen Ieven steeds op vooruit gaat en dat de 
volgende generatie het beter zal hebben dan de hui
dige. 

- de nationale economie bevindt zich, op elk 

niveau van assresatie, van gezinnen, bedrijfsleven, 
overheid, in een deficit 

- internationaal is Amerika in luttele jaren van 
een crediteurland tot het grootste debiteurland ge
worden 

- het nationale bankwezen is zwak; behalve de 
deconfiture van de Savinss and Loans banken (de tra
ditionele hypotheekspaarbanken) die de federale 
overheid handenvol geld kost, verkeren ook vele 
handelsbanken in moeilijkheden. De oorzaken zijn 
van velerlei aard en hebben, kort gezegd, te maken 
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met problem en van overregulering en deregulering. 
De problemen van overregulering gaan terug tot 
wetgeving uit de jaren dertig die het banken nog 
steeds belet uit te dijen tot nationale omvang. De 
deregulering van de late Carter- en vroege Reagan
jaren probeerde daaraan tegemoet te komen door de 
bij wet opgelegde scheiding tussen bankactiviteiten 
af te schaffen. Zij bracht haar eigen problem en mee. 
In hun nieuwe concurrentie met handelsbanken dre
ven de spaarbanken hun rente op. Dat ging goed zo
lang de huizenprijzen een boom doormaakten, maar 
met de scherpe recessie in Reagan's eerste bewinds
periode daalde de waarde van het collectieve onder
pand van vee! hypotheekbanken tot onder hun ver
plichtingen. Zij sloten hun deuren en de overheid 
moest krachtens haar wettelijke deposito-garantie -
ook een erfenis van de jaren dertig - de tegoeden 
van de gedupeerde spaarders voor haar rekening ne
men. 

Het bovenstaande Ievert een combinatie van econo
mische problemen die niet vee! ruimte laat voor in
vestering in de toekomst van de Amerikaanse sa
menleving, laat staan voor voortgezette financiering 
van Amerika's status van supermogendheid. Daar 
komt bij dat de toegenomen buitenlandse concur
rentie geleid heeft tot een verlies van industriele ex
portmarkten. Afgezien van vliegtuigen en de chemi
sche industrie is voor zes andere sectoren de han
delsbalans steeds sterker negatief: auto's, consu
menten-electronica, kapitaalgoederen, halfgelei
ders, computers, staal, textiel. Het patroon is overi
gens ingewikkelder dan men op grond van aileen de 
handelsbalans kan afleiden. Buitenlandse vestigingen 
van Amerikaanse bedrijven dragen bij aan de be
talingsbalans door hun winstovermakingen naar de 
vs. Investeringen van buitenlandse bedrijven in de 
vs dragen daar bij aan de werkgelegenheid. 

Behalve de economische zwakte moeten we aspec
ten van sociale zwakte onderscheiden. Bijvoorbeeld 
op het gebied van het onderwijs. Het hoger onder
wijs behoort op zeer vee! terreinen aan vele univer
siteiten, zowel particulier als door overheden gefi
nancierd, tot de top in de wereld. Op dat niveau is 
het internationaal in zijn aantrekkingskracht op stu
denten, onderzoekers en docenten. Daar moeten 
we onmiddellijk aan toevoegen dat vee! van wat, 
naar de leeftijdscategorie van zijn studenten geme
ten, voor hoger onderwijs moet doorgaan, van aan
zienlijk lager gehalte is. 

Dat laatste geldt des te sterker voor het lager en 
middelbaar onderwijs. Er is geen centraal beleid, er 

zijn enorme lokale verschillen . Het is als geheel on
dergefinancierd vergeleken met concurrerende na
ties, maar zelfs bij gelijke middelen blijft het achter 
in prestaties. Niettemin besteedt de vs 6,8 procent 
van zijn Bruto Nationaal Produkt aan onderwijs, 
evenveel als Canada en Nederland en meer dan Ja
pan, Frankrijk ofDuitsland. Maar er is duidelijk 'less 
bang for the buck' : een op de zeven volwassen Ame
rikanen is volgens een recent onderzoek niet in staat 
zijn eigen land op de kaart aan te wijzen. 

Een tweede terrein van sociale zwakte is de ge
zondheidszorg. Evenals andere westerse Ianden kent 
Amerika het probleem van de demografische verou
dering. Elk jaar dat aan de gemiddelde leeftijd van de 
bevolking wordt toegevoegd jaagt de kosten van 
medische en overige verzorging buitensporig op. 
Maar voor Amerika komt daar bij dat de organisatie 
van het verzekeringsstelsel en de gezondheidszorg 
inefficient is. Hetland besteedt meer aan de gezond
heidszorg dan andere industriele Ianden - meer dan 
14 procent van zijn Bruto Nationaal Produkt, of wei 
twee maal zoveel als voor defensie - maar het heeft 
de hoogste kindersterfte onder de gemdustrialiseer
de Ianden en de laagste levensverwachting. Voor 
sommigen is er de beste medische verzorging ter 
wereld beschikbaar, maar 3 7 miljoen Amerikanen 
gaan zonder verzekering tegen ziektekosten door 
het Ieven. Voor zowel het onderwijs als de gezond
heidszorg geldt dat kwaliteit meer kost dan de door
snee Amerikaan zich kan veroorloven. 

Dat brengt ons op een algemener thema van 
sociale zwakte: de maatschappelijke ongelijkheid. 
Amerika heeft een buitengewoon slagvaardige en 
veerkrachtige samenleving, maar lang niet voor al
len. Grote groepen in de samenleving vallen er bui 
ten. In sommige fasen van de Amerikaanse politieke 
geschiedenis ziet men dat als de onvermijdelijke 
prijs van Am erika's succes. Men beroept zich dan op 
de gelijkheid van kansen voor iedereen in een sa
menleving die individualisme centraal stelt. Maar in 
de cyclische wisseling van politieke toonaard zijn er 
ook fasen die meer in het teken van de collectieve in
spanning voor het gemeenschappelijk welzijn staan . 
Ook in die zin zou Clinton zo'n nieuwe fase kunnen 
inluiden. 

lmmiaratie: bron van sterkte tj zwakte? 

Ik wil een laatste terrein noemen van maatschappe
lijke problemen, a! is het onduidelijk wat de plaats er 
van is in een afweging van sterkte en zwakte: de im
migratie. Natuurlijk komen er vee! armelui, veelal 
illegaal, over de vloer, maar bij aile onheilsgeluiden 
daarover vergeet men wei eens dat Amerika wei 
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eerder - en succesvoi - met zuike probiemen heeft 
geworsteld. Veel geluiden nu zijn een echo van wat 
men zo'n honderd jaar geleden kon horen. Toen 
sprak men over ondergang en racial suicide (van de 
Angeisaksische boveniaag, wei te verstaan), van ver
lies aan culturele waarden en nationale spirit en 
drong men aan op een immigratiestop. Maar aile im
migranten van toen hebben bijgedragen aan het suc
ces van de Amerikaanse natie en hebben er zeif de 
vruchten van geplukt. 

Niettemin is het zo dat zeker op korte termijn 
immigranten een kostenfactor zijn voor de samenle
ving. Er is huisvesting nodig en scholing; er ontstaan 
sociale spanningen, soms tussen onverwachte groe
pen, zoals tussen zwarte ghetto-bewoners en Kore
aanse middenstanders. Bovendien is het patroon van 
de Amerikaanse werkgelegenheid nu minder dan 
een eeuw geleden afgestemd op ongeschoolden. 
Am erika heeft op grote schaal zijn low-skill jobs naar 
de Derde W ereld geexporteerd, maar krijgt intus
sen wei de Derde W ereld over de vloer. Toch zijn er 
wei degelijk economische sectoren, zoals de land
bouw en de low-skill produktie in de illegale sfeer, 
die bestaan bij de gratie van goedkope arbeid. Ie
mand als de econoom Robert Reich schreef dan oak 
zijn eigen anti-liberaai tractaat; tegen de liberale we-

reid die Adam Smith in zijn Wealth rj"Nations had op
geroepen, hield Reich een protectionistisch pleidooi 
onder de titel The Work cfNations, gericht op het be
houd van werkgelegenheid, oak ongeschoolde, in de 
Verenigde Staten. 

Tenslotte dit. Hoe zinvol is nog een analyse van 
sterkte en zwakte in bovenstaande trant in een we
reid die toenemend onderling verweven raakt? Hoe 
relevant is nag de landsgrens voor het bepalen van 
economische kracht, hoe relevant voor het begrij
pen van het hedendaags wereldgebeuren is nog de 
natie als eenheid, de nationaie staat ais centrale actor 
op het wereldtoneel? We moeten de scepsis voorals
nog niet te ver voeren, maar niettemin zijn er we
reldwijde processen gaande die het mogelijk maken 
te spreken van een tiersmondialisation van de onder
laag van Amerika en van een globalisering van het 
denken en handelen van Am erika's bovenlaag inter
men van een wereldeconomie . Het zijn processen 
die zich verregaand onttrekken aan politieke sturing 
en bijstelling. Carter en Den Uyl kwamen ooit tot 
het inzicht van de smalle marges van de politiek. Ik 
ben benieuwd hoe lang het duurt voor we van Clin
ton zulke geluiden horen . 
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De Clinton-
campagne van 

binnenuit 
Amper een jaar geleden 
betoonde een politieke 
vriend van me medeleven 
met het feit dat we waar
schijnlijk nooit bij ons Ie
ven nog een Democraat in 
het Witte Huis zouden 

How Clinton won 

the White House 

mes Carville, de strateeg 
van Clintons verkiezings
campagne, die bekend staat 
om zijn scherpe tong, vatte 
de reden voor de nederlaag 
van Bush samen in zijn nu 

meemaken. Mijn vriend 
befaamde zin: 'It's the eco
nomy, stupid'. 

stond zeker niet aileen in 
die mening. De convention

al wisdom een jaar geleden 
was dat de kiezers het pre
sidentschap niet zouden 
toevertrouwen aan de De-

JOEL P. PAUL 
Maar dat verklaart ai

leen waarom Bush verloor 
en niet waarom Clinton, 
een betrekkelijk obscure 
gouverneur van een kleine 

Pr'!fessor '!fLaw, The American University, 

Washinaton DC; aasthooaleraar Rijksuniversiteit Leiden 

mocraten die beschouwd 
werden als een partij met een halfhartige houding 
ten aanzien van defensie, in fiscaal opzicht willekeu
rig, die nauw samenwerkte met minderheidsgroe
peringen wier belangen totaal hoven die van de 
gewone burger gesteld werden, en zich opstelde als 
een angstvallige behoeder van een groot overheids
apparaat en de status-quo. 

Met de term conventional wisdom bedoel ik de op
vattingen, vooroordelen en bijgelovigheden die de 
meeste politici en politieke waarnemers erop na
houden. Als er een ding is dat het tijdvak van een jaar 
ons geleerd heeft, dan is het wei dat je de standaard-
opinies niet moet vertrouwen. 

De algemene mening zegt dat partijen die de belan
gen van gewone werkende mensen vertegenwoordi
gen ter ziele zijn. Het goede nieuws voor de PvdA is 
dat in I 99 2 de Amerikaanse bevolking die opinie van 
de hand wees. Een springlevende Democratische 
partij zit vandaag de dag in het Witte Huis. 

Hoe weerlegde president Clinton de standaardo
pinie en werd hij president? Als je het de opinie-le
veranciers in de media vraagt, dan geven ze door
gaans vijf mogelijke verklaringen voor het feit dat 
Clinton gedaan kreeg waarvan zij zeiden dat het on
mogelijk was. 

Vijf verklarinaen 
Ten eerste, de meest gangbare standaardverklaring 
voor Clintons overwinning is dat Bush verloor. Ja-

staat, als winnaar uit de 
verkiezingsstrijd te voor

schijn kwam. Het verklaart evenmin hoe president 
Clinton een enorm enthousiasme losmaakte onder 
Democraten en onafhankelijke kiezers, miljoenen 
mensen mobiliseerde om zich voor 't eerst als kiezer 
te Iaten inschrijven en een ongekende hoeveelheid 
financie le bijdragen aan zijn campagne bijeenbracht. 
Indien de economie de enige of zelfs de voornaamste 
reden zou zijn voor Bush's nederlaag, waarom bad
den andere Democraten - zoals Mario Cuomo, gou
verneur van de staat New York of Lloyd Bentsen, 
senator uit Texas, die heiden over een groter en 
sterker politiek draagvlak beschikten - , zich dan niet 
kandidaat gesteld en gewonnen? 

Feitelijk bereikte de recessie haar laagste peil toen 
Bush vorige lente in de opiniepeilingen nog altijd 
een voorsprong had op Clinton. Clinton begon voor 
te liggen in de peilingen na de Democratische con
ventie vorige zomer, net toen het weer iets beter be
gon te gaan met de economie . Tegen de tijd dat de 
verkiezingen plaatsvonden vorig jaar november, 
steeg het bruto nationaal produkt met een gezond 
jaarlijks percentage van I ,5 procent. Dus we kunnen 
Clintons zege niet aileen vanuit economische om
standigheden verklaren. 

Een tweede standaardverklaring voor Clintons over
winning is de kandidatuur van de Texaanse miljar
dair H. Ross Perot. Het is moeilijk om wat dan ook 
over Mr. Perot uit te leggen aan Europeanen: Tex-
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anen zijn gewoon anders, that 's all. A] is het we] 
waar dat Perot door zijn kamikaze-aanvallen op pre
sident Bush de fiscale hypocrisie van de president 
ontmaskerde, en zijn verantwoordelijkheid voor het 
de hoogte injagen van het Amerikaanse overheidste
kort van meer dan 300 miljard dollar. 

Maar opiniepeilingen op 3 november, gebaseerd op 
uitspraken van mensen die net de stemlokalen ver 
lieten, toonden aan dat Ross Perots I 9 procent iets 
meer stemmen wegpakte van Clinton dan van Bush. 
In een vroeg stadium van Clintons campagne voor
spelde een van zijn nauwste adviseurs me vol zelf
vertrouwen, in het slana van de zuidelijke staten, dat 
'Ross Perot George Bush 's lunch soldaat zal maken ' . 
Feitelijk at Perot zowel van Bush' s bordje als dat van 
Clinton. 

Een derde standaardverklaring is dat Clinton zich 
opstelde , en de verkiezingsstrijd uiteindelijk won, 
als een centrum-rechtse Dem ocraat die niet aanmer 
kelijk verschilt van de Republikeinse partij . Die ver 
klaring snijdt aileen hout als Clinton minder pro
gressief zou zijn dan voorgaande Democratische 
presidentskandidaten die verloren , zoals Humph
rey, McGovern, Carter , Mondale ofDukakis. 

In tegenstelling tot a! deze Democratische kandida
ten beloofde president Clinton uitdrukkelijk dat hij 
de rechten van homoseksuelen en lesbiennes zou 
respecteren, de anti-abortuswetten zou versoepe
len, drastisch zou snijden in de defensie-uitgaven, de 
belastingen voor de rijken zou verhogen, een natio
naal gezondheidszorgstelsel zou opzetten , zich tegen 
een vrijhandelsakkoord met Mexico zou verzetten 
op grond van milieubelangen , belangrijke nieuwe 
maatregelen zou invoeren met betrekking tot de uit
stoot van auto 's om de ozonlaag te beschermen, en 
I oo miljard dollar aan nieuwe overheidsuitgaven in 
onderwijs, de gezondheidszorg en de infrastructuur 
zou steken om nieuwe prioriteiten voor Amerika 
vast te stellen . 

In het Iicht van het platform van president Clintons 
campagne is de bewering dat hij meer centrum
rechts is dan Carter, Mondale of Dukakis klinkklare 
onzin . President Clinton hood het Amerikaanse pu
bliek de duidelijkste keuze in 2 5 jaar, tussen het zelf
zuchtige beleid van Reaaanomics en de sociale bewo
genheid van de Democratische partij . 

Een vierde standaardverklaring voor president Clin
tons zege is dat hij gewoon een betere campagne 

voerde . Als het voeren van een betere campagne be
tekent dat hij won , dan is dat slechts een waarheid 
als een koe die niet verklaart hoe of waarom die 
campagne beter was. Politieke verslaggevers die 
zich nu lovend uitlaten over de organisatorische 'ge
nialiteit ' van Clintons campagne bekritiseren, iro
nisch genoeg, ook fel de organisatie van Clintons 
Witte Huis. 

Welnu, ik heb aan president Clintons campagne 
meegewerkt, en ik kan u in aile eerlijkheid zeggen 
dat we geen idee hadden van wat we aan het doen 
waren . Amerikaanse campagnes voor het president
schap worden in chaos tot stand gebracht. Omdat de 
Amerikaanse politieke partijen geen organisatori
sche kracht m eer hebben, moeten presidentiele kan
didaten zich op de televisie verlaten om het oude 
partijapparaat te vervangen . Ongeveer driekwart 
van onze inspanningen was gericht op geld bij elkaar 
zien te krijgen om het vliegtuig van de kandidaat in 
de Iucht en zijn verkiezingsspots op de t .v. te hou
den . Het overgrote dee! van vorig jaar hield onze 
campagne maar net gelijke tred m et onze schuldei
sers. Vee! tijd en energie werd verspild aan het in
gaan op ongegronde en irrelevante geruchten die 
president Clintons familie en zijn Vietnam-verleden 
in een slecht daglicht stelden, hetgeen grote nadeli
ge gevolgen had voor de financiering van de campag
ne. Het hoofdkwartier van de campagne was in Litt
le Rock, Arkansas, maar het hoofd van de campagne, 
Mickey Kantor, zat in Los Angeles, Californie, en 
een groot dee! van de staf zat in Washington, D .C. 
of vloog met Clinton m ee hetland rond .. Het resul
taat was onzekerheid en communicatieproblemen . 
Bijvoorbeeld, ik kreeg een keer twee dagen de tijd 
om een toespraak voor Mr. Clinton te schrijven die 
'ergens in het zuiden ' gehouden zou worden over de 
gevolgen van de recessie voor de industrie in de zui
delijke staten . De mensen in Arkansas vonden het 
prachtig wat ik geschreven had . Het enige probleem 
was dat bleek dat Clinton in Hartford, Connecticut 
sprak en dat ligt aileen ten zuiden van Canada. Het 
liet Yankees in Connecticut koud om een toespraak 
aan te horen over werkomstandigheden in kippen
fokkerijen in Arkansas. 

Tot slot, nog een standaardverklaring is dat Clinton 
een nieuwe generatie vertegenwoordigt en dat zijn 
jeugdigheid hem de verkiezingen deed winnen . Pre
sident Clinton en vice-president Gore vertegen
woordigen inderdaad een opschuiven van de genera
ties na de presidenten Reagan en Bush, maar dat is 
niet voldoende om hun electoraal succes te verkla-
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ren . Andere jonge politici hebben geprobeerd zich 
als zodanig te presenteren en hebben gefaald, zoals 
de senatoren Gary Hart, John Kerry en Dan Quayle. 
De energie die Clinton en Gore uitstraalden ver
sterkte het gevoel dat ze de koers van de overheid 
zouden veranderen, maar het allerbelangrijkste was 
wat voor soort veranderingen ze beoogden. 

Visie 
Kortom, de standaardopinie voorspelde dat Clinton 
niet kon winnen .en de standaardopinie is er nog 
steeds niet achter waarom hij won . 

Sinds de verpletterende nederlaag van George 
McGovern in de door Watergate overschaduwde 
verkiezingen van 1 97 2 hebben Democratische presi
dentskandidaten zich afgekeerd van hun electoraat. 
Ze onthielden zich van het formuleren van duidelij
ke programma's en verscholen zich achter alge
meenheden. Jimmy Carter beloofde 'een overheid 
die even goed zou zijn als de Amerikaanse bevol
king', Walter Mondale probeerde zich zelfs van 
Carters niet erg geestdriftige sociale betrokkenheid 
te distantieren, en Michael Dukakis bracht zijn plat
form terug tot een zinledige belofte : 'bekwaam
heid'. 

Daar ze geen enkele visie te bieden hadden, wer
den deze Democratische kandidaten door de Repu
blieken afgeschilderd als voorstanders van een groot 
overheidsapparaat, tegenstanders van particulier ini
tiatief zonder staatsbemoeiing, die zich niet hard op
stelden tegenover criminaliteit en met een halfharti
ge houding ten aanzien van defensie . Door zijn 
krachtige visie op de richting waarin hij het land zou 
sturen, sprak Reagan tot de verbeelding van het 
Amerikaanse publiek. Opiniepeilingen tijdens deja
ren 'So toonden telkens aan dat een meerderheid 
van de Amerikaanse bevolking het in feite met Rea
gan oneens was wat een breed scala aan sociale en 
economische kwesties betreft. Reagan won omdat 
hij het lefhad iets voor te staan en dat uit te dragen, 
en dat bewees dat hij leiderskwaliteiten had . 

Bill Clinton begreep dat karakter voor de meeste 
Amerikanen betekent dat men de moed heeft duide
lijke, specifieke programma's te formuleren en te 
verdedigen . Programma's die een radicaal andere 
koers aangaven dan het mislukte laissez-faire beleid 
van Reagan en Bush. Toen er vorig jaar rassenonlus
ten uitbraken in Los Angeles, reageerde Clinton niet 
zoals de meeste politici zouden doen, met een paar 
vage uitlatingen waarin de rassenkwestie angstvallig 
vermeden werd. In plaats daarvan sprak hij over de 
raciale scheidingslijnen in de Amerikaanse maat-

schappij, de noodzaak om elkaar te respecteren en 
persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor 
water gebeurd was. Hij verdedigde noch de daden 
van minderheden die de wet aan hun laars lapten, 
noch ontsloeg hij de meerderheid van haar verant
woordelijkheid raciale problemen aan te pakken. 

In Clintons toespraak tot de Democratische conven
tie, vorige zomer in New York, sprak hij vol emotie 
over de noodzaak om het niet Ianger over 'wij en zij' 
te hebben. Voor 't eerst in de politieke geschiedenis 
van Amerika stelde een van de voomaamste kandi
daten op een partijcongres de discriminatie tegen 
homoseksuelen en lesbiennes aan de orde . Hoewel 
de peilingen aantonen dat zijn stellingname in deze 
kwestie niet door een meerderheid van de Ameri
kaanse bevolking wordt gesteund, zijn er duidelijk 
tekenen dat veel Amerikanen die het in deze oneens 
zijn met de president, toch onder de indruk zijn van 
het feit dat hij de politieke moed had dit controver
siele vraagstuk ter sprake te brengen. 

En in de presidentiele debatten maakte Clinton gro
te indruk doordat hij altijd de juiste details paraat 
had en door de specificiteit van zijn plannen om 
gezondheidszorg te garanderen, hoger onderwijs 
voor iedere Amerikaan te financieren, de belastin
gen voor de rijken te verhogen en meer overheids
geld uit te trekken voor technologie en infrastruc
tuur ter stimulering en verbetering van Amerika's 
concurrentiepositie in de wereldhandel. 

Clintons politieke aanpak kan niet gemakkelijk of als 
links of als rechts gekenschetst worden, als vrije 
markt of welzijnszorg. Zijn benadering van specifie
ke problem en en oplossingen reikt uit hoven de con
ventionele categorieen van de Amerikaanse politiek. 
De steriele debatten tussen links en rechts zijn niet 
interessant; die ideologieen zijn te simplistisch ge
worden voor een complexe wereld waarin de over
heid vaak de markt schept en bepaalt en waarin 
marktrnechanismen vaak het overheidsbeleid regu
leren. De gewone burger heeft geen politieke ideo
logie en gelooft niet in een antwoord op iedere 
vraag. 

Politiek wordt aileen zinvol voor de_gewone, door
sneeburgers wanneer we ons specifiek qp hun pro
blemen richten en het daar over hebben, en over hoe 
we die denken op te lossen. Clintons pla~n voor 
de gezondheidszorg zijn een goed voorbeeld van hoe 
men de politiek weer zin en betekenis kan inblazen. 
Tientallen jaren lang schrokken Democraten ervoor 
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terug het over een nationaal gezondheidszorgstelsel 
te hebben, omdat het wantrouwend als sluipend so
cialisme gezien werd en als 'Big Govemment' werd 
veroordeeld. Clinton ontwierp een voorstel dat uit
stijgt hoven de categorieen van door de markt of 
door de overheid bepaalde oplossingen. Hij beloof
de een verzekering met een algehele dekking, kos
tenbeheersing door middel van samenwerkingsver
banden bestaande uit consumenten en aanbieders 
van gezondheidszorg, een inentingsprogramma en 
maatregelen om meer besef van volksgezondheid te 
kweken. 

Hij wist het Amerikaanse publiek ervan te overtui
gen hun steun te geven aan zijn plannen door over 
gewone Amerikanen te praten die zich geen ziekte
kostenverzekering kunnen veroorloven en het daar
door zwaar te verduren hebben. Hij vestigde met 
meedogendheid de aandacht op hun problemen. Hij 
bezocht A 1 D s -patienten en bejaarden en beant
woordde tijdens de gehele campagne honderden 

vragen over gezondheidszorg in praatprogramma's 
op tv en radio. Hij gaf weer zin en betekenis aan de 
politiek door politieke programma's te Iaten aan
sluiten bij de ervaring van de gewone burger. 

In zijn roman Howards End beschrijft E.M. Forster 
hoe de Engelse maatschappij onder de last van zelf
zucht bezwijkt. Hij voorzag de politieke stagnatie 
van het moderne Groot-Brittannie, diep verdeeld 
door klassevooroordelen en blinde ideologieen. 
Forster vertelt ons alles wat we moeten weten om 
onze huidige politieke impasse te doorbreken: 'Only 
connect'. 'Zoek aansluiting,' zegt hij nog eens. Wat 
de oude arbeiderspartijen hebben nagelaten te doen 
is aansluiting zoeken bij de gewone burger. We kun
nen en moeten aansluiting zoeken bij hun ondervin
dingen, niet door ons gematigder op te stellen, maar 
door onze politiek in concrete vorm zin en betekenis 
te geven die verder reiken dan wat ons scheidt. 

(vertaling: Susan Janssen) 
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Van Chicago naar 
Boston 

De Amerikaanse 
Door een toeval verbleef ik 
gedurende de eerste drie 
maanden van Clinton' s 
presidentschap in de Ver
enigde Staten . Voor een 
econoom is Boston een 
soort Mekka. De stad kent 

economie onder 
Werkaeleaenheid en ar
beidsverhoudinaen 

Werkgelegenheid is op dit 
moment misschien wei het 
grootste probleem in de 
Verenigde Staten. Ameri-Clinton 

talloze universiteiten, 
kanen voelen zich op dat 
terrein onzeker. De Ver

waaronder Harvard en het 
Massachusetts Institute of 
Technology. Boston func
tioneert als ontmoetings
plaats voor wetenschap
pers uit het hele land: wie 

COEN TEULINGS enigde Staten hebben nog 
steeds het hoogste natio
naal inkomen per hoofd ter 
wereld, maar de voor
sprong op andere Ianden 

Verbonden aan de vakaroep Micro-economie van de 

Universiteit van Amsterdam 

wat te vertellen heeft, gaat naar Boston. Om die 
reden was een verblijf in Boston ook voor mij een 
leerzame ervaring. Oat ik getuige mocht zijn van de 
inauguratie van Clinton was niet meer dan een pret
tige bijkomstigheid. 

Boston heeft in zeker opzicht een bijzondere be
tekenis voor Clinton. Zijn verkiezing markeert een 
overgang in economisch denken van Chicago naar 
Boston. De Republikeinen onder Reagan en Bush 
beriepen zich voornamelijk op het gedachtengoed 
uit Chicago, de thuisbasis van nobelprijswinnaars als 
Milton Friedman, en meer recent Ronald Coase en 
Gary Becker. Zij hebben vooral de voordelen van de 
vrije markt bezongen. 

Clinton baseert zich meer op de ideeen die in 
Boston en omgeving zijn ontwikkeld: mensen als 
Robert Reich (thans minister van Arbeid), Larry 
Summers (hij is in het nieuws geweest vanwege zijn 
uitspraken over het nut van de export van milieuaf
val naar Afrika), Paul Krugman, en Joseph Stiglitz. 
Ook deze economen zijn ten diepste overtuigd van 
het belang van markten (meer dan de meeste Neder
landse economen), maar zij onderkennen dat mark
ten op een aantal terreinen niet tot het beste resul
taat leiden. Op die terreinen is in hun visie dus be
hoefte aan overheidsbeleid. 

In dit artikel zal ik een paar van die terreinen de 
revue Iaten passeren. lk concentreer me daarbij op 
die onderwerpen die thans in de Verenigde Staten 
actueel zijn, te weten: arbeidsverhoudingen en 
werkgelegenheid, armoede,gezondheidszorg en het 
financieringstekort. 

neemt zienderogen af. De 
industrie brokkelt af en kan de concurrentie met 
Japan niet aan. De oude trots, de automobielindus
trie, is in diepe crisis. De Japanse autoproducenten 
hebben een belangrijk dee! van de markt overgeno
men. Hetzelfde geldt in tal van andere bedrijfstak
ken. 

Op dit terrein moeten de bakens worden verzet. 
Er is behoefte aan een Amerikaanse evenknie voor 
de commissie-Wagner (die in Nederland eind jaren 
zeventig de lijnen voor het industriebeleid heeft uit
gezet). In Nederland heeft het stimuleringspakket, 
waar Clinton in de verkiezingscampagne goede sier 
mee heeft gemaakt, vee! aandacht getrokken. Deze 
aandacht heeft vee! te maken met de nog steeds be
staande linkse voorkeur voor Keynesianisme. Het 
idee dat je door simpelweg meer geld uit te geven 
meer werk creeert spreekt tot ieders verbeelding. 
Dit pakket is echter in grote lijnen irrelevant. Voor 
zover het banen creeert zal het maar zeer beperkt 
zijn. Vee! belangrijker is de vraag of de Amerikaanse 
conjunctuur zich herstelt. Conjunctureel herstelle
vert vee! meer werk op dan welk stimuleringsplan 
op dit moment zou kunnen bereiken. Het probleem 
is echter dat dit grotendeels buiten zijn macht ligt. 

Een tweede programmapunt van Clinton roept 
nog meer vraagtekens op: protectionisme. De de
mocratische partij is vanouds een vakbondspartij. En 
vakbonden hebben altijd een protectionistische in
slag: als je werk in de auto-industrie wordt bedreigd 
dan is de makkelijkste uitweg om de invoer van Ja
panse auto's te verbieden. Hoewel de moderne eco
nomisch theoretische inzichten een stuk genuan-
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ceerder zijn dan die van twintig jaar geleden, zijn 
economen het erover eens dat protectionisme in de 
meeste gevallen geen oplossing biedt. Protectionis
m e betekent dat de inefficiente Amerikaanse auto
industrie in stand wordt gehouden. Op termijn 
wordt daarmee het welvaartsniveau verlaagd. Het 
oplevende Amerikaanse protectionisme kan ook 
voor Europa emstige gevolgen hebben, omdat min
der internationale handel ook voor Europa nadelig 
is. 

Een stimuleringsprogramma en protectionisme hie
den dus geen oplossing. Die moet uit een andere 
richting komen: de kwaliteit van het onderwijs en 
een verandering van de Amerikaanse arbeidsverhou
dingen. 

De kwaliteit van het onderwijs komt ook in de 
bijdrage van Rob Kroes aan de orde. Deze is gewoon 
te laag . Ondanks het feit dat er vee! geld aan onder
wijs wordt uitgegeven, zijn grote groepen van de 
Amerikaanse bevolking onvoldoende opgeleid op 
het moment dat zij de arbeidsmarkt betreden . Oat 
heeft onder andere te maken met een scheiding tus
sen een privaat en een publiek systeem, waarbij het 
publieke systeem (zeker in de grote steden) het odi
um heeft van derderangs onderwijs. Een onvoldoen
de geschoolde beroepsbevolking is een beslissend 
nadeel in de concurrentieslag om hoogwaardige 
technologische industrieen. 

Het probleem met clit programmapunt is dat er 
tien jaar zijn verstreken voordat het onderwijs is 
verbeterd . Voordat dat vervolgens tot uiting komt 
in een beter opgeleide beroepsbevolking gaan er nog 
eens tien jaar voorbij. Een systeem dat in de loop van 
een lange periode is verloederd, verbeter je niet van 
vandaag op morgen. Voor Clinton schept dat een gi
gantisch probleem : hij moet nu budgetten losweken 
voor beter onderwijs, waarvan de vruchten pas over 
twintig jaar zichtbaar worden. Zijn herverkiezing is 
echter reeds over drie jaar aan de orde . 

Het tweede punt zijn de Amerikaanse arbeidsver
houdingen. Amerika heeft , net als Engeland, ar
beidsverhoudingen die voldoen aan het beeld dat 
Marx in het Kapitaal heeft geschetst . De verhouclin
gen zijn zeer antagonistisch, arbeid staat daar in de 
meest letterlijke zin tegenover kapitaal. In het Ame
rikaanse vennootschapsrecht is de onderneming er 
letterlijk voor de aandeelhouder. Oat er toevallig 
ook werknemers zijn , dat is eigenlijk bijzaak. Dit 
model kennen wij in Nederland niet m eer, net zo
min als in Duitsland. Daar heeft op een of andere 
marrier de werknemer een belang in de onderne
ming, en dat belang wordt ook gerespecteerd door 

de instelling van ondernemingsraden en door de be
noeming van werknemerscommissarissen . Hoe ge
brekkig deze vormen van medebestuur door werk
nem ers ook moge zijn , de verhoudingen blijven fun
damenteel anders dan in de Verenigde Staten . Het 
Europese systeem blijkt doelmatiger te zijn dan het 
Amerikaans-Engelse systeem . De extreem antago
nistische verhouclingen leiden tot verspilling van 
energie. En wei om een aantal redenen . 

Ten eerste zijn produktieprocessen in de loop der 
tijd complexer geworden . Het is voor het manage
m ent onmogelijk om alles te overzien wat er in het 
bedrijf gebeurt . Als het management de kennis van 
werknemers in het besluitvormingsproces van het 
bedrijf niet betrekt, kan het bedrijf de technologi
sche vernieuwing uiteindelijk niet m eer bijbenen. 
Vanzelfsprekend kan deze kennis aileen worden ge
mobiliseerd als werknemers daar belang bij hebben . 
Op een of andere manier moet er binnen een bedrijf 
een belangenharmonie tussen management en werk
nemers worden gecreeerd . Oat is in de Verenigde 
Staten mislukt. 

Op dit moment wordt er daarom gecliscussieerd 
over de instelling van ondernemingsraden . Deze zijn 
op clit moment wettelijk verboden . Dit verbod is 
ontstaan om te voorkomen dat dergelijke raden 
door ondernemers zouden worden gebruikt als een 
door hen gecontroleerd alternatief voor vakbonden. 

Precies hetzelfde probleem deed zich in Neder 
land voor bij de instelling van ondernemingsraden . 

Amerikaanse vakbonden zijn belangenbehartigers 
in de enge zin van het woord. Zij komen op voor be
loning en aanvaardbare arbeidsomstandigheden, 
maar zij hebben niet het apparaat om ondernemings
raden te begeleiden . De Nederlandse vakbeweging 
is erin geslaagd om de ondernemingsraad te integre
ren in haar beleid en te benutten als een instrument 
voor belangenbehartiging. Of de Amerikaanse vak
beweging daar ook in slaagt, moet worden afge
wacht . De huiclige arbeidsverhoudingen zijn echter 
dringend aan herziening toe . 

Armoede 

Je kunt je de situatie in de Amerikaanse binnenste
den letterlijk niet zwart genoeg voorstellen . Ik ben 
een paar dagen in Chicago geweest en heb daar met 
de bovengrondse metro door een aantal zwarte wij
ken gereden . Die zien eruit alsof de oorlog net voor
bij is. De cijfers spreken een vergelijkbare taal. De 
loonverschillen in Amerika zijn de afgelopen twintig 
jaar gestaag toegenomen . Omdat het gemiddelde 
loon ongeveer gelijk is gebleven ( dat is een groot 
verschil met Nederland, waar de lonen de afgelopen 
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twintig jaar nog steeds langzaam toenamen), zijn de 
laagste lonen dus fors gedaald. De zorgen over deze 
situatie hebben zonder twijfel bijgedragen aan de 
verkiezing van Clinton. 

Wij kunnen over die situatie gemakkelijk moreel 
verontwaardigd zijn, maar de oorzaken en oplossin
gen van het probleem zijn niet eenvoudig aan te ge
ven. Waarom kent Nederland geen armoedepro
bleem van de omvang zoals die zich voordoet in de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannie? Zelfs a! zou
den alle Amerikanen de politieke overtuiging delen 
dat dit probleem moet worden opgelost, dan nog is 
het niet makkelijk de situatie in de binnensteden te 
veranderen. 

Die redenering kan ook worden omgedraaid. 
Ondanks aile kritiek op de Nederlandse verzorg
ingsstaat heeft de economische crisis van de jaren 
tachtig hier geen diepe sociale ellende veroorzaakt. 
Oat is een prestatie. Bij aile discussie over de onver
mijdelijke hervorming van de verzorgingsstaat blijft 
het van belang om in het oog te houden dat tal van 
andere systemen in de jaren tachtig hebben gefaald. 
Voordat we te rigoreus ingrijpen, zouden we een 
vaag idee moeten hebben waarom het Amerikaanse 
systeem op dit terrein zo vreselijk heeft gefaald. Wat 
Clinton op dit terrein gaat doen, is niet duidelijk. 
Hij heeft geen uitgewerkt programma gepresen
teerd voor de verbetering van de situatie in de zwar
te wijken. Het is de vraag of dit probleem als zoda
nig op Clinton's prioriteitenlijstje voorkomt. De 
toegenomen loonverschillen tussen hoog en laag ge
schoolden hebben zijn aandacht. Clinton's politiek is 
gericht op een verbetering van de positie van laag 
geschoolde arbeiders. Oat is echter slechts een indi
recte oplossing voor de problemen in de Ameri
kaanse binnensteden. Of dat op afzienbare terrnijn 
voldoende vruchten afwerpt staat te bezien. 

Gezondheidszora 
De situatie in de gezondheidszorg is in zekere zin 
verbijsterend. Amerika geeft twaalf tot veertien 
procent van het nationaal inkomen uit aan gezond
heidszorg. Daarmee is het land de koploper in de 
wereld (in Nederland is dat een procent of acht). Er 
gaat geweldig vee! geld in de gezondheidszorg om en 
desalniettemin Ievert het systeem niet op wat je er
van zou verwachten. De kwaliteit van de zorg is vaak 
laag en naar schatting 35 miljoen mensen zijn niet te
gen ziektekosten verzekerd. 

Eerlijk gezegd ken ik geen goede verklaring voor 
deze paradox. Het verschil in visie op het marktme
chanisme tussen economen uit Chicago enerzijds en 
Boston anderzijds speelt zonder twijfel een rol. Ge-

zondheidszorg is bij uitstek een terrein waar mark
ten slecht functioneren. Daarvoor zijn in essentie 
drie redenen. 

Ten eerste wordt de gezondheidszorg geken
merkt door asymmetrische informatie: de dokter 
weet altijd meer dan de patient. De dokter kan de 
patient meer zorg verkopen dan nodig is, want de 
patient heeft daar zelf geen notie van. Een volledig 
vertrouwen in het marktmechanisme leidt daarom 
tot te hoge uitgaven. 

Ten tweede zijn de kosten van medische hulpver
lening voor burgers een hoog risico, en tegen risi
co's verzeker je jezelf. Ook de markt voor verzeke
ringen functioneert slecht. Als de verzekering toch 
betaalt, dan is er weinig reden tot zorg over de kos
ten van de dienstverlening. Een dokter die een te 
hoge rekening schrijft, hoeft zich niet te bekomme
ren over een kwade patient. De verzekering betaalt 
toch wei. De patient is aileen gemteresseerd in een 
optimale dienstverlening. 

Ten derde verkeert het juridische systeem in de 
Verenigde Staten in moeilijkheden. Artsen worden 
bij voortduring achtervolgd door juridische proce
dures, waarin zij worden aangeklaagd wegens wan
prestatie. De betrelfende patient eist daarvoor een 
financiele schadeloosstelling. Dit leidt op zich al tot 
kostenstijging: artsen zijn tegen hun aansprakelijk
heid verzekerd. De hoge verzekeringspremies wor
den aan de patient doorberekend. 

Bovendien nemen artsen overdreven voorzorgs
maatregelen om te voorkomen dat zij later in een 
proces kunnen worden beschuldigd van wanpresta
tie. Om die reden worden in Amerika veel kinderen 
via een keizersnede ter wereld gebracht: dat geeft 
het minste kans op complicaties . Vanzelfsprekend 
leidt dit tot hogere kosten. De beoordeling wat wei 
en wat geen noodzakelijke voorzorgsmaatregelen 
zijn is op deze manier verplaatst van de medische 
stand (die terzakekundig hoort te zijn) naar de 
rechtszaal (waar die deskundigheid ontbreekt). 

Wat moet er gebeuren om deze situatie te verbe
teren? In beginsel heeft Clinton de keus uit twee al
tematieven. De eerste optie is de zorg te reorganise
ren naar Canadees model. De gezondheidszorg in 
buurland Canada is voor Amerikanen een soort uto
pisch voorbeeld. Het Canadees systeem lijkt op de 
Britse National Health. Het laat minder ruimte voor 
markten. De overheid heeft meer greep op het 
voorzieningenpakket.' Overmatig gebruik wordt via 
regulering aangepakt. Voor vee! Amerikanen is het 
grote bezwaar tegen dit systeem dat de keuzevrij
heid van de patient sterk wordt ingeperkt. De twee
de optie lijkt meer op het plan Dekker/Dees/Si-
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mons, waarbij een soort gereguleerde concurrentie 
tussen verzekeraars wordt ingevoerd. 

Op· de korte termijn is de Canadese oplossing 
aantrekkelijk, omdat deze sneller geld oplevert . De 
gemakkelijkste manier van reguleren is om de toe
name van aile budgetten aan een maximum te bin
den. Op die manier wordt op de korte termijn geld 
bespaard . Je verliest echter de noodzakelijk flexibi
liteit om mid del en van het ene budget naar het ande
re te verschuiven . Bovendien zijn vee! kiezers bang 
voor overheidscontrole op hun voorzieningen . Ze 
zijn tevreden met wat ze hebben, en ze m oeten maar 
afwachten wat ze krijgen . 

De Clinton's staan dus voor een lastig dilemma. 
Er is een financieel probleem: het stelsel is te duur . 
Daarnaast staan echter 35 miljoen onverzekerden op 
de stoep, die toegang willen hebben tot een fatsoen
lijk stelsel van zorg. Op een of andere manier moet 
dus via bezuinigingen in de bestaande zorg geld op 
tafel komen om het probleem van de onverzekerden 
op te lossen . Hillary wacht een zware taak. 

Financierinsstekort en het politiek ~steem 

Op het terrein van de beheersing van het financie
ringstekort ligt voorlopig Clinton' s voornaamste 
prestatie. Het financieringstekort in de Verenigde 
Staten heeft een krankzinnige omvang. Dit is een 
probleem van mondiale betekenis . Het tekort van 
de grootste economie van de wereld legt een gigan
tisch beslag op de internationale kapitaalmarkt. Dit 
is een belangrijke verklaring voor de hoge reele ren
tevoet van de afgelopen jaren. De hoge rente heeft 
overal in de wereld investeringen bemoeilijkt. Oat 
Clinton dit probleem in zijn campagne heeft durven 
aansnijden, getuigt van politieke moed . Het pakket 
maatregelen dat hij na zijn inauguratie heeft voorge
steld om het probleem aan te pakken is geloofwaar
dig, zoals blijkt uit de reactie op de financiele mark
ten . Sinds het moment dat de plannen zijn aange
kondigd, is de lange rente fors gedaald. Beleggers 
gel oven dus dat het Clinton zallukken om het tekort 
omlaag te brengen. 

Oat is een niet te verwaarlozen prestatie. Voor 
Clinton geldt hetzelfde als voor Kok: een goed be
heer van de overheidsfinancien is een eerste voor
waarde voor een actieve rol van de overheid . Voor
standers van een actieve overheid moeten dus tege
lijk goede beheerders van de schatkist zijn . 

Het is aardig om te zien hoe Clinton dit probleem 
heeft aangepakt. De eerste maand van zijn presi
dentschap had hij te maken met een aantal belangrij 
ke tegenvallers . Het zag er even naar uit dat Clinton 
een vleugellamme president zou worden, een 'nieu-

we Carter '. Oat ruj desondanks een ingewikkeld 
pakket door het Congres heeft gekregen is een grote 
prestatie. 

Het Amerikaanse Congres kan worden opgevat 
als een conglomeraat van belangengroepen . Partij 
discipline speelt geen rol, iedere afgevaardigde gaat 
voor zijn eigen kansen. Zij zijn daarom vooral ge"in
teresseerd in de belangen van hun eigen staat . Daar 
moeten zij immers worden herkozen . Deze constel
latie maakt het moeilijk om de overheidsbegroting 
in de hand te houden . 

Clinton heeft dit probleem hanteerbaar gemaakt 
door een inhoudelijke campagne te voeren . In de 
campagne zijn de problem en vanzelfsprekend ver
simpeld aan de orde gekomen . De inhoudelijke be
nadering heeft Clinton echter een politieke basis 
verschaft om problemen aan te pakken . Clinton 
heeft bij de presentatie van zijn bezuinigingsvoor
stellen het amalgaam van belangengroepen in het 
Congres links Iaten liggen en zich rechtstreeks tot de 
kiezer gericht. De kiezer werd aangesproken op zijn 
vaderlandsliefde : doorgaan met dit tekort zadelt de 
volgende generatie op met torenhoge schulden . Oat 
is in zekere zin niet meer dan retoriek, maar het 
heeft ook een belangrijke politieke achtergrond . 
Wil Clinton zijn pakket realiseren, dan moet hij zich 
niet te zeer afhankelijk maken van een compromis 
binnen het door lokale belangen en lobby's gere
geerde Congres . Ieder congreslid moet het voorstel 
steunen op straffe van te worden beschuldigd als 
verrader van de nationale zaak. 

W aarschijnlijk is dit het punt waar Kok heeft ge
faald bij de verdediging van zijn w A o -beleid. Op 
het beroemde congres in Nijmegen heeft hij zijn 
plannen met inhoudelijke argumenten verdedigd . 
Daarna is het debat stil gevallen . De kiezer moest 
maar raden waar de PvdA voor stond, en de Twee
de- Kamerfractie heeft er alles aan gedaan om het 
beeld te bevestigen dat de PvdA spijt had van zijn 
eigen beslissing . Daarmee is vee! soodwill verspeeld. 

Ondanks zijn inhoudelijke campagne heeft Clin
ton een aantal verkiezingsbeloften moeten Iaten val
len om de begroting op orde te krijgen. Geen Ame
rikaanse president kan gekozen worden zonder be
lastingverlaging te beloven. Zo ook Clinton . Hij 
ging de verkiezingen in met een merkwaardig pro
gramma: meer geld voor onderwijs, meer geld voor 
gezondheidszorg, halvering van het financieringste
kort, belastingverlaging voor de middenklasse , en 
dat gefinancierd uit een belastingverhoging voor de 
topinkomens. Of de Amerikaanse kiezer deze belof
ten serieus heeft genomen waag ik te betwijfelen. 
Dit programma is hoe dan onuitvoerbaar. De balas-
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tingverlaging voor de middeninkomens ging als eer
ste op het offerblok. 

- Een van de elementen waarmee Clinton het finan
cieringstekort wil dichten is een belasting op ener
gie . Misschien is dit voorstel de reden dater in Ne
derland hoge verwachtingen bestaan van Clinton's 
milieubeleid. lk ben op dit punt echter vrij seep
tisch. De Amerikaanse economie is vee! energie-in
tensiever dan de qua welvaartsniveau min of meer 
vergelijkbare economieen in Europa en Azie. Oat 
heeft alles te maken met de !age energieprijs. Een 
gallon (4,5 liter) benzine kost in Amerika bijvoor
beeld slechts $ 1 , 30. Clinton had voorgesteld daarop 
7, 5 dollarcent belasting te heffen. Oat komt neer op 
een belastingverhoging van zes procent. Vergeleken 
met het kwartje van Kok is dit bedrag te verwaarlo
zen. lnmiddels heeft Clinton zelfs dit gematigde be
lastingvoorstel moeten intrekken. Meer in het alge
meen heeft Clinton milieubeleid niet hoog op zijn 
agenda staan. Zijn prioriteiten liggen bij de gezond
heidszorg, de werkgelegenheid en het financierings
tekort. Zolang milieubeleid geen geld kost kan het 
geen kwaad, maar een fundamentele aanpak, bij
voorbeeld via een substantiele energieheffing, staat 
niet op zijn verlanglijst. 

Tot slot 
Clinton's verkiezing is geen weerspiegeling van het 
vertrouwen van de Amerikanen in de overheid. De 
kiezer was vooral bezorgd over de gang van zaken in 
de economie. Daarom moest er een president ko
men die daar over durfde te spreken. Een !outer pas
sieve houding met een beroep op de heilzame wer
king van het marktrnechanisme vermocht de kiezer 
niet meer te overtuigen. 

Voor de internationale politieke cultuur betekent 
dit dat er weer gepraat mag worden over vormen 
van overheidsingrijpen in de econornie. 

Het wantrouwen tegen de overheid blijft bij de 
Amerikaanse kiezer echter diepgeworteld. Anders 
dan in een land als Nederland is men daar niet ge
wend om te denken in termen van een actieve rol 
van de overheid . De extreme retoriek van 'weg met 
de overheid' zal in Amerika met Clinton's verkie
zing ongetwijfeld overboord gaan, en dat is een ver
ademing. Voor Nederland blijft de collectieve sec
tor echter het probleem. Hier zullen wij moeten 
blijven praten over een grotere rol van het markt
mechanisme. Daar zal de verkiezing van Clinton 
weinig aan veranderen . 
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Groningen gehouden gelijknamige 

congres), I 993, Gouda Quint Arnhem 

Enkele jaren geleden stelde de 
Groningse criminoloog Riekent 
Jongman in S&D dat van het toen
malige crirninaliteitsbeleid weinig 
heil verwacht mocht worden. I 
Maatschappelijke ongelijkheid, zo 
bleek uit zijn onderzoeksresulta
ten, is de belangrijkste oorzaak 
van criminaliteit en laat zich niet 
wegnemen door preventiepro
gramma 's en juridische straffen . 
Aileen een eerlijker verdeling van 
arbeid en inkomen is een probaat 
middel tegen criminaliteit. Deze 
uitspraak is typerend voor Jong
man, die in zijn academische car
riere nooit enig misverstand heeft 
Iaten bestaan over zijn politieke 
engagement. Voor Jongman was 
het (voort)bestaan van de maat
schappelijke ongelijkheid, en dus 
ook van criminaliteit, een gevolg 
van de willekeur van de geboorte
plek. In zijn woorden het 'kosmi
sche toe val' . 

Dit 'kosmische toe val' keerde 
vorigjaar tijdens een landelijk cri
minologisch congres in verschil
lende lezingen terug. Aanleiding 
van het congres was het afscheid 
van Jongman, eerder dat jaar, van 
de afdeling Criminologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen. De 
titel van het congres luidde, ge
heel in de lijn van J ongmans werk, 
'Criminaliteit als politiek pro
bleem'. lnmiddels is van dit con
gres een bundel verschenen met 

daarin de bijdragen van de ver
schillende sprekers . 

Hoewel de meeste sprekers 
getracht hebben facetten van 
Jongmans werk in hun lezing op te 
nemen, is het resultaat een bonte 
verzameling essays . Zo varieren 
de bijdragen van een beschouwing 
over de wetgeving rond overspel 
van de Amsterdamse hoogleraar 
Lissenberg tot een exotisch essay 
van Bovenkerk en Haen-Marshall 
over de wonderlijke rituelen en 
eigenaardige wetten voor het ge
bruik van drugs en wapens van het 
volk van de Nacirema. 

Toch geeft de bundel een aar
dige indruk van de stand van het 
criminologisch onderzoek en van 
de belangrijkste twistpunten in 
het wetenschappelijke establish
ment op dit moment. Verdeeld in 
twee kampen van beleidscrimino
logen enerzijds en, meer op fun
damenteel onderzoek gerichte, 
universitaire criminologen ander
zijds, concentreert het debat zich 
in een aantal bijdragen rond een 
grote tegenstelling, die gemaks
halve getypeerd kan worden als 
wetenschap versus politiek of politiek 

versus wetenschap. 

Hoewel een aantal sprekers 
hun best doen om voor crirninali
teit als politiek probleem oplos
singen aan te dragen, is de over
heersende teneur dat de politiek 
of de overheid een criminaliteits
probleem creeren. Het debat tus
sen politiek en wetenschap is ech
ter meer dan een stammenstrijd, 
en heeft vooral betrekking op de 
gehanteerde definities en theo
rieen, op de keuze van oorzaken 
van criminaliteit en de maatrege
len om criminaliteit te verminde
ren. 

Toch valt in deze bundel een 
heel voorzichtige toenadering te 
bespeuren, door nieuwe theoreti-
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sche inzichten die beide pol en van 
de tegenstelling doen samensmel
ten in een alternatieve verklaring. 
Niet aileen belandt de criminolo
gische wetenschap hierdoor in 
een nieuwe fase, bovenal biedt 
een synthese tussen de beleidscri
minologische theorie en de domi
nante academische theorie moge
lijkheden voor een nieuw, geza
menlijk onderzoeksprogramma 
voor de oorzaken van criminali
teit. Na een beschrijving van de 
theoretische tegenstelling, zoals 
die een aantal keren in de bundel 
naar voren komt, wordt vooral 
stilgestaan bij de bijdragen waarin 
een uitweg uit de patstelling 
doorschemert. 

Aan het begin van het congres is 
van toenadering tussen politiek en 
wetenschap nauwelijks iets merk
baar. Kosta, die het startschot 
voor het congres gaf (zijn bijdrage 
is als proloog in de bundel opge
nomen), benadrukt dat crimino
logen zich niet met politieke za
ken moeten bemoeien. Hij stelt 
provocerend dat de waardering 
van wetenschappelijke gegevens 
geen taak van criminologen is. Bij
voorbeeld over de vraag of het 
huidige criminaliteitsniveau nau
welijks verontrustend of juist een 
maatschappelijke ramp is, hebben 
criminologen niet meer te zeggen 
dan willekeurige burgers. De stel
ling van Kosta was voor vee! aan
wezigen een trap tegen het zere 
been. Criminologen hebben de 
laatste jaren juist een grate in
vloed op het justitieel beleid we
ten te krijgen. Met name de, uit 
de Verenigde Staten overgewaai
de, sociale controletheorie, is het 
uitgangspunt van het justitieel be
leid geworden. Brants-Langeraar 
herinnert er in haar bijdrage fijn
tjes aan dat er 'wetenschappelijk 
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verantwoord' beleid wordt ge
maakt op basis van een, in de aca
demische criminologie zogeheten 
'schertsbegrip': 'het gaat dus om 
een begrip dat in de academische 
criminologie wordt afgeschreven 
als vee! te vee! omvattend en daar
door inhoudsloos, maar tegelij
kertijd in de beleidscriminologie 
als basis wordt opgevoerd voor de 
wetenschappelijke analyse van 
een, in de politiek als dringend 
omschreven, criminaliteitspro
bleem'. 2 

Hier wringt de schoen. De 
Stelling van Kosta is uitsluitend 
gericht tegen de criticasters van 
het justitiele beleid, terwijl dit 
beleid door zijn behartigers juist 
wetenschappelijk verantwoord 
wordt genoemd. Waar ec:.n selec
tie van wetenschappers gevraagd 
wordt zich met de politiek te 
bemoeien, wordt de rest mond
dood gemaakt. Bovendien: 'de 
wetenschap wordt aileen gesubsi
dieerd voor zover zij geen bedrei
ging vormt voor de overheid. Er is 
dan ook vrijwel geen ruimte meer 
voor onderzoek dat maatschappij
kritisch is en onderzoekers op dit 
terrein worden afgedaan als prima 
donna's dan we! als zijnde van de 
oude stem pel'. 3 

De tegenstelling tussen politiek 
en wetenschap schuilt de laatste 
jaren vooral in de politieke keuze 
voor de sociale controletheorie. 
Nadere beschouwing van de theo
rie maakt deze politieke keuze 
duidelijk. 

In de sociale controletheorie, 
aan het einde van de jaren zestig 
ontworpen door de Amerikaanse 
criminoloog Hirschi, staat de 
vraag: 'Welke mensen vertonen 
geen crimineel gedrag?', centraal. 
Dit is een omkering van de klas
sieke criminologische vraag: 

'Welke mensen vertonen (we!) 
crimineel gedrag?'. Hirschi ont
wierp de theorie indertijd uit 
onvrede met de gangbare theo
rieen waarin de maatschappelijke 
ongelijkheid en de ongelijke ver
deling van kansen in een kapitalis
tische samenleving als de bron van 
aile criminaliteit werden 
beschouwd. In een tijdsgewricht 
waarin de maatschappelijke onge
lijkheid afnam, kon met de gang
bare theorieen niet meer ver
klaard worden waarom de crimi
naliteit stabiel bleef (en in de loop 
van de jaren zeventig zelfs weer 
ging stijgen). Hirschi stelt niet de 
maatschappelijke structuur cen
traal, maar de sociale relaties in 
een samenleving. Zelfcontrole en 
sociale controle weerhouden 
mensen van het vertonen van cri
mineel gedrag. De democratise
ring van de samenleving, sinds de 
jaren zestig en het wegvallen van 
intermediaire instituties zoals het 
gezin en de kerk, hebben de con
forrniteit aan maatschappelijke 
normen en waarden en aan maat
schappelijke instituties onder
mijnd. Het gevolg is het verdwij
nen van zelf- en sociale controle 
en een toename van de criminali
teit. Voor Hirschi is het verstevi
gen van de bindingen met de sa
menleving de remedie tegen cri
minaliteit. Dit is de exclusieve 
taak van ouders, in tweede instan
tie van de scholen en als laatste van 
andere maatschappelijke institu
ties. 

Het behoeft nauwelijks uitleg 
dat deze theorie naadloos aansluit 
bij een christen-democratisch 
programma van de 'zorgz~me' of 
de 'verantwoordelijke' samenle
ving. Bovendien biedt de theorie 
ook politici van andere signatuur 
uitkomst omdat geen dure en in
gewikkelde maatschappijhervor-



mende sociale programma's ge
introduceerd hoeven te worden. 

De kritiek van de academische cri
minologie op de theorie richt zich 
deels op de vage definities (zoals 
blijkt uit de kritiek van Brants
Langeraar), maar vooral op de 
wetenschappelijke analyse van de 
oorzaken van criminaliteit. Vol
gens Timmerman gaat de over
heid voorbij aan structurele oor
zaken op een macroniveau en staat 
ze, in navolging van de inzichten 
uit de sociale controletheorie, 
alleen stil bij de leefsituatie van 
daders op een meso- en een mi
croniveau. Als leerling en adept 
van Jongman is, volgens hem, de 
werkelijke oorzaak de maatschap
pelijke ongelijkheid, zichtbaar 
wordend in structurele uitsluiting 
door werkloosheid, ongelijke in
komensverdeling enzovoort. Dit 
heeft, behalve enkel symptoom
bestrijding, tot gevolg dat de 
overheid een schakel wordt in de 
keten van criminaliteitsveroorza
king door het Iaten voortbestaan 
van sociale ongelijkheid. Niet cri
minaliteit als politiek probleem 
maar politiek als criminologisch 
(of criminaliteits )probleem. 

Met Timmermans (en Brants') 
kritiek is de academische aversie 
tegen de sociale controletheorie 
in grote lijnen verwoord. Door de 
ontkenning van sociale ongelijk
heid (de macro-oorzaak), als een 
belangrijk onderdeel in de keten 
van criminaliteitsveroorzaking, 
heeft het justitieel beleid de laat
ste jaren op weinig steun van het 
wetenschappelijk establishment 
kunnen rekenen. Omgekeerd, 
het eenzijdige benadrukken van 
ongelijkheid en het deterministi 
sche karakter van het wetenschap
pelijke onderzoek naar sociale on
gelijkheid en criminaliteit, heeft 
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de academische criminologie, 
vooral de Groningse school, in 
een isolement geplaatst. Zoals het 
verwijt aan de beleidscriminolo
gie is, dat voorbijgegaan wordt 
aan de macro-oorzaken en dat dus 
het justitieel beleid symptoombe
strijding is, zo verwijten de be
leidscriminologen op hun beurt 
een gebrek aan aandacht voor oor
zaken op het micro-niveau . Een 
verWIJzmg naar achterstelling 
verklaart niet, geheel in de lijn van 
de sociale controletheorie, waar
om zoveel !eden van de laagste 
klassen gezagsgetrouw blijven. 
Om te begrijpen waarom sommi
ge mensen wei en andere mensen 
niet de wet overtreden, is aan
dacht voor de invloed van sociale 
binding en controle onontbeer
lijk. Bovendien, zo stellen critici, 
is in een deterministische verkla
ring: de dader als slachtoffer van 
sociale omstandigheden, geen 
ruimte voor de keuzevrijheid van 
elk mens. Of zoals Leuw in de 
bundel Jongmans grondstelling 
verwoordt: 'criminaliteit aan de 
onderkant van de samenleving is 
vee! lot en weinig keuze' . 4 

Aanhangers van de ongelijkheids
these ( dit zijn vooral de Gro
ninger onderzoekers) zijn zich de 
laatste jaren in toenemende mate 
bewust van de kritiek. De popula
riteit van de sociale controletheo
rie onder beleidscriminologen 
heeft daar in belangrijke mate toe 
bijgedragen. Jongman zelf erken
de a! ins & o dat voor het begrijpen 
van de drijfveren van criminaliteit 
het 'relatiedomein', van belangis: 
'wat is de kwaliteit van de relaties 
die men met anderen heeft en in 
welke mate is men gevoelig voor 
mening en oordeel van die ande
ren ( .. ) ik ga nu niet in op de ge
compliceerde vraag naar het ont-

staan van deze affectieve bindin
gen, maar ze lijken me ( .. ) de 
sterkste potentiele rem op crimi
nali tei t'. 5 

In de bundel wordt aan deze op
merking van J ongman een nieuwe 
wending gegeven. Allereerst in de 
bijdrage van Walgrave, hoogle
raar aan de universiteit te Leuven. 
Hij probeert in de ongelijkheids
these elementen van de sociale 
controletheorie op te nemen. So
dale ongelijkheid is geen objectie
ve, te kwantificeren grootheid, 
stelt hij. Voordat een verband tus
sen sociale ongelijkheid en crimi
naliteit gelegd kan worden, moe
ten een aantal tussenliggende va
riabelen gewogen worden. Hij 
noemt vijf intervenierende varia
belen, waarvan de belangrijkste 
is: 'de verliesrisico's van een ma
terieel of immaterieel goed'. Hier 
doet de sociale controletheorie 
zijn intrede. Hij stelt dat niet ai
leen sprake is van maatschappelij
ke ongelijkheid maar vooral van 
maatschappelijke kwetsbaarheid. 
Jongeren in maatschappelijke ach
terstandsposities hebben het on
gunstige zelfbeeld van de verlie
zer. Dit zelfbeeld vraagt om psy
cho-sociale verwerkingsmecha
nismen: 'steun daarvoor vinden 
zij bij leeftijd- en lotgenoten in 
wier gezelschap de waarden om
gekeerd worden: het maatschap
pelijk gewaardeerde wordt als 
waardeloos van de hand gedaan en 
de provocatie ervan Ievert interne 
achting op'. 7 Het verlies van 
maatschappelijke status, een ge
volg van criminaliteit, Ievert in 
een delinquente subcultuur ach
ting op. Hier, waar maatschappe
lijke ongelijkheid gepaard gaat 
met een verlies van (gezagsge
trouwe) sociale controle, ontstaat 
maatschappelijke kwetsbaarheid 
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en criminaliteit. 
Vee! aardiger, want verfijnder, 

is de bijdrage van Schuyt. Ook hij 
brengt de ongelijkheidsthese van 
Jongman, de macro-oorzaken, in 
verband m et onderdelen van de 
sociale controletheorie, hoewel 
hij de theorie niet noemt. Zijn bij
drage heet ' De omweg van de 
onverschilligheid ' en daarmee be
noemt hij wat m ensen overkomt 
die zich achtergesteld voelen. 
O ok hij stelt dat maatschappelijke 
ongelijkheid geen absolute groot
heid is. Hij betwist bovendien dat 
criminaliteit opgevat kan worden 
als verzet tegen de inkomensver 
deling in abstracto of ongelijkheid 
in macro-termen. Niet het grote , 
maar 'het kleine onrecht - in de 
opvoeding door onbeholpen ou
ders uit de lagere milieus , door 
denigrerende en treiterende on
derwijzers, door schofferende 
ambtenaren en politiem ensen; 
kortom het concreet ervaren on
recht, voortkomend uit maat
schappelijke ongelijkheid - is vee) 
directer verbonden met onver 
schilligheid en criminaliteit' . 8 In 
onverschilligheid ligt volgens 
Schuyt de directe aanleiding van 
criminaliteit . De ervaringen van 
onrecht leiden tot onverschillig
heid jegens de regels en jegens de 
overheid . Met onverschilligheid 
introduceert hij een belangrijk 
element van de sociale controle
theorie. Namelijk, het verdwij 
nen van de conformiteit aan de 
heersende norm en en waarden en 
aan de maatschappelijke institu-
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ties , als voorwaarde voor het ont
staan van criminaliteit . Als onge
lijkheid gepaard gaat m et onver 
schilligheid jegens andere mensen 
en jegens de samenleving, ont
staat criminaliteit. 9 

Opvallend aan beider betoog is 
dat maatschappelijke ongelijkheid 
steeds het uitgangspunt blijft . 
Hoewel heiden erkennen, welis
waar in andere bewoordingen, 
dat het verdwijnen van conformi 
teit aan de normen en waarden 
van de samenleving, cruciaal is in 
de keten van criminaliteitsveroor
zaking, klinkt dat nauwelijks door 
in hun conclusie. Ook Jongman, 
die in de bundel het laatste woord 
heeft gekregen , benadrukt het 
belang van de politieke erkenning 
van maatschappelijke ongelijk
heid: ' ( .. ) wezenlijke ondersteu
ning van de stelling dat criminali 
teit politiek-gebonden is, wordt 
geleverd door de maatschappelij
ke positie van degenen die mo
menteel met de politie in aanra
king komen voor een misdrijf. 
Bijna 8 5 procent leeft van een uit
kering. Kennelijk houden ze niet 
aileen hun handje op; ze leggen 
een rekening op tafel waarop hoge 
bedragen staan voor criminali
teit' . 

In het criminologisch debat en on
derzoek geeft de erkenning van 
oorzaken op het microniveau wei 
een nieuwe impuls . Dit betekent 
een opening voor consensus tus
sen beleidmakers, politici en aca-

demische criminologen over de 
oorzaken van en de maatregelen 
ter vermindering van criminali
teit . Gezien de huidige stand van 
de criminaliteit is samenwerking 
ook van groot belang. In plaats van 
het voortzetten van de stammen
strijd lijkt het vruchtbaarder te 
zoeken naar een formule voor een 
gezamenlijk, breed opgezet on
derzoeksprogramma. In zo 'n pro
gramma kan onderzoek gedaan 
worden naar de micro-, meso- en 
macro-oorzaken van criminaliteit 
en vooral naar het criminogene 
effect van het samenkomen van 
de verschillende oorzaken . Een 
voorwaarde is echter dat politieke 
erkenning van macro-oorzaken , 
oftewel van maatschappelijke on
gelijkheid als bron van criminali
teit, niet Ianger uitblijft. 
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Mensen als politieke 
dieren 

Willem Witteveen bespreekt: 

Politieke dieren: Aristoteles over de natuur 

en het menselijk bedrijf, Stichting Pierre 

Bayle Lezing/Uitgeverij Anthos, 

Amsterdam 1 99 1. 

Martha Nussbaum is in het toch 
bepaald niet kleurloze wereldje 
van de internationale filosofie een 
opvallende persoonlijkheid. Eerst 
laat zij van zich spreken als ken
ner van Aristoteles, beginnend 
bij nauwkeurige tekstanalyses en 
vanuit haar deskundigheid steeds 
bredere cirkels trekkend door de 
antieke filosofie. In The fragility cif 
goodness ( 1 9 8 6) schetst zij de visie 
die in de Griekse tragedies wordt 
ontwikkeld op de kwetsbaarheid 
van het goede Ieven en de reacties 
hierop van Plato en Aristoteles. 
Plato zou een heroi'sche poging 
ondernemen om de kwetsbaar
heid uit te barmen door er een ide
alistisch gefundeerd filosofisch sy
steem en een als utopie gedachte, 
volledig geordende politieke sa
menleving voor in de plaats te 
stellen. Aristoteles ontwikkelt, 
naar de opvatting van Nussbaum, 
een visie op het goede Ieven waar
in de wezenlijke inzichten van de 
tragedieschrijvers - tussen de 
waarden die mensen hoog willen 
houden bestaan spanningen en die 
leiden tot tragische conflicten -
zijn verwerkt. Na dit hoek, dat 
zeer positief wordt ontvangen, 
volgt een serie studies over het 
verband tussen filosofie en litera
tuur, gebundeld in Love's knowled
ge ( 1990). Daarin verdedigt zij de 
stelling dat de ethiek zich van de 
werkelijke ethische problemen 
heeft vervreemd door zich te hul
len in filosofisch en economisch 
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jargon. Door bepaalde literaire 
meesterwerken te bestuderen, 
vooral die van Henry James, kan 
een rijker inzicht in de ethiek 
worden bereikt. De marlier waar
op in een literair werk van James 
ethische vragen over het goede 
Ieven aan de orde komen in het 
kader van een rijke beschrijving 
van complexe personages, met 
inschakeling van niet aileen het in
tellect maar ook de emoties, sluit 
goed aan bij de manier van prak
tisch redeneren over het goede Ie
ven die Aristoteles voor ogen 
stond. De cirkel is nog wijder 
geworden. In dezelfde tijd dat ze 
deze essays schrijft, werkt zij met 
de econoom Amartya Sen op een 
onderzoeksinstituut van de Ver
enigde Naties in Helsinki en houdt 
zich daar bezig met het ontwikke
lingsbeleid. Ook hiervoor zoekt 
ze een Aristotelisch fundament. 
Daarvan getuigt het hoek The qua

lity cif life (1993) dat Nussbaum 
met Sen redigeert. 

In het najaar van 1990 strijkt 
Nussbaum even neer in Rotter
dam om er de Pierre Bayle lezing 
te houden. Op het eerste gezicht 
is het vooral een commentaar bij 
enkele passages uit de ethische 
geschriften van Aristoteles. Maar 
de luisteraars in de gerestaureer
de Sint-Laurenskerk horen haar 
voortdurend suggesties doen om 
het lezen van Aristoteles te benut
ten voor een eigentijdse visie op 
het goede Ieven, die houvast moet 
geven bij het aanpakken van grote 
politieke vraagstukken. Het the
rna uit Aristoteles' werk dat zij 
hier bij de kop neemt, is zijn zoe
ken naar een evenwicht tussen 
respect voor de tradities van een 
politieke gemeenschap en een kri
tisch nitionele houding van waar
uit die tradities op hun waarde 
kunnen worden onderzocht en 

sociale verandering mogelijk is. 
'Hoe kan men voldoende ontvan
kelijk zijn voor de complexiteit en 
de waarde van traditioneel den
ken zonder de mogelijkheid op te 
geven opmerkingen te maken als 
"dit is een barbaars gebruik" of 
"deze wet is uiterst stompzin
nig"?' Dit is een kwestie die we 
regelmatig tegenkomen bij ethi
sche en politieke dilemma's. Hoe 
moet een politicus of een rechter 
reageren op vrouwenbesnijdenis 
(wat vanuit onze tradities een bar
baars gebruik is, maar door de tra
dities waar de desbetreffende 
vrouwen mee verbonden zijn, 
wordt goedgekeurd)? Is ontwik
kelingshulp een manier om wes
terse waarden te verspreiden 
(economische, medische, hy
gienische) of moet de hulp die 
verleend wordt de traditionele 
opvattingen respecteren? In de 
lezing komen niet dit soort vragen 
aan de orde maar het Aristoteli
sche kader waarin men over de 
verhouding tussen traditie en ver
andering kan nadenken. 

De mens is voor Aristoteles 
een politiek wezen. Hij verschilt 
van de dieren en van de goden 
door zijn vermogen tot onderlin
ge verbondenheid. Door gemeen
schappelijke tradities te vestigen 
wordt politiek handelen, samen
handelen mogelijk. Haar com
mentaar bij enkele passages uit de 
teksten die Aristoteles over de
ze stellingen geschreven heeft, 
brengt Nussbaum tot de slotsom 
dat het eigenbelang van mensen in 
de politieke gemeenschap ook 
door die onderlinge verbonden
heid getekend wordt. Aile econo
mische literatuur over menselijk 
gedrag die het egoi'stische eigen
belang als rationeel voorstelt, 
miskent deze verbondenheid en is 
vanuit een Aristotelische politie-
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ke ethiek te mager. Is zo het stre
ven van aile mensen erop gericht 
zich in de tradities die de politieke 
gemeenschap biedt, volgens eigen 
inzichten te ontplooien, kenmer
kend voor het politieke handelen 
in enge zin (wat in onze cultuur 
pas echt als 'politiek handelen' 
gezien wordt) is dat het ervoor 
moet zorgen dat de voorwaarden 
worden verwezenlijkt voor de 
menselijke ontplooiing binnen de 
gemeenschappelijke tradities. 
Hier ligt een taak voor de wetge
ver. Aristoteles keert zich tegen 
wetten die de 'menselijkheid uit 
het politieke bedrijf barmen door 
mensen keuzen te ontzeggen'. Dit 
standpunt maakt een kritische 
beoordeling van bestaande wet
ten en traditionele denkpatronen 
mogelijk. 'Systemen waarbij de 
Platoonse staat het beheer over 
alle bezittingen krijgt ontnemen 
de burgers keuzemogelijkheden 
( ... ). Systemen waarbij bepaalde 
klassen door armoede geen dee! 
kunnen hebben aan bepaalde 
·instellingen ontnemen die men
sen waardigheden ( ... ). Systemen 
die te weinig aandacht aan het 
onderwijs besteden ontzeggen ai
le burgers op nog fundamenteler 
en algemener manier een keuze, 
omdat ze zo verstoken blijven van 
de ontwikkeling van de praktische 
rede die zozeer noodzakelijk is om 
een rationele keuze te kunnen rna
ken.' In deze kritische tendens 
ziet Nussbaum verband met de 
kritieken van de jonge Marx. Van
uit het uitgangspunt dat de staat er 
is om de voorwaarden voor het 
goede en menselijke Ieven te 
scheppen, komt zij vrij direct uit 
bij standpunten uit de sociaal
democratische traditie, waarin 
een groot aantal activiteiten door 
de overheid moeten worden ge
entameerd ( onderwijs bij voor-
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beeld) teneinde mensen in staat te 
stellen in vrijheid en onderlinge 
gelijkheid hun keuze te maken. 

Tegen deze interpretatie van 
Aristoteles kan men aanvoeren 
dat er een essentialistisch mens
beeld uit spreekt, waarvan de 
postmoderne filosofie (maar ook 
de oude sofi.stiek) zich juist pro
beert te bevrijden. Nussbaum legt 
in latere artikelen lijsten aan van 
algemeen menselijke kenmerken 
(of levensvormen) die in elke 
menselijke politieke gemeen
schap een bepaalde invulling krij
gen en die door de overheid moe
ten worden gerespecteerd of zelfs 
bevorderd. Zo is de 'praktische 
rede' een levensvorm die alle sa
menlevingen gemeen hebben. Bij 
aile culturele verschillen die de 
vormgeving van die levensvorm 
bepalen, blijft voor Nussbaum 
overeind staan dat elk mens in 
staat moet worden gesteld zelf 
beslissingen over zijn Ieven te ne
men. De overheid heeft de op
dracht ervoor te zorgen dat niet 
door tirannie of slavernij het ge
bruik van de praktische rede on
mogelijk wordt gemaakt. Oat 
neemt niet weg dat er heel grote 
verschillen kunnen bestaan tussen 
de vormgeving aan de menselijke 
behoefte over het eigen lot te be
slissen (men kan zich bijvoorbeeld 
vrijwillig schikken in de regels die 
door een religie worden op
gelegd). Het essentialisme van 
Nussbaum staat open voor lokale 
variatie, maar draagt wel de agen
da aan voor het politieke de bat dat 
onder meer in het kader van het 
ontwikkelingsbeleid wordt ge
voerd. Het is dus een gematigd 
soort essentialisme dat vooral be
oogteen aantal thema's aan te dra
gen waar zinvolle politieke dis
cussies over moeten gaan. Hoe 
het onderwijs bij voorbeeld pre-

cies moet zijn ingericht om tot 
ontplooiing te leiden, is in ab
stracto niet te zeggen. Aristoteles 
is geen determinist die uit een ide
aalbeeld praktische conclusies 
probeert af te leiden. Zelf consta
teert hij al dat zijn aanduidingen 
van de kenmerken van het goede 
Ieven op verschillende manieren 
kunnen worden gelnterpreteerd. 
Het gaat om een 'schets', die later 
nog moet worden ingevuld. N uss
baum geeft die opmerking grote 
nadruk; zij bepleit 'ruimte te Iaten 
voor het spel van de verbeelding 
en voor improviserende openheid 
voor de concrete loop van de ge
schiedenis' . 

De Aristoteles van Nussbaum 
past zo mijns inziens eigenlijk niet 
goed in de tegenwoordig veel 
gemaakte tegenstelling tussen es
sentialisten en relativisten, tussen 
mensen die uitgaan van vaste 
waarden die het standpunt ver
schaffen voor rationele kritiek en 
mensen die het be- en veroorde
len van de cultuur van de ander zo 
stellig van de hand wijzen dat zij 
voor hun eigen waarden niet wil
len opkomen (wat overigens ook 
een normatieve en soms zelfs een 
absolute stellingname is) . Aristo
teles komt er in de interpretatie 
die Nussbaum met veel kennis van 
zaken van zijn werken maakt, uit 
te zien als een perspectivist; hij is 
gemaakt naar het evenbeeld van 
Nussbaum zelf, zeals vooral naar 
voren komt in de artikelen in 
Love 's knowledge. Een perspectivist 
is iemand die consequenties ver
bindt aan het in de filosofie over
heersende relativisme: als waar
den niet universeel zijn en als 
woorden niet eenduidig verwij
zen naar de werkelijkheid, volgt 
daaruit dat het des te belangrijker 
is procedures te ontwerpen en 
vragen te bedenken voor 'inter-



culturele' discussies zodat een 
onderbouwd, maar toch persoon
lijk oordeel mogelijk is. Gemak
kelijk maakt de perspectivist het 
zich met deze opstelling aller
minst. Hetoordeel, bij voorbeeld 
van een wetgever of rechter, 
moet altijd ruimte bieden aan per
spectieven die door het 'heersen
de weten', of dit nu het geldende 
recht is of de heersende politieke 
overtuigingen, als irrelevant of 
gevaarlijk worden verworpen. De 
perspectivist luistert naar de stem 
van degene die door de retoriek 
van de dag wordt buitengesloten. 
Heel mooi komt de perspectivisti
sche attitude naar voren in een 
boek van Judith Shklar over het 
gevoel van onrecht Uudith N. 
Shklar, The sense cif injustice, New 
Haven en London 1990) . De per
spectivist kan in abstracto geen 
vaste grens aangeven tussen recht 
en onrecht, en geeft meer nadruk 
aan de visie van degenen die zich 
tekort gedaan voelen dan aan de 
fraai toepasbare theorie. Shklar is 
niet tevreden met het zoeken naar 
een perspectivistische rechtvaar
digheidstheorie omdat in de toe
passing pas kan blijken of de theo
rie goed uitpakt. "Whatever deci
sions we do make will be unjust 
unless we take the victim's view 
into full account and give her 
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voice its full weight", schrijft zij 
(p. 1 26). De perspectivist erkent 
het gewicht van de eigen stem van 
degenen met wie het recht en de 
politiek zich bemoeien en luistert 
daarnaar zonder de koptelefoon 
van gevestigde opvattingen en als 
normaliteit vermomde vooroor
delen op te zetten. 

Wat nu Aristoteles en Nuss
baum tot perspectivisten maakt, 
is hun pleidooi voor de training 
van het eigen oordeelsvermogen 
aan de hand van concrete geval
len. Nussbaum vindt dat het beste 
inzicht in zulke situaties niet kan 
worden verkregen aan de hand 
van boeken over ethiek, die vaak 
allerlei gedragsregels opstellen 
die van een te groot abstractie
niveau zijn om meer te kunnen 
zijn dan hulpmiddelen, maar in 
zorgvuldig geselecteerde grote 
romans (zoals de boeken van Hen
ry James). Aileen daar is de rijk
dom van details te vinden, de 
schets van subtiele emoties en 
complexe attitudes, die tot een 
verdieping van het oordeelsver
mogen bijdragen. De perspecti
vist is altijd ge"interesseerd in het 
standpunt van anderen en wil 
eerst waarnemen ('perception') 
om het bereikte beeld pas daarna 
eventueel in een bestaande tradi
tionele achtergrond in te passen. 

Het perspectivisme is zo niet ge
lijk aan relativisme en ook niet aan 
essentialisme (al noemt Nuss
baum zich wei een gematigd es
sentialist). De bereidheid zich 
grondig in een heel ander per
spectief te verdiepen is niet puur 
relativistisch omdat die belang
steiling geleid wordt door het uit
gangspunt dat aile mensen, over 
de verschiilen in achtergrond en 
cultuur heen, verbonden zijn als 
politieke dieren. Maar dat Ievert 
naar mijn mening geen essentialis
me op, omdat de gedeelde uit
gangspunten aileen in abstracte 
formules, als ware algemeenhe
den, kunnen worden aangeduid. 
Regels en algemene formules 
kunnen aileen hulpmiddelen zijn 
bij het bereiken van het eigen, ge
motiveerde oordeel. Oat bete
kent dat ze ook niet het einde zijn 
van het debat over een juist be
leid, maar een noodzakelijk on
derdeel daarvan. Zelfs heel pijnlij
ke discussies, zoals die over on
verenigbare waarden (vrouwen
besnijdenis) en over ethische di
lemma's (het wat en hoe van ont
wikkelingsbeleid) zijn op een der
gelijke basis zinvol te voeren. 

WILLEM WITTEVEEN 
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Een rood woord 7 

Lingua Franca 

N atuurlijk kwamen ze na het avondrood 
in de blauwbraamkleurige nachtlucht. 

Ik lag in bed op een plein vol platanen 
met mijn hoofd in een wolk van veren. 

Hoe tragisch was het lot van coniferen 
die in burgermanstuintjes exerceerden, 

dacht ik nog. Misschien pasten ze niet in 
het vrije Ieven. Nee, dan de esdoorns, 

die parachuteerden de zaadjes, het scherp 
roterende van helikopterpropellerbladen. 

Klaarwakker hoorde ik zoemende muggen 
met haperende zendertjes door de avondkou 

kuchen, ze penetreerden mijn arme huid, 
zweefden door mijn bloed en infecteerden 

mijn hersenpan, bespioneerden openlijk 
aile tot dan toe ongevormde woorden. 

CHRIS HONINGH 

Een dichter die woorden lanceert als blauwbraamkleurig en helikop
ter-propellerbladen kan rekenen op verzet van critici. De eerste bun
del van Chris Honingh, De uitvinder (Querido, 1991) werd getrakteerd 
op een 'ronduit lelijk' en werd verder nauwelijks besproken. 
Zijn tweede bundel, Een kwestie van balans (Querido, 199 3) heeft nog 
geen joviaal onthaal gekend. 
Ten onrechte: Honingh is een van de eigenzinnigste, oorspronkelijkste 
dichters van dit moment. Vaak verdiept hij zich in technissche gegevens 
uit heden en veri eden, werkt oude mythen om toter een enigszins sur
realistische scene ontstaat met verontrustende, soms spottende ele
menten. 
lntrigerende poezie, a! is ze dan niet honing-zoet. 

REIN BLOEM 
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INHOUD 

Vernieuwing lokale politiek 
Meer ruimte voor Duitsers 

New Gold Dream: 
de lokale politiek en 
andere popklassie
kers 

Huishoudelijke artikelen zijn niet 
voor niets aangeschaft. Dagelijks 
pak ik daarom de afstandsbedie
ning om de rijkdom van de we
reid, zoals deze wordt getoond 
door de verschillende televisie
kanalen, tot mete nemen. Nor
malerwijze ben ik in maximaal 
drie minuten van kanaal I naar 
kanaal 2o 'gezapt' . Echter niet op 
zaterdag 2 1 maart I 9 9 2 . AI sprin
gend van Nederland I via w DR 3 

en BR T I naar MTV, werd ik ge
grepen door de clip van Promised 

you a miracle. Mijn favoriete num
mer in de peri ode dat ik mijn mid
delbare schoolloopbaan afsloot. 
Terwijl mijn gedachten onbewust 
afgleden naar de sfeer van de eind
examenfeesten, verdween het 
nummer en bleek ik te hebben 
afgestemd op een zogenaamde 
Rockumentary over de Simple 
Minds. In nauwelijks een uur tijd 
werd de geschiedenis van deze 
Schotse popband in beeld ge
bracht. 

De opkomst in het begin van de 
jaren 8o, waarin de band furore 
maakte in het zogenaamde club
circuit, had ik helaas gemist. Mij 
restte de bloei en ondergang. 
Vooral de weergave van de laatste 
fase van de Simple Minds boeide 
mij mateloos. Nadatde band eerst 
de gunst van de altijd laitische 
avant-garde had veroverd, ver
volgens grote kass1,1ccessen boek
te , verzeilde de band na verloop 
van tijd in een diep artistiek dal. 
De pers liet als eerste de band val
len; het grote publiek volgde iets 
later . Na een zeer intensieve 

voorbereiding en een grote publi
citeitscampagne, bleek de cd Once 
upon een echte winkeldochter . De 
band, geschrokken van de matige 
verkoopcijfers, ging zich bezin
nen; wat was er mis gegaan en op 
welke manier kon het publiek 
weer worden bekoord? 

Een eerste reactie liet niet lang 
op zich wachten. Jim Kerr, de 
zanger, was van mening dat op 
de laatste cd de karakteristieke 
'sound' van de band onvoldoende 
uit de verf was gekomen. Bij nieu
we nummers moesten drums en 
zang, altijd de sterkste pun ten van 
de Simple Minds, daarom nadruk
kelijker worden geprofileerd. 
Helaas had de nieuwe single niet 
het gewenste succes. De bassist 
Gibson kwam met een mogelijk 
alternatief. De band zou zich 
meer moeten tonen aan het pu
bliek. Een toernee langs aile grote 
Europese podia werd gepland. De 
voorbereiding was gedegen, het 
publiek bleef echter weg. Bij 
Torhout/ Werchter was het publiek 
wei massaal aanwezig. Men kwam 
echter voor andere bands en niet 
voor de Simple Minds, wat bij hun 
optreden pijnlijk duidelijk werd. 

Enigszins gedesillusioneerd 
besloten de Schotten het nog een
maal te ./ proberen. Een nieuwe 
show werd voorbereid . Dit op
treden zou verfrissend moeten 
zijn. Staae-diven, dat was de nieu
we trend. Hierdoor zouden de 
banden met de verloren gewaan
de aanhang opnieuw aangehaald 
kunnen worden. Bij een optreden 
in hun thuishaven Glasgow vond 
het experiment plaats . Het werd 
een flop, het paste absoluut niet 
bij de rest van het live-optreden 
van de Simple Minds, dat volgens 
het bekende recept was opgezet. 
Het vernieuwende karakter van 
het stage-diven kwam daarom 
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niet tot zijn recht. Het publiek zag 
dat het een aangeleerd trucje was. 
Het was duidelijk: met een kos
metische verandering kan een 
popband geen nieuw Ieven wor
den ingeblazen. De afloop laat 
zich raden. De Simple Minds 
krijgt geen nieuw platencontract 
meer. De band kwijnt weg en ver
dwijnt voorgoed van het toneel. 

Meer van hetze!Jde 
Terwijl schreeuwende commer
cials en nieuwe clips a! weer lang 
over de beeldbuis rolden, bleef ik 
met mijn gedachten nog lang bij 
dit programma. De reacties van 
de Simple Minds op hun tanende 
populariteit bij het publlek deden 
mij namelijk onwillekeurig den
ken aan de wijze waarop lokale 
politici de laatste jaren veelal 
vorm geven aan het proces van 
politieke en bestuurlijke vemieu
wing. 

Geschrokken van de !age op
komst werd na de gemeente
raadsverkiezingen van I 990 vaak 
geconcludeerd dat de bevolking 
zich had afgekeerd van de lokale 
politiek. De beruchte 'kloof' tus
sen burger en bestuur deed zijn 
intrede in de beschouwingen over 
lokale democratie. Bestuurlijke 
vernieuwing was hierop het ant
woord van lokale politici. In vee! 
college-akkoorden werden voor
stellen gepresenteerd, die zouden 
moeten leiden tot een revitalise
ring van de lokale politiek. Net 
zoals de vernieuwing van de Sim
ple Minds zich in eerste instantie 
beperkte tot kleine aanpassingen 
binnen de bestaande sound, ble
ven de meeste voorstellen van be
stuurlijke vemieuwing braaf bin
nen de vertrouwde kaders van de 
lokale democratie. Aan een even
tuele nieuwe rol en positie voor 
politieke partijen werd door de 

meeste gemeentebestuurders bij
voorbeeld geen aandacht ge
schonken. In zekere zin was er 
sprake van standaardoplossingen, 
die de bestaande cultuur en struc
tuur van de lokale democratie niet 
of nauwelijks ter discussie stel
den. 

Een betere voorlichting aan 
burgers, de raad eerder informe
ren over voorstellen van het colle
ge, een vergroting van de klant
vriendelijkheid van gemeentelijke 
diensten en instellingen, de ge
meentelijke dienstverlening, een 
na'drukkelijkere profilering van 
partij-politieke verschillen, in
spraakrecht voor burgers bij com
missie- en raadsvergaderingen, 
raadsleden als voorzitter bij com
missievergaderingen, vergroting 
van de ambtelijke en financiele 
ondersteuning van raadsleden: 
gelijk het aanscherpen van de zang 
en drums bij de nieuwe nummers 
van de Simple Minds zijn deze 
voorstellen te typeren als pogin
gen het bestaande systeem te ver
volmaken. Zeker in de peri ode di
rect na de gemeenteraadsverkie
zingen, leken de meeste gemeen
tebesturen in het proces van be
stuurlijke vernieuwing dan ook 
het prototype van zelf-referentie
le systemen. Vanuit het eigen ka
der, de eigen instituties en om
gangsvormen werden voorstellen 
geformuleerd voor de vernieu
wing van de lokale democratie. In 
vee! gevallen ontbrak de institu
tionele fantasie, die nodig is om 
het karakter van de lokale politiek 
zodanig te veranderen dat burgers 
weer uitgedaagd worden hun 
maatschappelijke betrokkenheid 
ook langs politieke kanalen tot 
uitdrukking te brengen. 

Ook bij lokale politici groeide 
overigens snel het inzicht dat 
'meer van hetzelfde' te mager was 

om de lokale democratie daad
werkelijk te vernieuwen. Enigs
zins nostalgisch werd terug ver
langd naar het vredig verleden. 
De tijd dat het partijkader in de 
verschillende stadswijken voor 
een welhaast vanzelfsprekende 
binding tussen lokale politiek en 
plaatselijke bevolking zorgde. 
Van uiteenlopende kanten werd 
daarom betoogd, dat politieke 
partijen het fysieke contact met de 
samenleving zouden moeten her
stellen. Een grote tour langs - bij 
voorkeur- de achterstandswijken 
zou moeten resulteren in een her
nieuwd vertrouwen van burgers 
in de lokale politiek. Maar zaten 
de wijkbewoners in I 99 3 nog wei 
te wachten op een vrijblijvend 
avondje lokale politiek? De lokale 
politici wisten zelf ook veelal niet 
wat het exacte doe! van hun be
zoek aan de wijken was, die men 
normaal slechts tijdens de verkie
zingscampagnes bezocht. Daarbij 
ontmoette men in de verschillen
de buurthuizen en wijkcentra 
vooral de bekende gezichten en 
beroepsquerulanten, die a! vaak 
genoeg hadden aangetoond de 
weg naar het stadhuis ook op ei
gen kracht te kunnen vinden. 
Omdat deze bezoeken nieuwe 
informatie noch nieuwe contac
ten voor raadsleden opleverden, 
werd door vee! politieke partijen 
besloten om de wijkbezoeken te 
Iaten voor wat ze waren . De leuze 
'de wijken in' client vaak aileen 
nog als een soort Pavlof-reactie 
indien iemand onverhoopt de 
term bestuurlijke vernieuwing 
nog een keer laat vall en . 

Riferenda 
Net zo min als de Simple Minds 
met hun grote tours fans terug
wonnen, wisten de raadsleden via 
hun tocht langs de wijken het ver-
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trouwen van kiezers in de be
staande politiek te herstellen. In 
sommige gemeenten betekende 
deze constatering het feitelijke 
einde van het proces van politieke 
en bestuurlijke vernieuwing. In 
andere gemeenten werd daaren
tegen geconcludeerd dat voor een 
werkelijke vernieuwing van de 
lokale politiek de bestaande ka
ders niet Ianger heilig verklaard 
moesten worden. W ellicht zou er 
geexperimenteerd moeten wor
den met initiatieven van directe 
democratie of maatschappelijke 
democratie en nieuwe vormen 
van vertegenwoordiging. Alhoe
wel deze intenties oprecht kun
nen zijn geweest, hebben vee! 
lokale politici deze experimenten 
uiteindelijk toch in bet keurslijf 
van de bestaande instituties, rou
tines en procedures van de lokale 
democratie proberen te wringen. 
Hierdoor lijken ze een belangrijk 
deel van hun aantrekkingskracht 
op de bevolking te hebben verlo
ren. 

De geschiedenis van bet lokale 
referendum is in dit opzicht illu
stratief. Op basis van de eerste 
ervaringen met lokale referenda 
kan namelijk worden geconsta
teerd dat lokale politici de uitein
delijke consequenties van een ini
tiatief van bestuurlijke vernieu
wing vaak niet volledig lijken te 
accepteren. In Haarlem bleef bet 
bij voorbeeld lange tijd onduide
lijk bij welke opkomst en welke 
stembusverhouding de uitkomst 
van bet referendum door de ge
meenteraad zou worden overge
nomen. In Leiden gingen reeds 
een jaar na bet referendum stem
men op binnen de gemeenteraad 
om afstand te nemen van de uit
spraak van de kiezers. En in Am
sterdam schiepen diverse politici 
op verschillende momenten ver-

warring over de waarde van het 
referendum, de betekenis van de 
voorgelegde keuzemogelijkheden 
en de financiele haalbaarheid van 
een van de scenario's. 

De krampachtige reacties van 
lokale politici op vernieuwende 
experimenten kunnen voor een 
belangrijk dee! verklaard worden 
door hun beeld van de functie en 
rol van de politiek in de samenle
ving. Dit beeld komt bij voor
beeld tot uitdrukking in de wijze 
waarop over de relatie tussen bur
ger en bestuur wordt gesproken. 
Goedwillende politici zouden tel
kenmale worden geconfronteerd 
met kortzichtige burgers . Deze 
zouden de goede daden van politi
ci vooral cynisch en argwanend 
beoordelen, omdat zij alleen hun 
eigen belang voor ogen hebben. 
Een en ander leidde bij lokale 
politici tot de conclusie dat de ge
meenteraad, als hoeder van het 
algemeen belang, uiteindelijk de 
belangrijkste maatschappelijke 
vraagstukken client op te lossen . 
Een krachtig pleidooi voor het 
herstel van het primaat van de 
politiek is veelal bet resultaat. Zo 
lang deze opvatting dominant 
blijft en de maatschappelijke de
mocratie gezien blijft worden als 
een tweederangs democratie 
waarin egoi'stische maatschappe
lijke actoren hun deelbelangen 
veilig proberen te stellen, zal bet 
vrijwel zeker niet lukken om bur
gers die maatschappelijk actief 
zijn, te interesseren voor de poli
tiek. Het isolement van de poli
tiek zal op deze manier blijven 
bestaan. 

Voor het succes van deze initia
tieven van bestuurlijke vernieu
wing is het, net zoals bij het stage
diven tijdens popconcerten, 
noodzakelijk dat de vertrouwde 
structuren, omgangsvormen en 

procedures van de lokale politiek 
ter discussie kunnen worden ge
steld. Een dergelijke discussie, 
waarmee bestuurlijke vernieu
wing meer gediend lijkt te zijn dan 
het plichtrnatig opzoeken van 
burgers ofhet betrekken van bur
gers bij de bestaande lokale poli
tiek, veronderstelt de bereidheid 
om posities en macht af te staan. 
Bij politici is dit, net als bij vele 
anderen, niet de sterkst ontwik
kelde eigenschap. Zoals Maij
W egg en een snelheidsbegrenzer 
voor de vrachtwagens voorstelt, 
lijkt voor de modernisering van de 
lokale politiek een machtsbearenzer 

voor politici daarom een noodza
kelijke voorwaarde. 

Zoektocht 

Bestuurlijke vernieuwing bete
kent een zoektocht naar nieuwe 
omgangsvormen, kaders en insti
tuties voor de lokale politiek. De 
uitkomst van deze zoektocht laat 
zich overigens niet exact om
schrijven. Daarvoor vertonen de 
bestaande routines, procedures 
en structuren in bet gehele land te 
veel verschillen. Alkrnaar, Rot
terdam en Vaals liggen niet alleen 
in verschillende provincies, maar 
kennen waarschijnlijk ook een 
uiteenlopende politieke cultuur. 
Vernieuwing van politiek en be
stuur hoeft in deze gemeenten dan 
ook geen identieke vorm aan te 
nemen. De succesvolle Alkmaar
se wijkdag kan in Rotterdam een 
flop worden, terwijl 'op de koffie' 
in Vaals geen project van bestuur
lijke vernieuwing hoeft te zijn 
omdat bet contact tussen bevol
king en politieke partijen daar 
vee! spontaner verloopt dan in 
Rotterdam. 

Het succes van specifieke ini
tiatieven van bestuurlijke ver
nieuwing zal overigens niet alleen 
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wat betreft plaats, maar ook wat 
betreft tijd kunnen varieren. In
teressante projecten, zoals de 
Amsterdamse stadsgesprekken en 
de radioreferenda van Radio Rijn
mond, kunnen na verloop van tijd 
zodanig zijn ingeburgerd dat zij 
een deel van hun aantrekkings
kracht op de bevolking verliezen. 
Vernieuwing van de lokale poli-

Meer ruimte voor 
Duitsers 

Zowel de Amerikaanse als de 
Duitse regering zijn van mening 
dat de inmiddels volledig souve
reine Bondsrepubliek een vol
waardige plaats toekomt tussen de 
grote en middelgrote mogendhe
den - ook waar dat vergaande 
consequenties heeft voor de sa
menstelling van de Veiligheids
raad van de Verenigde Naties en 
de inschakeling van Duitse militai
ren bij gemeenschappelijke inter
nationale operaties met zich mee 
brengt. Terecht. 

Bij het tot stand brengen van 
een wereldrechtsorde, die beter is 
afgestemd op de problemen die 
zich in de eerstkomende decennia 
aftekenen, doen zich thans andere 
problemen voor dan een halve 
eeuw terug bij de oprichting van 
de v N. Er bestaat, vanwege het 
toenemend bezit van geavanceer
de wapens door krachten die niet 
afkerig zijn van terrorisme en po
litieke pyromanieen, een dringen
de behoefte aan internationale 
wapenbeheersing. Dan zijn er, op 
langere termijn, strak met elkaar 
verweven vraagstukken als de be
volkingsgroei en de voortgaande 
industrialisatie, de aantasting van 

tiek is met andere woorden een 
continu proces, dat zich wellicht 
het best laat typeren als het tel
kens opnieuw 'intelligent in de 
bus blazen'. Onder het motto 'het 
doe! is niets, de beweging is alles', 
blijft de vernieuwing van de lokale 
politiek niet Ianger een Promised 
Miracle, maar ligt er voor lokale 
politieke partijen weer een New 

de natuurlijke bestaansvoorwaar
den van de menselijke soort en de 
onhoudbare tegenstellingen tus
sen rijk en arm op wereldschaal. 

Deze problematiek vereist in 
het gezelschap van de V erenigde 
Staten en Rusland, China en Ja
pan, Groot-Brittannie en Frank
rijk een gelijkwaardige medever
antwoordelijkheid van het nieu
we, democratische Duitsland dat 
in de tweede helft van de twintig
ste eeuw is ontstaan. Verzet daar
tegen dat wordt gevoed door de 
herinneringen aan het oorlogs
zuchtige keizerrijk in de Eerste 
Wereldoorlog en het revanchisti
sche Derde Rijk van de nationaal
socialisten dat de Tweede We
reldoorlog ontketende, is in de 
huidige situatie een hinderlijk ana
chronisme geworden. 

Binnen de Bondsrepubliek valt 
een alleszins begrijpelijke weer
stand tegen de vooruitzichten van 
een nieuwe rol op het wereldto
neel waar te nemen. Vooral bin
nen de SPD bestaat vee! aarzeling, 
ingegeven door de repectabele 
'dat nooit weer' -gedachte en be
zorgdheid over de nog zwakke de
mocratische tradities en andere 
tekortkomingen in het Duitse 
overheidsapparaat. Bovendien 
wordt men toch al geconfron
teerd met nieuwe, ongekend gro-

Gold Dream in het verschiet. Voor 
de Simple Minds began met die cd 
tenslotte ook het grote succes. 

PAULDEPLA 

Medewerker van het Centrum voor 
Lokaal Bestuur van de Wiardi 
Beckman Stichtina. 

te binnenlandse problemen die de 
vrees voor een gevaarlijke maat
schappelijke ontwrichting wakker 
roepen. 
In de oostelijke gebieden van de 
Bondsrepubliek, tussen de rulnes 
van de o oR, voltrekt zich tot dus
ver een sociale ramp; de proble
men die er zich voordoen bij de 
opbouw van een levensvatbare 
economie blijken ernstig te zijn 
onderschat. De bevolking van de 
voormalige o oR bevindt zich in 
een situatie die vee! weg heeft van 
een land na een verloren oorlog 
(alweer); de vreugde over de de
mocratische revolutie is inmiddels 
sterk getemperd. AI valt een 
nieuw Duits Wirtschcifiswunder (al
weer) niet uit te sluiten, waar
schijnlijk zullen in West-Duits
land nog lange tijd bedragen in de 
orde van grootte van 2 oo miljard 
DM per jaar voor Oost-Duitsland 
moeten worden opgebracht. 

Bij deze zware sociaal-econo
mische problemen van de een
wording voegen zich nu die van 
een Europese recessie - dalende 
produktie, teruglopende werkge
legenheid, afnemende belasting
opbrengst, noodzakelijke bezuini
gingen. Velen ontwaken niet dan 
met grate moeite uit de droom 
van snel en vanzelfsprekend toe
nemende welvaart en luxe. 
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De extreem-rechtse droesem van 
het keizerrijk en het nazidom 
grijpt de kans om weer van zich te 
doen spreken, wat opnieuw heel
den oproept van de walmen uit de 
schoorstenen van de vemieti
gingsfabrieken die de Duitse na
tionaal-socialisten indertijd in Po
len bouwden. Daar komt nog bij 
dat racistische misdaden van de 
nazis in het DDR-regime veertig 
jaar lang in kaders werden ge
plaatst van een vooral ongeloof 
wekkende anti-westerse propa
ganda - het is een van de factoren 
die het gebrek aan beheersing van 
het racistisch extremisme onder 
Oostduitse jongeren kunnen ver
klaren. 

Als men bovendien bedenkt 
dat men in een regionaal zo divers 
land als de Bondsrepubliek in het 
komend jaar negentien (!) verkie
zingen op federaal, staats- en re
gionaal niveau voor de boeg heeft 
en zich dan zeker zaken voor zul
len doen die in het buitenland 
gebruikt kunnen worden om tra
ditionele vijandbeelden op te roe
pen, valt er nog meer be grip op te 
brengen voor een terughoudende 
opstelling van de Duitse socialis
ten. Tach lijkt zulk uitstel kort
zichtig, zowel bezien vanuit de 
intemationale verantwoordelijk
heden die de Europese sociaal-de
mocratie op zich behoort te ne
men als met het oog op de belan
gen van de bevolking in de Bonds
republiek. 

Vertrouwde bee! den 

In de Bondsrepubliek, zo werd in 
ons land na de Duitse eenwording 
wei geopperd, mag zich geen 
'gebrek aan historisch besef gaan 
voordoen. 'Bij de oude en de 
nieuwe partners van de Duitsers 
berust de onaangename taak hen 
op hun verantwoordelijkheden te 

blijven wijzen,'maande De Volks
krant ( 1 6 november 1 9 9 1); in dit 
verband wordt steevast Ausch
witz in beeld gebracht. Uit angst 
voor de nieuwe toekomst met een 
ander Duitsland klampt men zich 
vast aan vertrouwde beelden van 
het verleden. Maar ook zij verdie
nen meer reflectie dan ze in ons 
land tot dusver kregen. 

Auschwitz, symbool van aile 
gruwelen van de rassenvervolging 
door de nationaal-socialisten, 
geeft een te emstig dieptepunt in 
de geschiedenis van de barbarij in 
Europa aan, om tot een cliche van 
oppervlakkige anti-Duits senti
menten te mogen verworden. 
Alsof aile Duitsers indertijd hun 
best hebben gedaan de joden naar 
Hi tiers gaskamers te drijven en ai
le overige Europeanen daartegen
over het nodige hebben gedaan 
om dit tegen te gaan. In Hiders 
programmatische Mein Kampf, dat 
sinds midden jaren twintig ook 
buiten Duitsland maar a! te be
kend was, wierpen de vemieti
gingskampen hun schaduwen 
reeds vooruit. 

Met welk recht kan men wei de 
na-oorlogse generaties in Duits
land telkens weer een Kalnsteken 
opdrukken en in de rijen van mas
samoordenaars plaatsen - afge
zonderd van het overige Europa, 
terwijl men zwijgt over de verant
woordelijkheid van de tijdens het 
Hitler-regime reeds volwassen 
generaties in de buurlanden? Een 
dergelijke discriminatie kan ge
voelens van uitzichtloos isole
ment en onrecht versterken en de 
voedingsbodem van frustratie en 
rancune bemesten, waar extreem 
rechts onvrede mobiliseert en de 
agressie richt tegen de weerloze 
Multi-Kulti-Menschen die dit keer 
als zondebokken fungeren . 

Een minder gereserveerde er-

kenning van de Bondsrepubliek 
als een democratische, verwante 
en gewaardeerde gelijkwaardige 
partner in Europa door de publie
ke opinie in de buurlanden kan 
waarschijnlijk meer innerlijke ze
kerheid helpen scheppen in dit 
eeuwenlang onrustige Land der 

Mitte in Europa dan wijze woor
den van landgenoten als Willy 
Brandt en Von W eizsacker er ooit 
vermochten te doen . Het gaat in 
elk geval niet aan om, waar thans 
nieuwe vragen omtrent de toe
komst van Duitsland aan de orde 
behoren te zijn, van een bescha
mend verleden een dooddoener 
temaken. 

Wat meer eerlijkheid en rede
lijkheid jegens Duitsers zou trou
wens ook voor het eigen intellec
tueel zelfrespect geen overdreven 
luxe zijn. Men kan beslist niet zeg
gen dat de Bondsrepubliek in de 
media in ons land meestal wordt 
beschreven en becommentari
eerd vanuit een ongenuanceerde 
anti-Duitse mentaliteit. Maar 
toch . . . Eind januari kwamen op 
een avond een miljoen Duitsers bij
een, aileen uit de regio van Stutt
gart, om in een van de vele in
drukwekkende Lichterketten hun 
afkeer te demonstreren van 
vreemdelingenhaat en rechts ex
tremisme . Oat waren er twee
maal zoveel als er in Nederland 
ooit in enige politieke demonstra
tie (tegen kruisraketten) op de 
been kwamen . 

Een van onze twee landelijke 
kwaliteitskranten had er welge
teld tien regels ruimte voor over, 
in een onderhoekje op pagina vijf. 
De andere geen enkele . Beide 
kranten meldden dezelfde dag 
wei in prominente tweekolom
mers uitvoerig over antisemiti
sche teksten die een burgemees
ter in een Zuidduits dorp met in 
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totaal zevenhonderd inwoners 
had uitgekotst. Mogelijk vond 
men een rniljoen beschaafde Duit
sers vanzelfsprekend en een zon
daar meer nieuwswaarde hebben; 
maar ook dat zou niet wegnemen 
dat dergelijke bizarre journalistie
ke selecties zich hoogst zelden 
voordoen als Amerikaanse, Fran
se of Russische dorpsnotabelen 
blijk geven van enig racistisch sen
timent, terwijl iedereen weet dat 
ook dat wei eens voorkomt. 

Voorbeeldia 
Een reeler beeld van het tegen
woordige Duitsland biedt voor 
wie zich van zijn geschiedenis be
wust is, ondanks alle terechte zor
gen, juist vee! redenen voor op
luchting en optimisme. Niet de 
geringste is de definitieve erken
ning van de Pools-Duitse grens, 
waartoe Kohl nu bijna drie jaar 
terug ten slotte is overgegaan; 
voor het eerst in zijn geschiedenis 
kennen Duitsland en zijn buurlan
den geen enkel omstreden grens
gebied meer. Het is een uiting en 
tegelijkertijd een versterking van 
het ondubbelzinnig koersen op 
West-Europa van alle politieke 
partijen in de Bondsrepubliek -
het electoraal nog gewichtloze 
extreem rechts vormt daarop de 
enige uitzondering. 

Binnen de Europese Gemeen
schap tonen juist de Duitsers her
haaldelijk sterke zin voor interna
tionale verplichtingen. Van elke 
honderd asielzoekers die in 199 2 

hun heil zochten in dit werelddeel 
heeft men er in Duitsland tachtig 
opgenomen, viermaal zo vee! als 
bij een evenredige spreiding zou 
kunnen zijn verlangd. Ook inzake 
de Europese financieel-economi
sche en moreel-politieke ver
plichtingen is de opstelling van 
Duitsland vaak voorbeeldig. Sui
ten de hulp aan de gebieden die de 
voormalige D DR vormden gaf de 
Bondsrepubliek voor de weder
opbouw van nieuwe, democrati
scher samenlevingen in Midden
en Oost-Europa meer uit dan de 
overige W estelijke staten tesa
men en in de ontwikkelingshulp 
aan Ianden in de Derde W ereld 
liet ze zich inmiddels evenmin on
betuigd. 

Wie zou, met de lange lijst 
zware politieke vraagstukken 
voor de Duitsers voor ogen, wil
len beweren dat wat de Bonds
republiek aan vooruitgang op so
ciaal-economisch en buitenlands
politiek terrein te zien gaf, onder
doet voor wat de bestuurlijke eli
tes in Groot-Brittannie, Frankrijk 
ofRusland, die wei verzekerd zijn 
van een prominente rol in de 

Verenigde Naties, in de afgelopen 
veertig jaar hebben gepresteerd? 
Aileen al daarom is het onverant
woordelijk de Duitsers nog lang 
aan de kant te Iaten staan bij de 
pogingen de grote wereldproble
men dichter naar een oplossing te 
brengen en bij het verstevigen en 
verbeteren van een internationale 
rechtsorde die het voortbestaan 
van een op democratische vrijhe
den gebaseerde civilisatie zou 
kunnen garanderen. 

Bij dit alles wordt een politiek 
overtuigend en richtinggevend 
toekomstbeeld gernist, waar de 
ambities en verantwoordelijkhe
den van de Ianden van het Euro
pese dee! van de Noord-Atlan
tische beschaving op kunnen wor
den afgestemd- een minder eng
hartig wereldbeeld dat elk natio
nalisme binnen en buiten Duits
land zou kunnen matigen. Es aibt 

keine arosse Beweauna ohne arosse 
Hrdfnuna, stelde Willy Brandt. Es 

Bibt keine arosse Hrdfnuna ohne eine 

aewisse Verklaeruna der Zukurift, 
voegde hij er aan toe. Van Euro
pese sociaal-democraten mag 
men verwachten dat zij ook daar
aan will en en kunnen werken. 

GER VERRIPS 

Schrijver; redacteur vans & D 
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WBS-nota over 
immigratiepolitiek 

Nederland moet erkennen dat het 
een immigratieland is . Aileen op 
basis van dit realistische uitgangs
punt valt de vaak negatieve, afwe
rende houding jegens immigran
ten te doorbreken en ontstaat de 
noodzakelijke openheid voor de 
ontwikkeling van nieuwe beleids
instrumenten. 

Op nationaal, en later op Eu
ropees niveau, moet een zoge
naamd 'immigratieplan' worden 
opgesteld. Aan de hand van zo'n 
plan kan de behoefte aan voorzie
ningen (taalcursussen, huisves
ting, en dergelijke) beter worden 
geschat. Ook geeft zo'n plan in
zicht in aard en omvang van de te 
verwachten migratie, waardoor 
het publieke debat een meer ra
tionele basis kan krijgen. 
Uitgangspunten van zo'n imrni
gratieplan dienen te zijn: 

- volledige honorering van het 
recht op gezinsvorming en -
hereniging, zoals vastgelegd in 
internationale verdragen; 
- erkenning van de waarde van 
een beperkte atrbeidsmigratie; 
- en vooral: een ruimhartiger 
opname van vluchtelingen, 
mede om in Europees verband 
het buurland Duitsland, dat in 
I 99 2 So procent van de hon
derdduizenden asielzoekers in 
de E G te verwerken kreeg, te 
hulp te komen. 

Oat zijn de hoofdlijnen van de 
nota 'Immigratie: waar ligt de 
grens?', die de Wiardi Beckman 
Stichting eind juni presenteerde. 
De nota is het eerste resultaat van 
een wss-werkgroep, bestaande 
uit Duitse, Belgische en Neder
landse wetenschappers en politi-

ci, die in het najaar een definitief 
rapport zal vaststellen. Voor de 
nu gepubliceerde tekst tekenen de 
Nederlandse deelnemers, te we
ten: F.Bovenkerk, K.Groenen
dijk, P.Kalma, A.Kruyt, W.Tin
nemans en M. van Traa. 

Op 2 5 juni stand de nota ter 
discussie op een bijeenkomst van 
de Partij van de Arbeid in Am
sterdam, met deelname van onder 
andere : A.Kosto, T.Apostolou, 
C.Choenni (o66), M.Vos (Groen 
Links). Over Duitsland en het 
migratievraagstuk sprak D. Thran
hardt, politicoloog en lid van de 
werkgroep . W.Lundy, verbon
den aan de Candadese rnissie bij 
de EG, gaf een toelichting op de 
Canadese imrnigratiepolitiek. 

De prijs van de nota bedraagt 
J Io,-. Bestelnummer: 375 

Recente wBs-publi
katies 

Jan Nekkers en Alexander van 
den Dung en (red.) 
Het ideolooisch tekort 

In een tijd waarin 'het einde der 
geschiedenis' werd aangekon
digd, verrast het uiteindelijke re
sultaat van de Zomerschool PvdA 
I 99 2, gewijd aan het theina 'Le
vensstijl en publiek domein'. Niet 
de constatering van een 'postmo
dern vacuiim', maar een vinger
wijzing richting 'herideologise
ring' van de PvdA is de uitkomst 
van deze Zomerschool geworden. 

'Het ideologisch tekort. Cul
turele politiek van het publiek do
mein' bevat bijdragen van inlei
ders op de Zomerschool, te we
ten: Maarten Hajer, Coos Huij
sen, Dorien Pessers, Ruud Vree
man, Pieter van Oriel, Gerard 
Anderiesen, Geert Mak, Hans van 
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der Loo, Jan Bugter, Marc Cha
vannes, Bas van Stokkom, Bert 
Barends en Paul Kalma. 

Jan N ekkers en Alexander van den 
Dungen (red.), Het ideologisch 
tekort. Culturele politiek van het 
publiek domein, Amsterdam, 
Wiardi Beckman Stichting/ Op
leidingsinstituut PvdA/ A.G. der 
Woodbrookers, '993· 168 biz. 
Prijs: J 1 9,95. 

Bestelnummer: 90 3. 

Hans Wansink 
Een school om te kiezen 

De onderwijspolitiek, en zeker de 
sociaal-democratische, is, aldus 
Wansink, rijp voor een funda
m entele herbezinning. Het tradi
tionele geloof in de school als 
middel om verschillen tussen so
ciale groepen te nivelleren is een 
illusie gebleken. De vrijheid van 
de onderwijsgebruikers, de diver 
siteit van het onderwijsaanbod en 
de emancipatie van de leraar tot 
professionele beroepsbeoefenaar 
dienen de prioriteiten van een 
nieuwe onderwijspolitiek te zijn. 

Tussen onderwijsdoelstellin
gen (ontplooiing van de individu
ele leerling, kwalificatie voor de 
arbeidsmarkt, kennis van de we
reid, levensbeschouwelijke, 
maatschappelijke , culturele en 
morele vorming, emancipatie van 
achtergestelde groepen) bestaat 
rivaliteit: het nastreven van de ene 
gaat ten koste van de andere. De 
PvdA (en zij niet aileen) is, aldus 
Wansink, uitermate onhelder 
over te stellen prioriteiten. 

De conclusies van £en school om 

te kiezen zijn gebaseerd op een uit
voerige analyse van recent onder
zoek naar 'de maakbaarheid van 
het kind' (de invloed van schoolse 
en buitenschoolse factoren op het 
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leren) en 'de maakbaarheid van de 
school' (de invloed van onder
wijspolitiek op het rendement van 
het schoolwezen). 

De geschiedenis van de school
tijd wordt in kort bestek, even
eens op basis van nieuw onder
zoek, in verrassende zin herschre
ven. De evaluatie van het grate 
naoorlogse gelijke-kansendebat 
mondt uit in een relativering van 
de zogenaamde human-capital 
theorie. 

Een apart hoofdstuk is gewijd 
aan de onderwijspolitieke con
junctuur van de jaren tachtig : de 
enorme pressie die op het onder
wijs wordt uitgeoefend als gevolg 
van de daling van het leerlingen
tal, het ontzuilingsproces, de 
noodzaak tot bezuinigen en de 
erosie van de status van de leer 
krachten. 

Een school om te kiezen is een ge
zamenlijke uitgave van Bert Bak
ker en Wiardi Beckman Stichting. 
Prijs ]24,90. 

Bestelnummer : 725. 

M.Krop e.a. (red.) 
Het dertiende jaarboek voor het 

democratisch socialisme 

Het jaarboek is voor een groat 
dee! gewijd aan het thema Oost
Europa. Met bijdragen van 
H . Daalder , M.Krop, J .Neeven, 
G.Verrips, W .Gortzak, A.Day, 
B.J . van den Boomen enJ.Perry . 

Het Jaarboek is een uitgave 
van de was en De Arbeiderspers. 
Prijs:j28,5o. Bestelnummer: 742 . 

A.P.Oele 
Gedeeld nezan en verbindend 

bestuur 

De tekst van de oratie die Ad 
Oele, bekleder van de Den Uyl
leerstoel aan de Universiteit van 

Amsterdam, in september j .l. 
hield . De ora tie kan gratis worden 
aangevraagd bij de was, Nicolaas 
Witsenkade 30, Io17 ZT, Am
sterdam, tel. : o2o - 5512155. 

Pieter van Oriel (red.) 
Miiieubehoud en consumptie

patronen 

Met deze bundel artikelen wil de 
was een nieuwe bijdrage leveren 
aan de broodnodige bezinning op 
de relatie tussen consumptie en 
duurzame ontwikkeling. In het 
eerste dee! staat de vraag centraal 
wat op dit gebied de taak en mo
gelijkheden van de overheid zijn. 
Wat moet er nebeuren? De econoom 
Rob Maas, hoofd van de Afdeling 
Milieuverkenningen van het 
R IV M, spitst zijn antwoord toe op 
het mondiale probleem, en laat de 
knelpunten zien. Met schoner 
produceren komen we een heel 
eind, maar niet in aile gevallen ver 
genoeg. Als de huidige consump
tiepatronen hun onschuld verlie
zen, lijkt een beroep op normen 
en waarden belangrijk. Is het wei 

verstandiB ais de overheid zich daar

mee iniaat? De sociaal-filosoof 
Covert den Hartonh behandelt de 
vraag of de overheid de ( mondige) 
burger paternalistisch een ge
dragsideaal moet voorhouden. 
Hebben politici en bestuurders wei mo

nelijkheden om consumptiepatronen te 

benvioeden? De bestuurskundige 
Hans Bressers geeft een genuan
ceerd antwoord, en wijst erop dat 
cconsumptiegedrag door de over
heid niet kan worden voorge
schreven, hooguit uitgelokt. 

In het tweede dee! worden, 
aan de hand van de voorbeelden 
'volkshuisvesting' en 'verkeer ' , 
de perspectieven verkend en be
sproken in het Iicht van de vraag: 
wat naat het kosten, en wat naat dot 



betekenen voor de laser betaalden? Is 

duurzaam wel eerlijk? Wie pleit 
voor het ombuigen van patronen 
van massaconsumptie brengt geen 
blijde boodschap en botst al snel 
met het streven naar aelijkheid. 

Huao Priemus, deskundige op het 
gebied van volkshuisvesting, be
spreekt deze thematiek in relatie 
tot de woningbouw, in aansluiting 
op inleidende opmerkingen van 
Annette Schermer. Willem Jan van 
Grondelle, deskundige 'verkeer en 
vervoer' van de Stichting Natuur 
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en Milieu, tracht aan te geven 
waarom een ander vervoerssys
teem nodig en mogelijk is. Het 
PvdA-Kamerlid Frans Leijnse bena
dert het probleem vanuit de op
tiek van de naoorlogse democra
tisering van de. welvaart, en de 
smalle marges van de politiek. 

De bundel wordt afgesloten 
met een nabeschouwingen van 
Rein Welschen en Pieter van Driel, 

waarin getracht wordt enkele 
conclusies uit de bijdragen te 
trekken. 

Het boek, geredigeerd door w B s
medewerker Pieter van Oriel, 
kostj2o,-. 

Bestelnummer: 7 58. 

De brochures zijn te bestellen door 

overmakinB van het desbetrif[ende be

draa op postairo nr. 34 79 700 ten 
name van PvdA-brochures, Amster

dam, onder vermeldinB van het bestel

nummer. 
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VAN DE REDACTIE 

Rectificatie 

Door een vergissing bij de opmaak 
van het meinummer van s & o is 
het artikel van Hans Blokland, 
'Cultuur, vrijheid en de grenzen 
van de markt', zonder de bijbeho
rende voetnoten afgedrukt. We 
bieden de auteur en de lezers hier
voor onze verontschuldigingen 
aan. 

De in de voetnoten vermelde 
literatuur geven we hieronder als
nogweer. 

- !.Berlin, Does political theory 
still exists?, in: Four essays on liber-

1)', Oxford, Oxford University 
Press , I98o (I962) 
- H .T.Blokland, Vrijheid, autono

mie, emancipatie. Een politiekjilo

sifische en cultuurpolitieke beschou

winB, Delft, Eburon, I99I 
- H.T.Blokland, Een politieke 
theorie over kunst en economie in 
de verzorgingsstaat, in: D.Diels 
(red.), Schoonheid, smaak en welbe

haaen. Opstellen over kunst, overheid 

en kunstbeleid, Antwerpen, Deda
lus, I992 
- H .T .Blokland, Meer tempe! en 
minder agora. Een cultuurpolitie-

ke opdracht voor bibliotheken, 
in: Bibliotheek &..S~menlevina, jaar
gang 2o nr. 9, I992 
- H .T.Blokland, Een falende cul
tuurpolitieke discussie, in : De 

Hellin9 . Tijdschr!ft voor linkse poli

tiek,jaargangsnr.3, I992 
- J .A.A. van Doorn, Rede en 

macht, 's-Gravenhage, VUGA, 

I988 
- H. Ganzeboom, Cultuurdeelname 

in Nederland. Een empirisch-theore
tisch onderzoek naar determinanten 

van deelname aan culturele activitei
ten, Assen/ Maastricht, Van Gor
cum, I989 
- W.D.Grampp, PricinB the price

less. Art, artists and economics, New 
York, Basic Books, I 989 
- P. de Grauwe, De nachtwacht in 
het danker. Over kunst en economie, 
Lannoo, Tielt, I 990 
- J .Kassies, Pleidooi voor een cul
turele democratie, in: Boekman

cahier, jaargang 2 nr.5, I 990 
- W.Knulst, Van vaudeville tot vi
deo. Een empirisch-theoretische studie 

naar verschuivinaen in het uitaaan en 

het aebruik van media sinds de Jaren 

'so, Rijswijk, Sociaal en Cultu
reel Planbureau, I 989 
- Ministerie van wvc, lnvesteren 

in cultuur. Nota cultuurbeleid 199 3-

1996, 's-Gravenhage, sou, I992 
- R.Norman, Free and equal. A phi
losophical examination tj political 

values, Oxford, Oxford Universi
ty Press, I 987 
- Sociaal en Cultureel Planbu
reau, Sociaal en cultureel rapport 

1992,Rijswijk,scP, I992 
- Ch.Taylor, Atomism, in: A. 
Kontos ( ed. ), Power, possessions and 

freedom. Essays in honour tj C.B. 

Macpherson, Toronto, University 
of Toronto Press, I 979 
- M.Weber, Politics as a vocation 
(Politik als Beruf) (I9I9), in: 
H.H.Gerth en C.Wright Mills 
(eds.), From Max Weber: Essays in 
socioloBY, London, Routledge, 
I99I (I948) 
- M. Walzer, Spheres tj justice. A 

difence tj pluralism and equalilj, 

NewYork,BasicBooks, I983 

Bloklands artikel vormt een uitge
werkte versie van een lezing die 
werd gehouden op de 'kunstsec
tordag' van de Rotterdamse 
Kunststichting en de Erasmus 
Universiteit. De auteur dankt 
Marcel Clasquin voor zijn com
mentaar op een eerdere versie . 
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Nederland weet slecht raad met zijn eigen verleden. De druilerige 
zomer-affaire rond ' Poncke ' Princen liet het weer eens zien . De oud
strijders reageerden alsof ze li ve uit de desa's kwamen getijgerd . Term en 
uit het Polygoon-journaal gingen nu in kleur door het beeld : landverra
der, orde en rust brengen voor God, koningin en vaderland . Het gewee
klaag om erkenning, het gefrustreerd opeisen van een plek in de geschie
denis door veteranen en dienstweigeraars, allemaal symptomen van een 
onverwerkt verleden. Het is alsofNederland wat ' Indie' betreft mentaal 
in de late jaren veertig is blijven steken. De lotgevallen van Nederland in 
de Oost hebben bepaald nog geen 'genormaliseerde ' plek gevonden in 
het collectief vaderlands geheugen . 

Oat geldt voor meer donker getinte pagina 's uit ons nationaal ge
schiedenisboek. Neem de ongemakkelijke discussies over Nederland in 
de Tweede W ereldoorlog. Duitse ambassadeurs moeten op hun knieen 
door ons medialandschap, bij de Fransen informeren we onbekommerd 
naar hun verwerking van de Vichy-collaboratie ; zelf zijn we blij ven ste
ken in de goed/ fout-categorieen van Herrijzend Nederland . Want ook 
de boeken van De Jong vormen toch meer een vanuit de geest van de 
jaren vijftig geschreven verzoeningspoging met het Kwaad , dan een 
nuchtere, evenwichtige balans. 

De levenservaringen en littekens die Nederland in de loop der tijden 
heeft opgedaan maken geen actief dee! uit van de basisvorminB van de 
Nederlander . Dramatische perioden uit de Nederlandse geschiedenis 
zijn onvoldoende en onvolledig verwerkt . Daardoor is de collectieve 
herinnering te rooskleurig uitgevallen en wordt een a! te florissant zelf
beeld gekoesterd . Nederland ziet zichzelf als onbevlekte maagd ternid
den van zijn Europese partners. Een tabula rasa dat zijn handen moreel 
vrij heeft om te oordelen en te moraliseren . Het maakt Nederland tot 
een onuitstaanbaar land: 'bei uns ist alles besser'. Nederland heeft het 
beste verzorgingsstelsel. Nederland kent in verhouding geen racisme
probleem . Nederlanders zijn verlichte geesten . . . 

Het maakt Nederland tot een weinig fidele partner in verdergaande 
Europese samenwerking. Want hand in hand met het eigen positieve 
zelfbeeld gaan hardnekkige oordelen over de Europese verdragsgeno
ten. Belgie is een corrupte bananenrepubliek . Voor Frankrijk mag 
Jacques Attali model staan: een zich met f!larmer omringende praatjes
maker (neen, dan de degelijke Ruding). Het beeld van Duitsland behoeft 
geen commentaar en ook de karikaturen van de Zuid-Europeanen zijn 
oud en vertrouwd. 

Nu Nederland op het Procrustesbed van E Mu en OE S O wordt gelegd, en 
de Nederlandse verzorgingsstaat geknipt en geschoren wordt naar het 
Europees gemiddelde , zal Nederland uit zijn exclusiviteit worden wak
ker geschud. Het zal het eigen positieve zelfbeeld meer en meer gecon
fronteerd zien met de feitelijke situatie in de omringende Ianden . 
Nederland zal Europeser worden. De collectieve herinnering en het 
zelfbeeld zullen tot hun ware proporties worden teruggebracht. En dan 
zal duidelijk worden : een vleugje Vlaamse bescheidenheid, een mes
puntje Frans stijlgevoel, een wolkje Britse humor, eenavondje Italiaanse 
passie, een dosis Duitse onverzettelijkheid, het zal ons land geen kwaad 
doen. 

Nationaal 
geheugen

verlies 

,. 
RENE CUPERUS 

Redacteur van s &.P 
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Het debat over 
de sociale 
zekerheid: 

Het w A o -debacle van de 
verhitte zomer van I 99 I 

vormde de aanleiding tot 
een (hernieuwde) discussie 
over de houdbaarheid van 

een tussenstand 
het congres van Groen 
Links met enkele kleine 
wijzigingen aangenomen . 

Ten slotte bracht in juni 
de projectgroep Sociale 
Zekerheid van het W etende verzorgingsstaat . Op 

het PvdA-congres van sep
tember I 99 I stelde Wim 

Kok vast, dat we ons in een 
overgangsfase 'van een 
verzorgingsstaat naar een 
werkzame, naar een parti
cipatiesamenleving' bevin-

PATRIEK KERKHOFF / schappelijk Bureau van 
o66, onder voorzitter 
schap van M . Enswirda, het 
rapport 'Arbeid , sociale 
zekerheid en inkomens' 
uit .4 De algemene leden-

PAUL DE BEER 

De eerste auteur is student politicolosie aan de UvA, 

de t weede is economisch medewerker van de WB S 

den. De kabinetsmaatrege-
len met betrekking tot de w A o mochten dan electo
raal op een drama dreigen uit te !open, ze zouden in 
ieder geval de aanzet moeten vormen tot een funda
mentele discussie over de sociaal-democratische uit
gangspunten en beginselen . Het vertrouwen van de 
sociaal-democraten in de zegeningen van ons socia
le-zekerheidsstelsel bleek niet meer in blakende 
gezondheid te verkeren . De specialist prof. D.j. 
Wolfson werd ingehuurd om een grondige diagnose 
te stellen en een behandeling voor te stellen . Het 
rapport 'Niemand aan de kant' 1 , dat in januari I 99 2 

door een comrnissie onder zijn voorzitterschap 
werd uitgebracht, was daarvan het resultaat. 

De PvdA was zeker niet de enige partij die in de 
w A o -perikelen aanleiding zag om zich op de toe
komst van het sociale-zekerheidsstelsel te bezinnen . 
In een tijdsspanne van minder dan een half jaar kwa
m en ook het CDA, Groen Links en o66 m et rappor
ten over de sociale zekerheid . 

In april I9 9 2 werd de discussienota 'Sociale Ze
kerheid en Verantwoordelijkheid ' gepresenteerd 
door de CDA -werkgroep Sociale Zekerheid onder 
voorzitterschap van prof. A.H.J.J. Kolnaar . 2 Een 
resolutie die door het partijbestuur op basis van dit 
rapport werd opgesteld , werd eind november van 
het jaar door de c DA-partijraad aangenomen. 

Voor Groen Links bracht de commissie Sociale 
Zekerheid onder voorzitterschap van M. Spierinss in 
mei het rapport 'Tijd voor Zelfstandigheid ' uit.l De 
hierop gebaseerde resolutie werd in oktober door 

vergadering van o 6 6 nam 
de tekst eind november 

I 99 2 nagenoeg integraal over . 
Gezien de heftige meningsverschillen over de 

kabinetsvoornemens ten aanzien van de w A o is het 
opmerkelijk hoezeer bij een vergelijking van de vier 
bovengenoemde rapporten de overeenstemming op 
een aantal hoofdlijnen in het oog springt. In aile rap
porten wordt sterke nadruk gelegd op verhoging 
van de arbeidsparticipatie , wordt verlaging van de 
uitkeringen of een zogeheten ministelsel als oplos
sing voor de problem en van het sociale-zekerheids
stelsel in principe afgewezen, en wordt vee! belang 
gehecht aan verbetering van de uitvoeringsorganisa
tie van de sociale zekerheid. Hoewel er op tal van 
punten duidelijke verschillen zijn aan te wijzen tus
sen de rapporten, doet deze overeenkomst op 
hoofdlijnen toch vermoeden, dat er momenteel in 
Nederland een redelijke consensus bestaat over de 
belangrijkste feilen van ons sociale-zekerheidsstelsel 
en de wegen waarlangs daarvoor een oplossing moet 
worden gezocht. De verschillen van m ening lijken 
vooral betrekking te hebben op de concrete uitwer
king van de verschillende oplossingsrichtingen. Na 
aile emoties die de w A o-ingreep van het kabinet 
Lubbers / Kok had losgemaakt, zou dat toch een op
merkelijke constatering zijn . 

De vraag is dan ook gewettigd, of er daadwerke
lijk zoveel overeenstemming bestaat tussen de poli
tieke partijen over de aanpak van de problemen van 
de sociale zekerheid, of dat er slechts sprake is 
van een schijnbare , oppervlakkige eenstemmigheid 
waarachter vee! fundamenteler meningsverschillen 
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schuil gaan. Deze vragen waren voor de Wiardi 
Beckman Stichting aanleiding om op 2 7 november 
I 99 2 een studiedag te houden met vertegenwoordi
gers van de verschillende partijen, alsmede van vak
beweging en ondememersorganisaties, en onder
zoekers en beleidsmakers op het terrein van sociale 
zekerheid. Onderstaande artikel is mede op de inlei
dingen en discussie van deze studiedag gebaseerd. 

Opvallende afwezige in de rij rapporten over de 
sociale zekerheid is de vvo. K. Groenveld, directeur 
~an de liberale Teldersstichting, gaf daarvoor op de 
studiedag een even simpele als plausibele verklaring. 
De Teldersstichting had in I 984 en I 990 al rappor
ten uitgebracht over de toekomst van de sociale 
zekerheid,5 die anna I 992 nag steeds geldingskracht 
hadden. Anders dan voor de andere partijen, was er 
voor de vvo dus geen aanleiding om haar standpunt 
over de sociale zekerheid aan te passen of te herzien. 

Hieronder zullen we eerst de belangrijkste punten 
van overeenkomst in de probleemanalyse van de 
vier rapporten bespreken. We proberen nate gaan 
in hoeverre de richting waarin oplossingen worden 
gezocht, voldoende perspectief hi eden en constate
ren dater vooralsnog een aantal onopgeloste proble
men is blijven liggen. Tot slot wijzen we op enkele 
oplossingsrichtingen die tot nag toe merkwaardig 
weinig aandacht hebben gekregen, hoewel ze rede
lijk aansluiten bij de aanpak waarvoor de verschillen
de partijen hebben gekozen. 

Arbeidsparti ci pa tie 
Het stelsel van sociale zekerheid in Nederland 
berust in hoge mate op de veronderstelling, dat vol
ledige werkgelegenheid realiseerbaar is. In I985, 

toen de werkloosheid juist een naoorlogs hoogte
punt had bereikt, nam de W etenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (w R R) in zijn rapport 
'Waarborgen voor zekerheid' afstand van dit axio
ma6. Een structured te !age werkgelegenheid, die 
het onmogelijk maakte iedereen die daartoe in staat 
en bereid was betaald werk te bieden, werd aan
vaard. 

In de vijf jaar die op 'Waarborgen voor zeker
heid' volgden groeide de werkgelegenheid in Ne-

derland echter sneller dan ooit te voren. In 1990 
stelde de WRR in een nieuw rapport, 'Een werkend 
perspectief', vast, dat met de onzekerheid over de 
haalbaarheid van volledige werkgelegenheid in de 
voorgaande jaren ten onrechte ook twijfel was gere
zen over de rol van arbeid in onze samenleving.7 
Deelname aan produktieve arbeid is echter nag altijd 
een van de belangrijkste voorwaarden voor volledig 
burgerschap . De raad acht opvattingen, waarin het 
streven naar volledige werkgelegenheid ter discussie 
wordt gesteld, nu onaanvaardbaar. 

Naast het belang van betaalde arbeid voor het 
individu legt dew R R oak vee! nadruk op de sociaal
economische noodzaak van een hogere arbeidsparti
cipatie. De !age arbeidsparticipatie wordt als de 
'achilleshiel' van het Nederlandse sociaal-economi
sche bestel aangemerkt. Enerzijds leidt de !age 
arbeidsparticipatie tot een groat beroep op de socia
le zekerheid en daarmee tot omvangrijke collectieve 
uitgaven, anderzijds versmalt ze het produktieve 
draagvlak van de economie, dat de collectieve lasten 
moet torsen. Op den duur komt daardoor de houd
baarheid van ons relatief genereuze sociale-zeker
heidsstelsel in gevaar. Verhoging van de arbeidspar
ticipatie client in het sociaal-economisch beleid dan 
oak centraal te staan. 

Dit w RR-rapport uit I 990 zette de toon voor de 
sociaal-economische discussie van de afgelopen ja
ren. Aile genoemde rapporten van de politieke par
tijen benaderen de problematiek van de sociale ze
kerheid dan oak zeer sterk vanuit het gezichtspunt 
van de tekortschietende arbeidsparticipatie. 

'Omdat betaald werk de meest directe weg is 
naar zelfstandigheid en maatschappelijke betrokken
heid van mensen', legt Wolfson uit. 8 Oak o66 en 
CDA kennen een centrale rol toe aan bevordering 
van de arbeidsparticipatie. Remtegratie in het ar- · 
beidsproces wordt in het rapport van het CDA, 

bezien vanuit de welzijnssituatie van de uitkerings
gerechtigde, essentieel genoemd.9 Door D 6 6 wordt 
het uitgangspunt gehanteerd, dat een uitkeringsge
rechtigde '- geheel of gedeeltelijk- door arbeid in 
haar of zijn levensonderhoud kan voorzien.' I 0 In het 
rapport van Groen Links wordt uit dit uitgangspunt 
de consequentie getrokken, dat elk individu dan oak 
recht heeft op betaalde arbeid. I I 

I. Commissie-Wolfson, Niemand aan de 
kant, Amsterdam: PvdA, januari I 992 
(hiema te noemen: PvdA). De tweede 
auteur van dit artikel was overigens lid 
van deze commissie. 

(hierna: Groen Links). I984en I990 . 

2. Den Haag: CDA, april I992 (hierna: 
CDA). 

3· Amsterdam: Groen Links, mei I 992 

4· Den Haag: Stichting weten
schappelijk Bureau o66, juni I992 
(hierna: o66) . 
5. Resp. Grenzen aan de sociale zekerheid 
(Geschrift 52) en Over ontaroeninB en 
verarijzina (Geschrift 7 I), Den Haag: 
Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, 

6. WRR, Waarboraen voor zekerheid, 
Den Haag, I985, p.7/8 en p.2o. 
7. w R R, Een werkend perspectiif, 
Den Haag, I 990, pp. 32, 33. 
8. PvdA, p. I o. 
9· CDA, p.lo. 

Io . o66, P·3 · 
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Als (betaalde) arbeid een voorwaarde is voor een 
zinvol bestaan, dan is de logische consequentie daar
van, dat het maatschappelijk onaanvaardbaar is om 
langdurig onvrijwillige werkloosheid en andere vor
men van 'inactiviteit' te accepteren. Alle partijen 
willen zich dan ook inspannen om de arbeidspartici
patie te verhogen en in het komende decennium 
weer volledige werkgelegenheid te verwezenlijken. 
Alleen zo kan het beroep op de sociale zekerheid 
- en daarmee de financiele problematiek - binnen 
de perken worden gehouden en het stelsel ook op 
langere termijn houdbaar zijn. 

Prijsbeleid: .financie1e prikkels 
Vermindering van de sociale-zekerheidsuitgaven 
door het beroep op de sociale uitkeringen te vermin
deren, kan globaallangs twee wegen worden nage
streefd, die kunnen worden aangeduid als volume
beleid en prijsbeleid . Volumebeleid bestaat uit 
maatregelen die direct gericht zijn op vermindering 
van het aantal uitkeringsgerechtigden door preven
tie, hogere toelatingsdrempels tot het stelsel en 
rei"ntegratie van uitkeringsgerechtigden in het ar
beidsproces. Prijsbeleid bestaat uit maatregelen om 
hetzelfde effect langs de indirecte weg van financiele 
prikkels te realiseren: verlaging van de uitkerings
hoogte, sanctiebeleid, fiscale stimulansen en hoogte 
van de premie. 

In de vier in 199 2 verschenen rapporten blijkt 
een duidelijke voorkeur te bestaan voor volumebe
leid ten opzichte van prijsbeleid. Zoals Wolfson het 
aanduidt: je kunt beter de sociale-zekerheidsuitga
ven terugdringen door de Q-tjes (het volume) te 
verminderen dan door de P-tjes (de prijs) te verla
gen.12 

Aileen de vvo kiest nadrukkelijk voor een bena
dering via de prijscomponent. Dat ziet zij als de 
enige mogelijkheid om de zogeheten sociale-zeker
heidsval op te heffen. Als door een exteme oorzaak 
(bijvoorbeeld een intemationale conjuncturele in
zinking) de werkloosheid oploopt, stijgen de uitga
ven voor de werkloosheidsuitkeringen en daarmee 
de sociale premies . Deze leiden weer tot hogere 
loonkosten, hetgeen op zijn beurt nieuwe uitstoot 
van arbeid veroorzaakt . 

Door de wettelijk geregelde sociale zekerheid 
tot een minimum te beperken (onder meer door een 
zogeheten ministelsel in te voeren) worden de men
sen geprikkeld om zo min mogelijk een beroep op 

1 1. Groen Links, p. 15. Hieraan zij 
overigens toegevoegd, dat in dat rap
port onbetaalde arbeid ook in staat 
geacht wordt die betrokkenheid te 
bewerkstelligen. 

de sociale zekerheid te doen . Aileen langs deze weg 
kan de vicieuze cirkel worden doorbroken en kun 
nen de uitgaven voor de sociale zekerheid, ook in 
economisch slechtere tijden, in de hand worden 
gehouden. 

De andere partijen wijzen een ministelsel van socia
le zekerheid echter af (om redenen die hiema nog 
aan de orde komen) en hopen door een effectief 
volumebeleid te kunnen voorkomen dat de uitkerin
gen (opnieuw) moeten worden verlaagd. Daarbij 
willen zij echter wei gebruik maken van financiele 
prikkels om het gewenste gedrag te stimuleren. De 
overheid moet verborgen maatschappelijke kosten 
voor werkgevers en werknemers zichtbaar maken 
door 'microbeslissingen en macrobelangen meer in 
elkaars verlengde te brengen' . 1 3 Analoog aan het 
principe 'de vervuiler betaalt', dat in het milieube
leid op vee! steun kan rekenen, moet ook degene die 
kosten afwentelt op de gemeenschap door een te 
hoog beroep op de sociale zekerheid te doen, daar
voor gaan betalen. Hiervoor worden uiteenlopende 
instrumenten voorgesteld. Het in dienst nemen van 
kansarme werklozen kan met een premie aantrekke
lijk worden gemaakt. Afvloeiing naar de w A o kan 
worden gestraft met een boete. Ook werklozen 
kunnen met een premie worden aangemoedigd om 
werk te aanvaarden of activiteiten te ontplooien die 
hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 

Het toepassen van financiele prikkels om de 
arbeidsparticipatie te bevorderen is echter niet zon
der problemen. In het algemeen loopt men het 
gevaar dat prikkels aan de aanbodzijde en aan de 
vraagzijde elkaar tegenwerken . Zo wordt er regel
matig voor gepleit om de afstand tussen netto-uitke
ringen en netto-loon te vergroten om uitkeringsge
rechtigden aan te moedigen werk te accepteren. 
V erhoging van het netto-loon zal doorgaans echter 
tot hogere loonkosten leiden, hetgeen weer ongun
stig is voor de vraag naar arbeid . Verlaging van de 
loonkosten door de lonen te verlagen werkt daaren
tegen ontmoedigend op het arbeidsaanbod. Sub
sidies en premies vormen niet werkelijk een uitweg 
uit dit dilemma, doordat ze ofwel tijdelijk zijn, 
ofwel leiden tot een lastenverschuiving naar andere 
groepen. 

De enige echte oplossing voor dit dilemma lijkt 
de benadering van de vvo te zijn. Door de uitkerin
gen te verlagen wordt de afstand tot het netto-loon 

12. D.J. Wolfson, 'P-tjes en Q-tjes; 
een reactie op Weitenberg', in: 
Openbare Uitaa ven, 1992 nr.s, 
pp.2J7 -2J8. 
1 3. PvdA, p. 2 2 
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vergroot zonder de loonkosten te verhogeno Boven
dien scheppen lagere uitkeringen de financiele ruim
te om de collectieve lasten te verlichteno Voor wie 
deze weg afwijst, zullen financiele prikkels slechts 
een beperkte betekenis kunnen hebbeno 

Hoewel de verschillende partijen (behalve de 
vvo) er de voorkeur aan geven het beroep op de 
sociale zekerheid terug te dringen zonder in de uit
keringsaanspraken zelf in te grijpen, sluiten zij deze 
mogelijkheid niet bij voorbaat uit voor het geval het 
volumebeleid mocht mislukkeno 'Normen met be
trekking tot de collectieve lastendruk in samenhang 
met volume-ontwikkelingen kunnen ingrepen in de 
sociale zekerheid, hetzij aan de 'prijs' -kant ( .. 0), 
hetzij aan de 'volume' -kant (o oo) onvermijdelijk rna
ken', stelt Kolnaar 0 '4 En Wolfson kan 'geen goud 
gerande garanties' geveno I 5 

Volumebeleid: een activerend arbeidsmarktbeleid 

Als prijsbeleid in de vorm van lagere uitkeringen 
wordt afgewezen, moet met des te meer kracht 
worden ingezet op volumebeleido Aileen dan kan 
het uitgangspunt van de commissie-Van Rhijn, die in 
de Tweede Wereldoorlog de regering in balling
schap adviseerde over de toekomstige inrichting van 
de sociale zekerheid, in ere worden hersteld: 'De 
gemeenschap, georganiseerd in den Staat, is aan
sprakelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring 
tegen gebrek van al haar !eden, op voorwaarde, dat 
deze !eden zelfhet redelijke doen om zich die socia
le zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te ver
schalfen' 0 

Om dit doe! te verwezenlijken vindt de com
missie-Wolfson, dat een 'verharding' van de verzor
gingsstaat is 'toe te juichen vooi zover hierdoor de 
toegang tot de sociale zekerheid zorgvuldiger wordt 
bewaakt' 0 I 6 

Een belangrijk winstpunt van de 'w A o-zomer' van 
199 1 was de sterk toegenomen aandacht voor de 
uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheido Na
dat jarenlang de aandacht was geconcentreerd op de 
structuur van het stelsel en de uitkeringen, drong 
plotseling tot beleidsmakers en politici door, dat 
ook de uitvoering van de sociale zekerheid veel te 
wensen overlaat en mede schuldig is aan het grote 
beroep dat erop wordt gedaano De uitvoeringsorga
nen van de sociale zekerheid hadden jarenlang als 
een uitkeringsfabriek gefunctioneerd, met als be
langrijkste doe! iedere uitkeringsgerechtigde op tijd 

I4o CDA, po24o 
I 50 PvdA, poI 2o 
I6oPvdA,poi5o 

de juiste uitkering te verstrekken, en waren er in 
het geheel niet op ingesteld om reintegratie van 
uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces te be
vordereno Dit is ook de reden geweest om een parle
mentaire enquetecommissie in te stellen om de uit
voering van de werknemersverzekeringen te onder
zoekeno 

Terecht is de afgelopen twee jaar dan ook vee) 
energie gestoken in plannen om de uitvoeringsorga
nisatie beter te Iaten functionereno De nadruk ligt 
daarbij in de eerste plaats op meer en betere afstem
ming, coordinatie en samenwerking tussen de 
verschillende uitvoeringsorganisatieso In een geza
menlijk voorstel, 'Naar een nieuwe uitvoeringsor
ganisatie van de sociale verzekering', hebben Groen 
Links, D 6 6 en v v D ervoor gepleit, dat er uiteinde
lijk nog slechts een uitvoeringsorganisatie is waar 
(potentiele) uitkeringsgerechtigden en werkzoeken
den zich hoeven meldeno 

PvdA en CDA willen niet zover gaano Zij vrezen 
dat een grootscheeps reorganisatieproces het func
tioneren van de uitvoeringsorganen voorlopig aileen 
maar zal verslechteren, terwijl de nieuwe organisa
tie een 'moloch' zal vormen, die meer zal uitblinken 
door een omvangrijke bureaucratie dan door effi
cientie en flexibiliteito W el wordt door deze partijen 
de wenselijkheid benadrukt van meer samenwer
king en coordinatie op regionaal niveauo 

In de tweede plaats wordt door aile partijen 
gewezen op de wenselijkheid het interne functione
ren te verbeteren door de aandacht te verleggen van 
het verstrekken van uitkeringen naar het (terug)ge
leiden van clienten naar werko Er moet meer sprake 
zijn van 'maatwerk' en 'integrale trajectbegelei
ding' 0 In dit verband wordt vaak gesproken over een 
gewenste 'cultuuromslag' in de organisatieo Hoe 
moet echter worden bevorderd dat deze cultuurom
slag daadwerkelijk zijn beslag krijgt? Ook in dit ver
band wordt gewezen op de mogelijkheid financiele 
prikkels uit te delen, opdat de uitvoeringsorganisa
ties zelfbelang krijgen bij het succesvol relntegreren 
van uitkeringsgerechtigdeno Er wordt gesproken 
over 'afrekenen op resultaat' en 'budgetfinancie
ring' 0 Of dergelijke financiele instrumenten daad
werkelijk het gewenste effect zullen sorteren is ech
ter nog de vraago Het probleem is immers dat de 
'prestaties' van uitvoeringsorganisaties, voor zover 
die worden gemeten aan de uitstroom van uitke
ringsgerechtigden naar werk, slechts ten dele door 
de organisaties zelf worden bepaald en in vee! ster-

3 77 
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kere mate door externe factoren die zij niet in de 
hand hebben: de econornische conjunctuur, demo
grafische samenstelling van het hestand uitkerings
gerechtigden (aandeel ouderen, vrouwen, allochto
nen), de regionale economische structuur (diensten 
of industrie), enzovoort. Hoe voorkom je dan dat 
een organisatie financieel wordt 'gestraft' voor het 
feit dat de extem e factoren zich in de betreffende 
regio ongunstig hebben ontwikkeld? 

In dit verband is misschien meer aandacht ge
wenst voor suggesties (van Van lperen en Fortuyn) om 
verschillende uitvoeringsorganisaties met elkaar te 
Iaten concurreren. Fortuyn stelde op de wss-confe
rentie zelfs dat de uitvoeringsorganisaties moeten 
gaan functioneren als 'warenhuis van dienstverle
ning ' waar de clienten meer van hun gading kunnen 
krijgen . 

Aile terechte aandacht voor de uitvoeringsorga
nisatie mag ons niet de ogen doen sluiten voor het 
feit, dat een betere uitvoering aileen succes kan heb
ben indien er ook voldoende banen zijn om de uitke
ringsgerechtigden te werk te stellen . Bij de sterke 
werkgelegenheidsgroei in de tweede helft van de 
jaren tachtig en het tegelijkertijd groeiende aantal 
vacatures was wellicht de stelling gerechtvaardigd, 
dat niet Ianger de beschikbaarheid van banen de 
grootste belemmering vormde om meer mensen aan 
het werk te krijgen, maar de slechte (kwalitatieve) 
aansluiting tussen vraag en aanbod. Nu recent, on
der invloed van een neergaande conjunctuur, de 
werkgelegenheidsontwikkeling stagneert en de 
werkloosheid weer snel oploopt, is het de vraag wat 
een goed functionerende uitvoeringsorganisatie kan 
uitrichten . 

Pluriformiteit en individualiserinB 

Een geheel ander complex aan problemen hangt 
sam en met het feit, dat het sociale-zekerheidsstelsel 
nog altijd in belangrijke mate is afgestemd op 'tradi
tionele' samenlevingsverbanden en arbeidsrelaties. 
Oorspronkelijk was de sociale zekerheid vooral be
doeld als verzekering tegen inkomensderving van de 
mannelijke kostwinner met een vaste, regelmatige 
baan . Deze alleenverdiener komt echter steeds min
der overeen met de 'doorsnee-werknemer'. Het 
stelsel van sociale zekerheid blijkt onvoldoende in 
staat om op de steeds grotere pluriformiteit in 
arbeidsrelaties en leefvormen in te spelen. 

T wee ontwikkelingen die vaak onder de noemer 
van 'individualisering' worden gevat, zijn van groot 
belang voor het stelsel van sociale zekerheid. In de 

I]. CDA, p. 29 . 

I 8.PvdA,p. I4 . 

eerste plaats de emancipatie: steeds m eer (gehuw
de) vrouwen participeren op de arbeidsmarkt en 
verwerven economische zelfstandigheid. W eliswaar 
wordt in de werknemers- en volksverzekeringen 
tegenwoordig van het individu uitgegaan, in de bij
stand (inclusief R ww) is dit niet het geval. Eco
nomische zelfstandigheid die men via betaalde ar
beid heeft verworven kan, als m en werkloos wordt 
en uiteindelijk in de bijstand belandt, dus weer ver
loren gaan. 

Een ander aspect van emancipatie is, dat mensen 
mondiger worden en meer hun lot in eigen handen 
willen nemen. Zij accepteren steeds minder dat an
deren, in het bijzonder de overheid, hen voorschrij
ven wat zij dienen te doen . Het verplichte en unifor 
me karakter van het sociale-zekerheidsstelsel biedt 
echter geen ruimte voor individuele afwegingen tus
sen risico's en zekerheid en vormt daarmee een 
belemmering voor individuele keuzevrijheid en ei
gen verantwoordelijkheid. 

Een tweede belangrijke ontwikkeling, die volgens 
sommigen de keerzijde is van emancipatie en andere 
vormen van individualisering, is ' atomisering ' . De 
moderne 'calculerende' burger zou in sterke mate 
zijn gericht op zijn/haar eigenbelang, een consu
mentistische en hedonistische instelling hebben, als 
gevolg waarvan solidariteit, gemeenschapszin en 
naastenliefde verloren dreigen te gaan. Vooral in 
christendemocratische kring wordt sterk op deze 
negatieve aspecten van de individualisering gewe
zen. lndividualisering zou de solidariteit hebben 
'geanonimiseerd ' en het 'appel' op de persoonlijke 
verantwoordelijkheid is 'zeker niet optimaal', stelt 
de commissie- Kolnaar met gevoel voor understate
ment . I 7 Maar ook in de PvdA bestaat er be
zorgdheid over de negatieve maatschappelijke ge
volgen van individualisering. Zo meent de commis
sie-Wolfson dat ze tot 'een verzwakking van het 
sociale draagvlak van zorgrelaties' he eft geleid. I 8 

In relatie met de sociale zekerheid zou de calcu
lerende burger zich enerzijds schuldig maken aan 
misbruik en fraude in de sfeer van 'zwarte' en 
'witte' neveninkomsten en de samenlevingsvorm, 
en anderzijds zou de bereidheid om bij te dragen aan 
de financiering van de sociale zekerheid voor dege
nen die daarop echt zijn aangewezen, in de vorm van 
prernie- en belastingafdracht, afbrokkelen . De be
staande inrichting van het sociale-zekerheidsstelsel 
zou dergelijke vormen van onwenselijk gedrag eer
der aanmoedigen dan ontrnoedigen. 
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Er bestaat tussen de verschillende partijen geen ver
schil van mening over, dat het sociale-zekerheids
stelsel onvoldoende op de hoven beschreven ont
wikkelingen en tendenzen is ingesteld. Over de 
vraag welke tendenzen het belangrijkste zijn en hoe 
het stelsel daaraan moet worden aangepast, bestaan 
echter grate verschillen van inzicht. 

Voor Groen Links staat, zoals a! uit de titel van 
zijn rapport blijkt, het streven naar economische 
zelfstandigheid centraal. Het gehele stelsel, inclusief 
de bijstand, zou moeten worden afgestemd op het 
individu door de invoering van een Wet op de Alge
mene lnkomensvoorziening . Die wet zou iedereen, 
ongeacht samenlevingsvorm en partnerinkomen, 
een eigen uitkering moeten garanderen. Wei vvil 
Groen Links onderscheid blijven maken tussen sa
menwonenden en alleenwonenden. Daarnaast ziet 
deze partij in de toenemende maatschappelijke plu
riformiteit aanleiding om meer ruimte te bieden 
voor individuele keuzemogelijkheden (onder meer 
ten aanzien van korter werken). 

Ook PvdA en D 6 6 besteden vrij vee! aandacht 
aan de wenselijkheid van verzelfstandiging, maar 
hun concrete voorstellen gaan minder ver dan die 
van Groen Links: zowel de PvdA als o 6 6 pleit voor 
verlenging van de vervolguitkering van de ww (zo
dat wie eenrnaal via betaalde arbeid economische 
zelfstandigheid heeft verworven deze niet meer 
hoeft te verliezen) en afschaffing van de overheve
ling van de basisaftrek in de inkomstenbelasting van 
de afhankelijke partner naar de kostwinner. Over 
verdergaande maatregelen op langere termijn blij
ven beide partijen tamelijk vaag. 

Het CDA kiest een duidelijk andere invalshoek. 
Het ziet in de individualiseringstrend geen reden tot 
verzelfstandiging van uitkeringsrechten . In de be
langrijkste regeling waarin het uitkeringsrecht af
hankelijk is van het partnerinkomen, de bijstands
wet, client dit te worden gehandhaafd, omdat de bij
stand bedoeld is voor het voorkomen van behoeftig
heid . Weliswaar signaleert het CDA, dat de samenle
vingsvorm steeds moeilijker objectief is vast te stel
len, maar het verbindt daaraan geen consequenties. 
Vee! meer aandacht heeft het CDA voor het pro
bleem van oneigenlijk en onverantwoordelijk ge
bruik van de sociale zekerheid, zowel door individu
en als door de sociale partners . 'Eigen verantwoor
delijkheid ging over in anonimisering en collectivi
sering', constateert het c D A. 1 9 De oplossing voor 
dit probleem wordt vooral gezocht in een eenvoudi
ger en helderder opzet van het stelsel en meer 
financiele prikkels. Wat aan de voordeur verketterd 

19. CDA, p.24 . 

wordt, wordt daarmee echter aan de achterdeur 
gepredikt. Maatregelen die via financiele prikkels 
('incentives') proberen te sturen gaan immers uit 
van een calculerende burger. Juist het calculeren 
van de burger wordt echter gezien als belangrijke 
oorzaak van het overmatige beroep op de sociale 
zekerheid. Ook andere partijen ontkomen niet ge
heel aan deze tweeslachtigheid. 

Overzien we het bovenstaande, dan moet worden 
geconstateerd, dat de politieke partijen niet echt 
raad weten met de trends van toenemende plurifor
miteit en individualisering. Het duidelijkst zijn 
Groen Links, PvdA en o6 6 ten aanzien van de wen
selijkheid van verzelfstandiging van uitkeringsrech
ten, a! blijft in ieder geval bij de laatste twee partijen 
wazig in hoeverre dit ook voor de Algemene Bij
standswet (ABW) moet gaan gelden. De ABW is ech
ter juist de belangrijkste inkomensregeling waarin 
verzelfstandiging nog niet is gerealiseerd. 

Opmerkelijk is, dat de partijen voorbijgaan aan 
het feit, dat de laatste jaren juist in de volksverzeke
ringen steeds meer bijstandsachtige elementen zijn 
opgenomen. Levelt Overmars wees er op dew ss-con
ferentie op, dat zowel in de AOW als in het voorstel 
voor de nieuwe nabestaandenwet middelen- en 
partnertoetsen zijn ingevoerd, waardoor in deze 
wetten juist afhreuk wordt gedaan aan zelfstandige 
uitkeringsaanspraken en ze bovendien beduidend 
ingewikkelder worden. Je zou verwachten, dat par
tijen die v66r verzelfstandiging zijn deze ontwikke
ling nadrukkelijk afwijzen, maar o66, PvdA en 
Groen Links zwijgen erover. Aileen het CDA consta
teert dat de volksverzekeringen steeds meer bij
standsachtige trekken krijgen, maar maakt zich daar
over verder geen zorgen. 

Op het probleem van de verscheidenheid aan 
samenlevingsvormen blijven de partijen vooralsnog 
het antwoord schuldig. Aileen de PvdA komt met 
het voorstel om een geregistreerd partnerschap in te 
voeren, waardoor controle van de feitelijke samen
levingsvorm zou kunnen worden vervangen door 
een formeel criterium. Dit zal de controle aanmer
kelijk vereenvoudigen, maar het is minder zeker dat 
het ook 'calculerend gedrag' zal tegengaan, al wordt 
beoogd om de voordelen van wei en niet als samen
wonend geregistreerd staan met elkaar in evenvvicht 
te brengen . Het is bovendien de vraag of het pro
bleem van de grote pluriformiteit kan worden aan
gepakt door nog slechts twee samenlevingsvormen 
te onderscheiden. De andere partijen constateren 
het probleem wei, maar gaan bij hun concrete voor-
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stellen vrijwel geheel aan deze problematiek voor
bij . 

Op langere termijn is het de vraag of er een 
andere structurele oplossing denkbaar is dan volledi
ge individualisering van uitkeringsaanspraken, dat 
wil zeggen dat noch met het partnerinkomen, noch 
met de samenlevingsvorm wordt rekening gehou
den . De creativiteit die burgers aan de dag leggen bij 
het 'bedenken' van nieuwe samenlevingsvormen zal 
immers altijd groter zijn dan die van de politici die 
het stelsel proberen aan te passen aan de maatschap
pelijke werkelijkheid. Pas als men deze pogingen zal 
staken, lijkt werkelijk vooruitgang te kunnen wor
den geboekt met het streven naar vereenvoudiging 
van het stelsel waaraan aile partijen lippendienst 
bewijzen. Vooralsnog moet worden geconstateerd, 
dat aile politieke partijen tot op heden een onbe
dwingbare neiging hebben getoond om het stelsel 
juist steeds verder te verfijnen om aan telkens nieu
we wensen en omstandigheden van specifieke groe
pen tegemoet te komen. 

Individuele verantwoordelijkheid en ministelsel 

De enorme toename van de welvaart en het geste
gen opleidingsniveau van de bevolking in vergelij
king met de tijd waarin het stelsel van sociale zeker
heid vorm heeft gekregen, lijkt de conclusie te 
rechtvaardigen dat veel van het vroegere overheids
paternalisme overbodig is geworden en de keuze
vrijheid van de burgers onnodig in de weg staat. De 
moderne mondige burger mag geacht worden ver
antwoordelijk te kunnen omspringen met de onze
kerheden en risico's met betrekking tot zijn/haar 
eigen inkomen op de lange termijn. Afgedwongen 
'horizontale' solidariteit, door het risico van loon
derving te spreiden via verplichte werknemersver
zekeringen, kan niet meer worden gerechtvaardigd 
met de beschermende werking ervan voor het indi
vidu. 

Dit vormt een belangrijk argument voor de in
voering van een zogeheten 'ministelsel' van sociale 
zekerheid, waarin de overheid aileen nog een uitke
ring op sociaal minimumniveau bij wet regelt en de 
bovenminimale uitkeringen overlaat aan het particu
lier initiatief. De commissie-Wolfson erkent dit ook 
als zij als argument voor een ministelsel de opvatting 
aanhaalt, dat 'mondige mensen hun eigen aanvullen
de verzekeringsvorm kunnen kiezen, op basis van 
een publieke voorziening op minimumniveau' . 
Toch wijst de commissie-Wolfson een ministelsel 

20. Zie voor een nadere beschouwing 
over deze argumentatie: P. de l:leer, 
'Solidariteit en verzorgingsstaat', 

af, en zij wordt daarin gesteund door de commissies 
van Groen Links, o66 en CDA. Aileen voor de vvo 
geeft dit argument de doorslag om al sinds jaar en 
dag de invoering van een dergelijk ministelsel te 
bepleiten, als onderdeel van haar concept van de 
'waarborgstaat'. Bovendien, zo merkten wij reeds 
op, hecht de vvo veel belang aan de financiele sti
mulansen die van een laag wettelijk uitkeringsniveau 
uitgaan om het beroep op de sociale zekerheid te 
beperken . 

Door de andere partijen worden de bezwaren tegen 
privatisering van het bovenminimale dee) van de 
sociale zekerheid echter groter geacht dan de voor
delen . Dit hangt in belangrijke mate samen met het 
bijzondere karakter van de te verzekeren risico's . 
Een calamiteit waarop de risicodrager invloed kan 
uitoefenen of waarvan de kans afhangt van de econo
mische conjunctuur (zoals werkloosheid) kan niet 
particulier worden verzekerd. 

Een ander argument om verplichte werknemers
verzekeringen te handhaven is, dat keuzevrijheid de 
'verticale' solidariteit tussen 'sterken' en 'zwakken' 
ondergraaft en daarmee uiteindelijk ook het maat
schappelijk draagvlak voor het stelsel van sociale 
zekerheid kan aantasten. 20 Het verplichte karakter 
van de verzekeringen, met premies die aileen afhan
gen van de hoogte van het loon, garandeert de soli
dariteit van de 'goede risico's ' (degenen die een 
kleine kans !open op het optreden van de calamiteit) 
met de 'slechte risico's' (degenen met een grote 
kans). Zonder deze 'premiesolidariteit' zouden de
genen met een hoog risico een onevenredig hoge 
premie moeten betalen of zelfs van verzekering 
worden uitgesloten . o 6 6 concludeert op grond van 
deze overwegingen: 'Maar de wenselijkheid van 
algemene toegankelijkheid van het stelsel vereist 
behoud van solidariteit en van het collectiefkarakter 
van sociale verzekeringen' . 2 1 

Een bezwaar tegen verplichte verzekeringen is 
wei, dat ze geen prikkel bieden om het risico te ver
kleinen . Bovendien zal de neiging bestaan om de 
kosten van de verzekering af te wentelen op ande
ren. Individuele werknemers noch werkgevers heb
ben er belang bij om het gebruik dat zij van de verze
keringen maken tot een minimum te beperken. 

Dit is de reden waarom de partijen die een mi
nistelsel afwijzen, zich een voorstander betonen van 
het opnemen van financiele prikkels in de werkne
mersverzekeringen . Deze kunnen bestaan uit een 

s&.P nr . 7/8 , 1992. 
21. o66p.24. 



eigen risico (wachtdagen in de Ziektewet voor 
werknemers, de eerste zes weken Ziektewet ten 
laste van de werkgever), premiedifferentiatie (tus
sen bedrijven of bedrijfstakken met vee) en weinig 
arbeidsongeschikten) en boetes en beloningen ('ma
lus' respectievelijk ' bonus') voor werkgevers die 
werk:nemers naar de w A o Iaten afvloeien of juist 
w A o 'ers in dienst nemen. 

VerantwoordelijkheidsverdelinB 
Het overmatige beroep op de sociale zekerheid is, zo 
luidt vrij algemeen de opvatting, niet aileen het 
gevolg van een gebrek aan financiele prikkels die sti
muleren tot een 'zuinig ' gebruik, maar ook van de 
onheldere verantwoordelijkheidsverdeling ten aan
zien van het stelsel van sociale zekerheid. Er is spra
ke van een ingewikkelde verstrengeling van verant
woordelijkheden tussen overheid en sociale part
ners . Hoewel de overheid formeel verantwoordelijk 
is voor de regelgeving, oefenen de sociale partners 
daarop, onder meer via hun positie in adviesorganen 
als de SER en de Sociale Verzekeringsraad (S·VR), 

een belangrijke invloed uit. De uitvoering van de 
werknemersverzekeringen wordt gedelegeerd aan 
de sociale partners (waar de lokale overheden ver
antwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bij
stand), terwijl tot voor kort ook de controle op die 
uitvoering een zaak van de door de sociale partners 
gedomineerde s v R was. 

Deze ondoorzichtige verantwoordelijksverde
ling is volgens verschillende critici de belangrijkste 
oorzaak van het feit dat met name het beroep op de 
w A o volkomen uit de hand is gel open. In de jaren 
zeventig en tachtig zouden met (stilzwijgende) in
stemming van vakbonden en werkgeversorganisaties 
honderdduizenden overtollige werknemers naar de 
w A o zijn afgevloeid. 

In de 'w A o-zomer' leken aanvankelijk de gees
ten rijp om de sociale partners grotendeels uit het 
stelsel van sociale zekerheid te bannen en de verant
woordelijkheid voor regelgeving, uitvoering en 
controle geheel in handen van de overheid te leggen. 
Uiteindelijk bleken echter toch aile partijen het 
belang te onderkennen van directe betrokkenheid 
van de sociale partners bij het stelsel van sociale 
zekerheid . Wellijkt er eensgezindheid over te be
staan, dat een vee! duidelijker afbakening van de ver
antwoordelijkheden is geboden. 

Het verst in het terugdringen van de rol van de 
sociale partners gaan vvo, o66 en Groen Links in 
hun gezamenlijke voorstel voor een nieuwe uitvoe
ringsorganisatie. Niettemin blijven ook in dit voor-

stel de sociale partners een rol spelen bij de imple
mentatie van het, door de overheid vast te stellen, 
beleid doordat zij een (minderheids-)positie zouden 
innemen in het bestuur van een nieuw Zelfstandig 
Bestuursorgaan Sociale Verzekering, dat in de plaats 
zou komen van het huidige GA K, de bedrijfsvereni
gingen en de GMD. 

De PvdA kent een grotere rol toe aan de sociale 
partners en stelt dat een collectieve verantwoorde
lijkheid onontbeerlijk is voor een meer op relntegra
tie gerichte uitvoering van de sociale zekerheid. 

Het CDA kiest evenwel (zoals op de studiedag 
werd geschetst door J.P. Balkenende, medewerker 
van het W etenschappelijk lnstituut van het CDA) een 
andere weg, doordat het op het gebied van de werk
nemersverzekeringen juist meer verantwoordelijk
heid aan de sociale partners wil geven. De loonder
vingsverzekeringen zijn in zijn visie een onderdeel 
van de arbeidsvoorwaarden en dienen dan ook in 
samenhang daarmee te worden bezien . Dit kan het 
beste worden vormgegeven door de verantwoorde
lijkheid daarvoor geheel aan de CA o-partijen over te 
dragen. Daarnaast zouden de individuele werkne
mer en werkgever ook meer eigen verantwoorde
lijkheid moeten dragen . De overheid zou tenslotte 
verantwoordelijk moeten blijven voor de essentiele 
bestaansvoorwaarden die worden gegarandeerd 
door de volksverzekeringen en de bijstand. 

De benadering van het CDA enerzijds en de overige 
partijen anderzijds hoeven niet geheel strijdig met 
elkaar te zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de verant
woordelijkheid van de overheid voor de volksverze
keringen en de bijstand. Niettemin zijn beide bena
deringen op het terrein van de werknemersverzeke
ringen moeilijk met elkaar te verzoenen. Voorals
nog is het onzeker welke benadering het zal winnen. 
Het is niet denkbeeldig dat zich hierover, als de 
resultaten van de enquetecommissie over de uitvoe
ring van de sociale zekerheid bekend worden en 
door het parlement een nieuwe Organisatiewet So
dale Verzekeringen (osv) moet worden vastge
steld, een heftig debat zallosbarsten . Te vrezen valt 
dat langdurige touwtrekkerij over de dikte van de 
vingers van overheid en sociale partners in de socia
le-verzekeringspap, de broodnodige vernieuwing 
van de uitvoeringsorganisatie geen goed zal doen . 

T oekomstscenario 's 
Zoals we a! aan het begin opmerkten, bestaat er over 
een aantal hoofddoelstellingen van het beleid ten 
aanzien van de sociale zekerheid tussen de verschil
lende partijen een grote mate van overeenstem-



ming. Het beroep op de sociale zekerheid moet 
worden verminderd door de arbeidsparticipatie te 
verhogen. De uitvoeringsorganisatie moet worden 
omgevormd van een passieve uitkeringsfabriek tot 
een actieve, op relntegratie gerichte organisatie. Fi
nanciele prikkels moeten gewenst gedrag aanmoedi
gen en ongewenst gedrag ontmoedigen . De maat
schappelijke trends van grotere pluriformiteit en 
individualisering nopen tot aanpassing en vereen
voudiging van het stelsel. 

Toch kan op grand van bovenstaande beschou
wing niet worden geconcludeerd, dat de verschil
lende partijen een heldere, samenhangende en con
sistente visie hebben op de gewenste inrichting en 
uitvoering van het stelsel van sociale zekerheid. 
Daarvoor is er teveel sprake van hap-snap beleid 
voor deelproblemen, waarvan het enerzijds maar de 
vraag is of dat het betreffende probleem voldoende 
effectiefkan aanpakken, en anderzijds onduidelijk is 
hoe het met andere voorgestelde maatregelen valt te 
rijmen. De 'calculerende' burger wordt tegelijker
tijd bestraffend toegesproken en met financiele prik
kels aangemoedigd zich calculerend te gedragen. 
Terwijl mogelijkheden worden onderzocht om in de 
bijstand zelfstandige uitkeringsaanspraken te realise
ren, worden de zelfstandige uitkeringsrechten in de 
volksverzekeringen steeds meer aan voorwaarden 
gebonden . Terwijl uitkeringsgerechtigden worden 
geprikkeld om actiever werk te zoeken, ontbreekt 
een beleid om banen voor hen te creeren. 

Het gebrek aan een samenhangende en consis
tente visie op het sociale-zekerheidsstelsel werd op 
de w B s-conferentie door verschillende aanwezigen 
als het belangrijkste manco van het huidige debat 
over de sociale zekerheid en de plannen van de ver
schillende politieke partijen aangemerkt. 

Het Centraal Planbureau heeft in haar rapport 
'Nederland in Drievoud' een drietal mogelijke sce
nario's voor de sociaal-economische ontwikkeling in 
de komende vijfentwintig jaar geschetst. 2 2 Het 
beleid dat de andere partijen dan de vvo voorstaan 
lijkt het beste aan te sluiten bij het 'European 
Renaissance' -scenario. Een hervorming van de ver
zorgingsstaat met een sterke accentver~chuiving van 
inkomensgaranties naar een actief en activerend 
arbeidsmarktbeleid staat hierin centraal. Een ver
gaande revitalisering van de coordinatie tussen aile 
partijen - overheid, werknemers en werkgevers - is 

2 2. c P B, Nederland in Drievoud. Een sce
nariostudie van de Nederlandse economie, 
1990-201,-, Den Haag: sou Uitgeverij 
Plantijnstraat, 1 99 2. Zie voor een uit-

hiervoor een absolute voorwaarde. In feite vertoont 
dit scenario vee! overeenkomsten met wat tot voor 
kart met het nodige ontzag werd aangeduid als 'het 
Zweedse model'. Het is niet aileen de teloorgang 
van dit model in het land van herkomst zelf, die het 
twijfelachtig maakt of de positieve ontwikkelingen 
die het c P B in European Renaissance beschrijft, 
werkelijkheid zullen worden. De belangrijkste 
voorwaarde voor het succes van dit model is im
mers, dat er een hoge mate van consensus bestaat 
over een samenhangende aanpak van de sociaal-eco
nomische problemen en dat de verschillende partij
en bereid zijn daaraan hun eigen (dee!-)belangen 
ondergeschikt te maken. Uit bovenstaande beschou
wing bleek echter, dat, ondanks eensgezindheid 
over een aantal hoofddoelstellingen, een samenhan
gende visie op de toekomstige inrichting van het 
sociale-zekerheidsstelsel ontbreekt. Ten aanzien van 
de concrete maatregelen die nodig zijn om op rela
tiefkorte termijn een aantal problemen het hoofd te 
bieden, is consensus tussen alle betrokken partijen 
(inclusief de sociale partners) vooralsnog ver te zoe
ken. 

Het gevaar lijkt dan ook niet gering dat zich een 
ander scenario van het CPB zal opdringen, het 
'Global Shift' -scenario. Dit biedt een weinig roos
kleurig toekomstbeeld in het geval de internationale 
ontwikkeling voor Nederland ongunstig is en ook 
binnenslands geen doeltreffend beleid voor sanering 
van de verzorgingsstaat tot stand komt, maar het 
jarenlang aanmodderen blijft. De problemen zullen 
dan in het komende decennium blijven oplopen tot 
uiteindelijk - zo rond 2oo5 schat het CPB - de wal 
het schip zal keren en wei heel rigoureuze ingrepen 
in het sociale-zekerheidsstelsel onafwendbaar zullen 
worden. Daarmee vergeleken zou de weg die de 
vv D wenst af te leggen nog als betrekkelijk vriende
lijk kunnen worden gekenschetst. 

Ongetwijfeld streven aile partijen ernaar om een 
ontwikkeling als in het Global Shift-scenario af te 
wenden, maar helaas kunnen we er niet a! te zeker 
van zijn dat zij, indien de huidige koers wordt voort
gezet, daarin zullen slagen. 

In dit Iicht bezien lijkt het wenselijk ook serieus 
aandacht te besteden aan het perspectief dat het c P B 

schetst in het derde scenario, het 'Balanced 
Growth' -scenario. In dit scenario staat een flexibele 
marktwerking centraal. De verzorgingsstaat wordt 

gebreider bespreking van de c P a-sce
nario's bv. P. de Beer, ' Darwin of 
Kafka', ins&_pnr.12, 1992. 
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ingrijpend gereorganiseerd om de 'tucht van de 
markt' optimaal tot zijn recht te Iaten komen. Tegen 
de achtergrond van een gunstige internationale ont
wikkeling Ievert dit resultaten op die nog iets beter 
zijn dan in European Renaissance. 

Ogenschijnlijk sluit dit scenario het beste aan bij 
de visie van de vvo. Oat deze partij tot nog toe geen 
blijk heeft gegeven van groot enthousiasme voor dit 
scenario, valt weilicht te verklaren uit het feit, dat 
de invoering van een mimstelsei en duchtig kappen 
in het woud van subsidies in dit scenario gepaard 
gaat met de invoering van een gegarandeerd basisin
komen in de vorm van een negatieve inkomstenbe
lasting. 

Het zou echter jammer zijn, indien de andere 
partijen het Balanced Growth-scenario, vanwege de 
forse ingrepen in de verzorgingsstaat, geheel 'links' 
zouden Iaten liggen. Het scenario bevat immers wei 
degelijk eiementen die we ook terugvinden in de 
opvattingen van de partijen 'ter linkerzijde' van de 
vvo, zoals aandacht voor financiele prikkeis en een 
betere marktwerking. Bezien zou moeten worden 
of van het Balanced Growth-scenario niet een aantal 
scherpe kantjes kunnen worden afgevijld, opdat het 
ook voor sociaal-democraten uit sociaal oogpunt 
aanvaardbaar zou zijn, zonder dat de positieve effec
ten van het marktgerichte beieid daardoor groten
deels verloren zouden gaan . Om deze mogelijkheid 
te concretiseren gaan we tot slot wat nader in op 
twee elementen van het Balanced Growth-scenario 
(de negatieve inkomstenbeiasting en het ministeisel) 
en voegen daar een derde aan toe ( een andere 
financieringsgrondslag voor het sociale-zekerheids
stelsel). 

Neaatieve inkomstenbelastinB en .financierinas

B'ondslaa 
Het 'onderste' dee! van de sociale zekerheid wordt 
in Balanced Growth vormgegeven als een negatieve 
inkomstenbeiasting (N 1 B). Bij een N 1 B ontvangt ie
dere ingezetene een vast bedrag van de fiscus in de 
vorm van een 'negatieve beiastingaanslag' . Wie 
geen andere inkomsten heeft wordt langs deze weg 
dus van een uitkering voorzien. Over aile overige 
verdiensten is men belasting verschuldigd die met 
het negatieve basisbedrag wordt verrekend. 

Ook in het rapport van Groen Links is voorge
steld om de huidige beiastingvrije voet in de inkom-

stenbelasting om te zetten in een dergelijke NIB. 23 
Daarbij wordt de mogelijkheid opengehouden, dat 
deze N 1 B geieidelijk wordt verhoogd tot een voile
dig basisinkomen. Het CPB volgt in Balanced 
Growth in feite dezelfde weg, zij het dat de NIB (of 
het basisinkomen) in dit scenario uiteindelijk wordt 
beperkt tot het huidiae reele inkomensniveau van 
alleenstaanden. Aangezien in dit scenario het gemid
delde reele inkom en tot 2 o 1 5 bijna verdubbelt, 
betekent dit een aanmerkelijke verslechtering van 
de relatieve hoogte van het sociaal minimum. 

Denkbaar is echter ook een scenario waarin de 
N 1 B uiteindelijk ofwel wat hoger wordt, ofwel kan 
worden aangevuld met een andere uitkering, die 
wei voorwaardelijk is met betrekking tot de bereid
heid om te werken of andere maatschappelijk zin
voile activiteiten te ondernemen. 24 

Ook een dergelijk 'partieei' basisinkomen heeft 
in ieder geval het voordeel, dat de armoedeval aan
zienlijk wordt verkleind. Bij het aanvaarden van 
betaalde arbeid vervalt immers met de gehele uitke
ring, want het recht op de NIB blijft bestaan. 
Aangezien deze aan ieder individu wordt toegekend, 
mag er tevens van worden verwacht dat ze emanci
perend werkt. Tevens kan de NIB een stimulans zijn 
voor korter werken, doordat met meer het gehele 
inkomen van het arbeidsloon afhangt. En tenslotte 
kan de NIB een redelijke vergoeding bieden voor 
vrijwilligerswerk. Met enkele uren a.anvullende 
(betaalde) arbeid is het mogelijk om daarvoor te 
kiezen . 

Aangezien er bij een negatieve inkomstenbelasting 
geen sprake meer is van een verzekering tegen 
inkomstenderving, maar van een basisvoorziening 
voor iedereen, ligt het voor de hand ook de finan
ciering hieraan aan te passen. Daardoor kan ook 
worden bevorderd, dat de financiele prikkels die van 
het sociale-zekerheidsstelsel uitgaan in de juiste 
richting werken, zoals de verschiilende partijen 
voorstaan. In de rapporten van PvdA en Groen Links 
wordt wei op de mogelijkheid van een andere fi
nancieringsgrondslag gewezen, maar er wordt toch 
betrekkelijk weinig nadruk op gelegd. 

Een alternatieve basis voor de financiering van de 
sociale zekerheid zou energieverbruik kunnen zijn. 
De prikkel die hiervan zal uitgaan is vanuit rrnlieu
oogpunt (broeikaseffect) gunstig. Maar het 'risico' 

23. Een recent voorstel van de 
Tweede-Kamerfractie van de PvdA om 
de belastingvrije voet om te zetten in 
een heffingskorting zou je ook als een 
stap in deze richting kunnen beschou-

wen, zij het dat deze heffingskorting 
uitsluitend verrekend wordt met de 
verschuldigde belasting en, voor wie 
geen eigen inkomen heeft, nooit tot 
een negatieve aanslag kan lei den. 

24. Vergelijk B. van Stokkom, 
De republiek der weerbaren, Houten: 
Bohn Stafleu Van Loghum / wss, 
'992. 



s &.o 9 '993 

bestaat dat daardoor het ongewenste gedrag afneemt 
en dus ook de financieringsbasis voor de sociale 
zekerheid wordt ondergraven. Een meer duurzame 
financieringsbasis wordt gevormd door de totale 
waarde van de produktie, dat wil zeggen de toege
voegde waarde. Diverse berekeningen duiden erop, 
dat een dergelijke financieringsgrondslag relatief 
gunstige effecten heeft op de werkgelegenheid. 
Deze mogelijkheid verdient dan ook beslist meer 
aandacht dan ze tot nog toe heeft gekregen. 

Ministelsel 

Hoewel de argumenten die eerder, op basis van de 
verschillende rapporten, tegen een ministelsel zijn 
aangevoerd hun geldingskracht behouden, is er toch 
reden om wat Ianger bij dit idee stil te staan. De 
belangrijkste bezwaren tegen een ministelsel zijn de 
onverzekerbaarheid van bepaalde risico' s ( zoals 
werkloosheid) en de risicoselectie die het gevolg zal 
zijn van individuele particuliere bijverzekering. 
Zouden deze bezwaren kunnen worden ondervan
gen, dan zou het ministelsel echter belangrijke voor
delen hebben. De bij wet geregelde sociale zeker
heid zou dan kunnen worden beperkt tot aileen de 
hierboven geschetste N 1 B, plus eventueel een aan
vullende uitkering tot sociaal minimumniveau. Er 
zouden grotere financiele prikkels zijn voor een 
terughoudend gebruik van de sociale zekerheid en in 
beginsel zou er ook meer ruimte zijn voor individu
ele keuzevrijheid. 

De bezwaren van onverzekerbaarheid en risicoselec
tie zouden vervallen indien iedere werknemer 
onder een collectieve, maar privaatrechtelijke aanvul
lende verzekering zou vallen die bijvoorbeeld wordt 
overeengekomen in de c A o-onderhandelingen (en 
via de algemeen verbindend verklaring ook aan 
anderen wordt opgelegd). Dit is de weg die momen
teel wordt bewandeld om het zogeheten w A o-gat, 
dat wordt veroorzaakt door de verlaging van de 
langlopende w AO-uitkeringen, op te vullen. We 
worden daarbij echter tevens met de nadelen van 
deze oplossing geconfronteerd: er is vrijwel geen 
ruimte voor individuele keuzevrijheid, terwijl on
vermijdelijk forse groepen werknemers niet onder 
een dergelijke collectieve regeling bij c A o zullen 
vallen. 

Het is echter niet uitgesloten dat er andere vor-

men van bijverzekering zijn die deze bezwaren niet 
hebben. Twee altematieven lijken een nadere studie 
waard. De eerste mogelijkheid is, dat ieder zich 
individueel en vrijwillig bij de overheid kan bijverze
keren voor bovenminimale inkomstenderving. Als 
de overheid van iedere verzekerde, ongeacht diens 
risico (bij een zelfde hoogte van het verzekerde 
loon), een even hoge premie vraagt en tegelijkertijd 
concurrerend wil zijn met particuliere verzekerings
maatschappijen, zal de verzekering voor de slechte 
risico's niet kostendekkend kunnen zijn. De tekor
ten die daardoor ontstaan zouden dan moeten wor
den aangezuiverd uit de algemene middelen. In
direct- namelijk via de betaling van belasting - zou
den vooral de hogere inkomens dan dus meebetalen 
aan de verzekering van de slechte risico's, 66k als zij 
zichzelf niet bij de overheid zouden verzekeren. 

Een tweede alternatief is het verzekeren van 
'objecten' in plaats van 'subjecten'. Een particuliere 
verzekeringsmaatschappij zou in dat geval een pre
mie vaststellen voor een bepaalde functie in plaats 
van voor een persoon. Ieclere werknemer die die 
functie gaat vervullen, zou zich dan tegen dezelfde 
premie kunnen verzekeren. Zodoende accepteert 
de verzekering aile werknemers, ongeacht verschil
len in persoonlijke kenmerken als leeftijd en ge
zondheidstoestand. Het verhoogde risico voor de 
verzekeringsmaatschappijen wordt dan gespreid 
over aile verzekerden. 

Er zitten ongetwijfeld de nodige haken en ogen 
aan beide voorstellen. Zou een nadere studie niette
min uitwijzen dat zij een begaanbare weg vormen, 
dan zouden daarmee de belangrijkste bezwaren te
gen een ministelsel zijn weggenomen. 

Willen we aan een aantal belangrijke verworvenhe
den van het sociale-zekerheidsstelsel vasthouden en 
tegelijkertijd de houdbaarheid van het stelsel veilig 
stellen, dan hoeven we dus niet per se, zoals aile par
tijen behalve de vvo tot nog toe doen, binnen de 
smalle marges van de huidige inrichting van het stel
sel te blijven. Zouden we de moed hebben om meer 
afstand te nemen tot het bestaande stelsel en het op 
een nieuwe leest te schoeien, dan zou dat meer per
spectief bieden op een sociaal acceptabel sociale
zekerheidsstelsel dat ook in de volgende eeuw nog 
houdbaar zal blijken. 
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Nationale 
verarm1ng: 

De Nederlandse economie 
staat aan de vooravond van 
een moeilijke periode . De 
intemationale conjunctuur 
is verflauwd, waarbij onze 

De keerzijde van de 

loonmatiging 
deze bijwerkingen, alsme
de op de mijns inziens 
belangrijkste kwaal van de 
Nederlandse economie: 
een structured achterblij
vende welvaartsgroei. 
Vervolgens wordt inge
gaan op de maatregelen die 
in mijn visie de hoogste 
prioriteit dienen te krij
gen. 

belangrijkste handelspart
ner Duitsland een emstige 
recessie doormaakt. Alles 
duidt er op dat onze Oos
terburen aan het begin van 
een langere periode van 
laagconjunctuur staan. 

WIM BOONSTRA 

Hoifd Internationaal Onderzoek bij de Suifnroep 
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland' 

De Nederlandse eco-
nomie is weliswaar tot dusver nog aardig doorge
groeid, maar ook hier dienen slechtere tijden zich 
aan. Beleidsruimte hebben wij in Nederland echter 
nauwelijks . Het monetaire beleid is immers sterk 
afgestemd op het Duitse, terwijl op de overheidsbe
groting in feite geen mogelijkheden tot het voeren 
van een minder restrictiefbeleid aanwezig zijn. Hier 
wreekt zich dat in de jaren tachtig, toen ons land een 
van de langste periodes van opgaande conjunctuur 
doormaakte, in onvoldoende mate orde op zaken is 
gesteld in de overheidsfinancien. 

Nu het economische klimaat guurder wordt en 
de prognoses van het c P B duiden op zwaar weer, 
met name voor wat betreft de werkloosheid, wordt 
het beproefde medicijn van de loonmatiging weer 
van stal gehaald. Onze concurrentiepositie staat im
mers onder druk en de economische gezondheid van 
Nederland als sterk exportafhankelijk land staat of 
valt toch bij onze concurrentiepositie? 

Het medicijn van de loonmatiging kent echter een 
aantal minder plezierige bijwerkingen, zeker in de 
variant waarop het in Nederland wordt toegediend. 
Als tijdelijke remedie tegen verlies aan concurren
tiekracht moge het zijn merites hebben; bij langduri
ge toediening gaat niet aileen de effectiviteit van het 
medicijn verloren, maar kunnen bovendien de bij
werkingen gaan overheersen. Dit komt tot uiting in 
een structurele verslapping van de patient, c.q. de 
Nederlandse economie, die bovendien verslavings
verschijnselen gaat vertonen. 

In dit artikel wil ik nader ingaan op een aantal van 

lnternationaal perspectiif 

Nederland raakt langzaam maar zeker achterop. De
ze conclusie dringt zich onontkoombaar op als de 
lange-termijngroeiprestatie van de Nederlandse 
economie wordt vergeleken met die in de rest van 
Europa. 

Allereerst kan worden gekeken naar de ontwik
keling van de welvaart. In I 970 was Nederland, ge
meten naar koopkracht per inwoner, nog een van de 
rijkste Ianden van West-Europa. In de daarop vol
gende decennia werd Nederland echter door meer
dere EG-lidstaten gepasseerd, waardoor ons land 
zich inmiddels in de onderste helft van de EG-wel
vaartsranglijst bevindt. 

Een tweede ontwikkeling betreft de lange-ter
mijngroei van onze uitvoer. Nederland is een open 
economie met een zeer hoge uitvoerquote . Onze 
beleidsmakers zijn zich hier ten zeerste van bewust, 
getuige het voortdurende hameren op het belang 
van loonmatiging voor handhaving van onze concur
rentiepositie. De nadruk op loonmatiging in de jaren 
tachtig heeft er aanvankelijk toe geleid, dat onze uit
voer van goederen en diensten sneller kon groeien 
dan het Europese gemiddelde en zelfs meer dan het 
o Eso-gemiddelde. In de periode I 98 2- I 988 groei
de de Nederlandse uitvoer gemiddeld met 4,3 pro
cent, waar de E G bleef steken op 3, 8 procent 
(OESO: 4,0 procent). De laatste jaren is dit beeld 
evenwel drastisch gewijzigd: sedert I 989 blijft onze 
uitvoergroei duidelijk achter bij die van de rest van 
de EG en al helemaal bij het oEso-gemiddelde. Dit 
gebeurde ondanks een relatief gunstige loonkosten
ontwikkeling: in I 99 2 lagen de loonkosten per een-
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heid produkt in de Nederlandse verwerkende indus
trie slechts 3 procent hager dan in I 9 8 7. In de E G 

werd deze prestatie aileen door de Franse industrie 
geevenaard; in aile andere Ianden was dit cijfer 
beduidend ongunstiger2

. Loonmatiging heeft de 
relatieve stagnatie van de uitvoer derhalve niet kun
nen stoppen. 

Het beeld ten aanzien van de uitvoer behoeft 
overigens enige nuancering. Het blijkt namelijk dat 
de Nederlandse uitvoer het wei relatief goed doet op 
de traditionele markten . De conclusie is derhalve 
dat wij er wei goed in slagen om door middel van 
prijsconcurrentie ons oude produktenpakket op de 
gevestigde markten af te zetten, maar er in fa! en om 
nieuwe, sneller groeiende afzetmarkten aan te bo
ren . Evenzo slaagt ons land er niet in om het pro
duktenscala van de uitvoer te moderniseren en aan 
te passen in de richting van een meer hoogwaardig 
uitvoerpakket. Tegen deze achtergrond komt de 
loonmatigingsstrategie over als een achterhoedege
vecht. 

Een derde ontwikkeling betreft het gebrek aan 
dynamiek in de binnenlandse economie. In de perio
de I 98o- I 990 groeide onze economie jaarlijks ge
middeld met I ,8 procent. De binnenlandse vraag 
droeg hieraan jaarlijks circa I , 3 procent B B P bij, het 
restant kwam voor rekening van de externe sector 
(uitvoer minus invoer)3. Deze binnenlandse beste
dingsgroei ligt duidelijk lager dan die in de ons 
omringende Ianden, terwijl de groeibijdrage van de 
externe sector ondanks de geenszins spectaculaire 
expansie van de uitvoer relatiefhoog was. 

Uit het voorgaande dringt het beeld zich op van een 
economie die qua groei duidelijk achterblijft bij de 
omringende Ianden . Voor zover de economische 
groei getrokken is geweest door de uitvoer , heeft dit 
geresulteerd in een verdere concentratie op traditio
nele produkten in gevestigde markten; nieuwe pro
dukten en markten zijn in onvoldoende mate aange
boord . En bovenal: de binnenlandse economische 
groei ligt vee! lager dan in het buitenland, daarmee 
de kwetsbaarheid voor internationale conjunctuur
bewegingen vergrotend. 

Tegen deze achtergrond kan men zich afvragen 
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of loonmatiging sec een goede benadering is, of dat 
er m eer aan de hand is. Daarnaast kan worden ge
steld dat het bepleiten van loonmatiging ter verdedi
ging van de concurrentiepositie van de uitvoerindus
trie enigszins paradoxaal aandoet voor een land dat 
het grootste overschot op de lopende rekening heeft 
van het o E s o-gebied ( uitgedrukt als percentage van 
hetBBP). 

De rol van loonmatiBinB 

De strategie van loonmatiging richt zich primair op 
het beheersen van de loonkosten van de industrie, 
teneinde een kostenvoordeel op de buitenlandse 
concurrentie te behalen . Met name in de jaren tach
tig hebben de reele arbeidskosten per eenheid pro
dukt zich in Nederland vergeleken met het buiten
land zeer bescheiden ontwikkeld. Dit beleid heeft 
zeker zijn merites gehad. Niet aileen heeft de Ne
derlandse exportindustrie op de traditionele mark
ten marktaandeel weten te winnen, ook heeft de 
Nederlandse werkgelegenheidsgroei in de jaren 
tachtig duidelijk hoven het Europese gemiddelde 
gelegen. W el valt het op dat de groei van de arbeids
produktiviteit in ons land gemiddeld genomen bij 
die in de rest van Europa is achtergebleven. 

Een neveneffect van dit beleid is, dat ook de bin
nenlandse koopkracht zich bescheiden ontwikkelt. 
lmmers, wat voor een ondernemer het grootste dee! 
van zijn loonkosten is, is voor de werknemer zijn 
inkomen en koopkracht (het verschil is de zoge
naamde wig). Het gebrek aan dynamiek in de bin
nenlandse economie kan dan ook ten dele op het 
canto van de loonmatigingsstrategie worden ge
schreven.4 

Een verder onbedoeld neveneffect van de loon
matiging zou kunnen zijn dat ondernemers wat lui 
worden. lmmers, op de traditionele markten gaat 
het relatief goed, terwijl een kostenprikkel voor 
modernisering van het produktieproces dan wei het 
aanboren van meer lucratieve markten ten enen 
male ontbreekt. Hiermee profileert Nederland zich 
steeds m eer als het lage-lonenland van Europa, 
waarbij echter bedacht moet worden dat deze slag 
met goedkope leveranciers uit bijvoorbeeld zuid
oost-Azie uiteindelijk aileen kan worden volgehou-

1. De auteur dankt zijn collega's Jos 
Custers en Jeroen de Leeuw voor 
commentaar op een eerdere versie van 
dit artikel. 
2. o ECD Economic Outlook, december 
1992, p. 51. Deze conclusie blijft gros
so modo overeind als wordt gecorri
geerd voo·r wisselkoersmutaties . 
3. Zie Rabobank, Visie op 199 3, 

4· Voor bijdragen over de dynamiek in 
de Nederlandse economie wordt ver
wezen naar: W. Driehuis en R.J. Mul 
der, 'Het nationale spaaroverschot' , 
Economisch Statistische Berichten , 9 sep
tember 1992; H. Gerretsen, L. Hoog
duin en D. Nevenzeel, 'Nogmaals het 
nationale spaaroverschot', Economisch 

Statistische Berichten, 2 november 
1992 (met een nawoord van A.L. 
Bovenbergen J.J.M. Kremers). Een 
kritische beschouwing over het loon
matigingsbeleid is te vinden in : 
A.B.T.M. vanSchaik, 'Het CEP 1993: 
onderbelichte ontwikkelingen ', 
Economisch Statistische Berichten, 7 april 
1993· 
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den door tegen een vergelijkbaar loonkostenniveau 
te produceren. Als lange-termijnstrategie is het een 
doodlopende weg, tenzij de ambities van onze be
leidsmakers wei heel erg bescheiden zijn. 

Voorts moet het belang van de loonkosten op de 
concurrentiepositie niet worden overschat. Deze 
hangt namelijk evenzeer af van factoren als de kwali
teit van de arbeid, de flexibiliteit van de economie, 
de fysieke en technologische infrastructuur, het 
fiscale klimaat, de kwaliteit van de werk- en woon
omgeving en de kwaliteit van de geleverde produk
ten. 

Verder moet worden bedacht dat loonkostenma
tiging niet per definitie hetzelfde is als loonmatiging. 
De gedachte is verre van origineel, maar heeft in de 
beleidsuitvoering nog te weinig ingang gevonden: 
als loonkostenmatiging zou worden gerealiseerd 
door middel van een verlaging van de collectieve las
tendruk op de factor arbeid, hoeft deze niet per 
definitie een zwakke koopkrachtontwikkeling te be
tekenen. Het is nu reeds zo, dat de Nederlandse ar
beider zijn werkgever verhoudingsgewijs vee! kost, 
maar tegelijkertijd met relatief weinig loon naar huis 
gaat. 

Verder is het zo dat loonmatiging teveel op een 
macro-niveau wordt beschouwd. In ons land is via 
(a! of niet formele) koppelingen van Ion en aan uitke
ringen en het algemeen verbindend verklaren van 
CAo's een zekere starheid in de loonvorming geslo
pen. lmmers, het uit de pas !open van lonen in de 
verschillende marktsectoren en een uiteenlopende 
ontwikkeling van lonen in de marktsector en in de 
collectieve sector wordt om a! of niet valide redenen 
als ongewenst beschouwd. Daardoor betekent een 
versnelling van de loonstijging na verloop van tijd 
een extra budgettaire last voor de overheid, hetgeen 
de verslaving van politici aan het loonmatigingsin
strument mede verklaart. 

Daamaast biedt het huidige loonvorrningsproces 
te weinig ruimte voor een meer flexibele loonvor
ming. In een meer flexibel model zou loonmatiging 
in noodlijdende bedrijven en/ of sectoren niet per se 
een hogere loonstijging in sterkere del en van de eco
nomie in de weg hoeven te staan. In de huidige te 
starre mechanismen leidt een beleid, dat op zichzelf 
als korte-termijn overlevingsstrategie voor de be
langrijke exportsector overigens goed verdedigbaar 
is, welhaast automatisch ook tot druk op de binnen
landse bestedingen. Dit is uit oogpunt van conjunc
tuurverloop niet altijd gewenst. 

Bij dit alles moet verder worden bedacht dat een 
eenzijdige loonmatigingsstrategie ook tamelijk 

kwetsbaar is. Er blijft immers altijd het gevaar be
staan dat de positieve effecten van een lang volge
houden succesvolloonmatigingsbeleid voor een be
langrijk dee! in een klap worden tenietgedaan door 
valutaire bewegingen, zoals de EMS-crisis van vorig 
najaar. 

Men zou zich evenwel ook een model kunnen 
voorstellen van een econornie waarbij een kapitaals
intensieve exportsector door middel van produkt
en procesinnovaties zijn internationale concurren
tiepositie verdedigt, terwijl de werkgelegenheids
groei vooral plaatsvindt in die sectoren die minder 
aan internationale concurrentie blootstaan. De dy
namiek van die sectoren zou dan wei met gericht 
economisch beleid moeten worden versterkt. 

Wat dan wei te doen? 

Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat loon
matiging op zichzelf geen garantie is voor een gezon
de economische ontwikkeling. Hiermee dringt de 
vraag zich op welke opties voor de beleidsmakers 
dan wei openstaan. 

Vooraf zij reeds gesteld, dat de volgende opsom
ming tamelijk uitputtend is en dat uitvoering verrei
kende budgettaire consequenties heeft. Dit betekent 
dat het volgende vooral moet worden gezien als een 
prioriteitenlijst voor de rniddellange termijn, maar 
dat de budgettaire randvoorwaarden volledige uit
voering op korte termijn niet toelaten. 

Voor wat betreft het loonvormingsproces wil ik 
allereerst duidelijk maken dat ik hier geen pleidooi 
houd voor een ongebreidelde loonstijging. Wei 
denk ik dat loonvorming meer dan nu het geval is 
een gedecentraliseerd proces zou moeten zijn, 
waarbij per bedrijf c.q. sector de loonstijging in 
overeenstemrning is met de produktiviteits- c.q. 
winstgroei. In zwakkere bedrijven kan dit extra 
loonmatiging betekenen, terwijl in sterkere delen 
van de economie een extra loonstijging kan optre
den. Niet altijd mag de internationale concurrentie
positie de toon zetten voor de binnenlandse koop
krachtontwikkeling. Per saldo kan toch nog een 
gematigde gemiddelde loonstijging het gevolg zijn, 
maar met een grotere spreiding rond het gemiddel
de dan momenteel het geval is. Het een en ander zou 
resulteren in een grotere werkgelegenheid, met 
positieve gevolgen voor de gerniddelde koopkracht. 
Tevens zou het algemeen verbindend verklaren van 
CAo's geen automatisme meer moeten zijn.5 

Ten tweede client verlaging van de collectieve las
tendruk een hoge prioriteit te krijgen. De suggestie 
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van minister Kok om het met het terugdringen van 
het overheidstekort wat rustiger aan te doen tenein
de de werkgelegenheid niet onnodig onder druk te 
zetten snijdt in zoverre hout, dat verlaging van de 
collectieve lastendruk momenteel belangrijker is 
dan reductie van het financieringstekort o Het mag 
echter geen excuus zijn om te verslappen in het stre
ven naar een vermindering van het beslag van de 
overheid op het nationale inkomeno 

De verlaging van de collectieve lastendruk client 
allereerst tot uiting te komen in een verlaging van 
het laagste tarief van de inkomstenbelastingo Ook 
moet, zodra het basistarief met enkele procenten is 
verlaagd en de budgettaire ruimte aanwezig is, het 
hoogste tarief van 6o procent worden verlaagd tot 
so procento Hier zullen overigens wei enkele jaren 
overheen gaan, gezien de hoge kosten voor de schat
kist van een verlaging van het basistarief van de 
inkomstenbelastingo Tegelijkertijd client verder in 
de aftrekposten te worden gesneden, waarbij tevens 
de overblijvende aftrekposten (bijvoorbeeld de hy
potheekrente) aileen nog tegen het laagste tarief 
aftrekbaar mogen zijno 6 Dit laatste doet de denivel
lerende werking van een verlaging van het toptarief 
van de inkomstenbelasting voor een belangrijk dee! 
teniet en is uit rechtvaarcligheidsoogpunt een grote 
stap vooruito Het valt op economische gronden 
immers niet te beargumenteren dat de fiscus voor 
een groter dee! client bij te dragen in het woongenot 
van iemand met een hoog inkomen dan in geval van 
een modale vercliener 0 

De belastingheffing client dus zo doelmatig mo
gelijk te geschieden, tegen zo laag mogelijke tarie
veno Dit betekent, helaas voor de fiscalisten onder 
ons, zo min mogelijk aftrekregelingen, 'tax credits' 
en dergelijke o Deze zijn immers zowel ondoorzich
tig (zo komen zij niet als uitgavenpost op de over
heidsbegroting tot uiting) als fraudegevoelig en ken
nen vaak onbedoelde herverdelingseffecteno Men 
neme de recente uitlatingen van Woltgens over de 
aftrekbaarheid van groot onderhoud als voorbeeld: 
deze pakken (onbedoeld?) denivellerend uit o Verder 
moet worden bedacht dat al deze uitzonderingen 
per definitie leiden tot hogere marginale tarieveno 

Ten derde dient de werking van de arbeidsmarkt 
met flankerend beleid verder te worden verbeterdo 
Dit vereist, naast de hiervoor bepleite verkleining 
van de wig tussen bruto-loonkosten en netto-loon, 
mijns inziens onder meer een grotere differentiatie 
in netto-looninkomen, vooral in het traject mini
mumloon tot anderhalf keer modaal, een versoepe
ling van het ontslagrecht, maar tegelijkertijd een 
versterking van de rechtspositie van deeltijdwerkers 
en een verbetering van de faciliteiten voor kinderop
vango Uiteraard moet met de rechten van werkne
mers zeer zorgvulclig worden omgesprongen, maar 
op het moment dat de moeizaarnheid van ontslag
procedures een zelfstandig argument is geworden 
om minder arbeidskrachten aan te nemen, is het dui
delijk dat het doe! voorbij is geschoteno De bescher
ming van werkenden gaat dan ten koste van de rech
ten van de arbeidslozen 0 

Ook kan de werking van de arbeidsmarkt wor
den verbeterd door de groei van de uitkeringen geen 
gelijke tred te Iaten houden met de gemiddelde 
loonontwikkelingo Hoezeer een koppeling van uit
keringen en lonen ons vanuit het oogpunt van recht 
vaarcligheid ook na aan het hart ligt, uit oogpunt van 
banengroei is het een ondingo Niet aileen wordt de 
werking van de arbeidsmarkt erdoor belemmerd 
doordat het de flexibiliteit in de loonvorming aan
merkelijk bemoeilijkt, tevens worden de loonon
derhandelingen bij voortduring overschaduwd door 
de gevolgen voor de overheidsfinancieno De stijging 
van uitkeringen moet worden bepaald al naar gelang 
de ruimte op de overheidsbegrotingo Hierbij moet 
tevens rekening worden gehouden met de mate 
waarin zij de werking van de arbeidsmarkt zullen 
bei:nvloedeno Hierbij zal wei een strikt onderscheid 
dienen te worden gemaakt tussen uitkeringen voor 
werklozen en uitkeringen aan hen die de arbeids
markt normaal gesproken niet meer kunnen betre
den (wAo, Aow)o In dit laatste geval is het naar 
mijn mening zaak om deze uitkeringsgerechtigden 
wei in de welvaartsgroei te Iaten deleno Het mag 
echter niet zo zijn, dat mensen die echt recht heb
ben op een sociale uitkering worden getroffen door 
bezuinigingen die primair het gevolg zijn van een te 

So Bij de discussie rond het al of niet 
verbindend verklaren van cAo's speelt 
uiteraard de rechtszekerheid en de 
kwetsbaarheid van werknemers ten 
opzichte van hun werkgever een be
langrijke rol. Met name in het kleinbe
drijf zou om deze red en verbindend
verklaring noodzakelijk blijveno Aan de 
andere kant is juist het midden- en 

kleinbedrijf de belangrijkste potentiele 
bron van nieuwe arbeidsplaatsen, waar 
de werkgelegenheidsvernietigende 
werking van c A o 's ook het grootst kan 
zijno Om deze reden zou moeten wor
den nagegaan in hoeverre de bescher
ming van de rechtszekerheid wettelijk 
beter geregeld client te worden, dan
wei of het mogelijk is cAo's gedeelte-

lijk goed te keureno Te allen tijde 
zouden bedrijven met een mondige 
ondernemingsraad de mogelijkheid 
moe ten hebben om zelf van de c A o 
afwijkende arbeidsvoorwaarden vast te 
stellen o 
6o Het een en ander onder gelijktijdige 
verlaging van het huurwaardeforfaito 
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lakse hantering van de toelatingscriteria van de 
verschillende voorzieningen en een gebrek aan poli
tieke moed om de achterliggende oorzaak van clit 
probleem aan te pakken . 

Herstel van de koppeling in algemene zin moet 
voor de PvdA dan ook geen verkiezingsthema zijn. 
Niet alleen is het een vernietiger van arbeidsplaat
sen, het is voor de overheid tevens een budgettaire 
molensteen. Het nogmaals beloven van herstel van 
de koppeling en clit streven na korte tijd weer opge
ven komt de politieke geloofwaarcligheid van de 
PvdA niet ten goede. 

De bovenstaande arbeidsmaatregelen zullen, in 
combinatie met een verkleining van de wig, leiden 
tot een hogere participatiegraad. Ook hiermee 
wordt een van de belangrijkste factoren achter ons 
achterblijvende BBP per inwoner bij de wortel aan
gepakt. 

De dynamiek in de economie kan verder worden 
vergroot door een veelheid van maatregelen, zoals 
een verbetering van de infrastructuur, een soepeler 
vestigingsbeleid en een versnelling van besluitvor
mingsprocessen.7 Kartels, men neme de bouw of de 
medische specialisten als voorbeelden, clienen hard 
aangepakt te worden. Voorts client falend ma
nagement van bedrijven evenzeer zijn verantwoor
delijkheid te nemen en plaats te maken voor nieuw 
bloed. Hier mogen OAF en Nedlloyd als treurig 
stemmende voorbeelden van hoe het niet moet fi
gureren. De suggesties van vvo-leider Bolkestein 
om het structuurregime aan te passen verclienen 
zeker positieve aandacht. 8 

Voor wat betreft de overheidsfinancien client, 
naast verlichting van de collectieve lastendruk, op
voering van de overheidsinvesteringen een hoge pri
oriteit te hebben. Zo client aanleg van de Betuwelijn 
en aansluiting van ons land op het Europese hoge
snelheidstreinennetwerk zo snel mogelijk te ge
schieden, evenals verdere investeringen in de clicht
heid en bedrijfszekerheid van het spoorwegennet. 
Zo niet, dan zal ons land zich binnen enkele jaren 
letterlijk en figuurlijk in de periferie van Europa be
vinden.9 

Voorts client te worden gestreefd naar een bete-

re aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt, 
met nadrukkelijke aandacht voor praktisch gerichte 
beroepsopleiclingen voor laaggeschoolden, stimule
ring van R & o-activiteiten en vergroting van de in
spanning op exportvoorlichtingsgebied. Deze zaken 
te zamen zouden op termijn wei eens doorslagge
vender kunnen zijn voor de aantrekkelijkheid van 
ons land als investeringslocatie (lees: de concurren
tiepositie) dan het loonniveau. 

De opbrengst van de privatisering van de PTT is 
een uitstekende pot om infrastructurele projecten 
uit te financieren. Met het voorstel van minister Kok 
om een deel van deze opbrengst aan te wenden voor 
het dichten van gaten in de gewone begroting be
geeft hij zich budgettair gesproken op een hellend 
vlak. Verdere rniddelen voor de hier voorgestane 
beleidsintensiveringen kunnen worden gevonden in 
een geleidelijke verdere terugdringing van de over
heidsconsumptie en een bredere toepassing van het 
profijtbeginsel. Om te voorkomen dat de overheids
investeringen als sluitpost op de begroting worden 
behandeld client, ondanks aile haken en ogen die 
hieraan vastzitten, de kapitaaldienst weer te worden 
ingevoerd. Dit geeft, naast hantering van de 'gulden 
financieringsregel', een goed handvat voor het be
grotingsbeleid op rniddellange termijn . 

Economische nroei en duurzame ontwikkelinB 

Uit het voorgaande moge blijken, dat ik een sterk 
voorstander ben van een voortgezette economische 
groei. Dit doet de vraag rijzen, in hoeverre mijn 
pleidooi voor een minder eenzijdige nadruk op 
loonmatiging teneinde de binnenlandse vraag te sti
muleren, valt te rijmen met het concept van de 
duurzame ontwikkeling. Ofschoon de ruimte om 
diepgaand op deze materie in te gaan hier ontbreekt, 
wil ik toch enkele kanttekeningen plaatsen bij de 
'groei versus milieu' cliscussie. 

Met een zekere regelmaat wordt, ook binnen 
onze partij, de stelling verdedigd dat een duurzame 
ontwikkeling niet gepaard kan gaan met een verdere 
economische groei. De keuze voor een toename van 
de werkgelegenheid valt in deze visie dan ook niet 
goed te rijmen met de zorg voor het milieu. 1 0 

Naar mijn mening kan een dergelijke generieke 

7. Ook dient de Winkelsluitingswet te 
worden aangepast aan een meer dyna· 
mische omgeving, hetgeen een aan
merkelijke versoepeling van de ope· 
ningstijden met zich zal dienen te 
brengen. 
8. NRCHande/sblad, 15juni 1993. 
9· Overigens is snelle uitbreiding en 
verbetering van het spoorwegennet 

ook een eerste vereiste voor een ver· 
voersbeleid dat zich richt op terugdrin
ging van het autoverkeer. Het met het 
oog op het milieu duurder maken van 
autorijden is geen zinvol beleid zolang 
het openbaar vervoer geen goed alter· 
natiefbiedt. 

tussen enerzijds F. van der Ploeg, 
die stelt dat een stringenter milieube
leid in het algemeen met een lagere 
werkgelegenheid gepaard gaat, en 
anderzijds enkele critici die erop wij· 
zen dat deze boude Stelling van Van 
der Ploeg nogal mager is onderbouwd 
(in Economisch Statistische Berichten van 
21 april en mei 1993). 

1 o. Zie bijvoorbeeld de recente discus
sie in Economisch Statistische Berichten 
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conclusie evenwel nog niet worden getrokken. Al
lereerst is het duidelijk dat de modellen waarop der
gelijke uitspraken zijn gebaseerd, nog in een experi
menteel stadium verkeren. Daarnaast hebben derge
lijke analyses vaak te weinig oog voor het feit dat de 
term 'economische groei' een verzamelbak is voor 
een veelvoud aan activiteiten, varierend van chemi
sche of zware industrie tot software-ontwikkeling of 
bejaardenzorg. Het is duidelijk dat vee! van de zwaar 
vervuilende bezigheden hetzij zullen moeten wor
den afgestoten, dan we! schoner zulen moeten wor
den verricht. Het valt echter op voorhand zeker niet 
uit te sluiten dat de hierbij verloren gegane bedrij
vigheid meer dan gecompenseerd wordt door de 
toename van nieuwe, schonere activiteiten, bijvoor
beeld in de dienstensector. 

Dit proces van substitutie van vervuilende activi
teiten door schonere bedrijvigheid zal zoveel moge
lijk moeten worden afgedwongen via het prijsme
chanisme, zijnde het krachtigste allocatiemechanis
me dat de beleidsmakers ter beschikking staat. Dit 
zal met forse wijzigingen in prijsverhoudingen ge
paard kunnen gaan, als de directe en indirecte exter
ne milieubelastende effecten van produkten in de 
prijzen worden verdisconteerd. Arbeid en kapitaal 
zullen moeten worden geheralloceerd en om dit 
proces te bespoedigen zullen de prijzen z6 moeten 
liggen, dat het om financiele redenen niet meer aan
trekkelijk is om vervuilend te produceren c.q. con
sumeren. Het is duidelijk dat een flexibele economie 
dit proces met minder welvaartsverlies zal kunnen 
doormaken dan H:n waar het prijsmechanisme min
der soepel functioneert. 

Overigens zal de genoemde aanpassing van de 
prijsverhoudingen ook verregaande gevolgen heb
ben voor de inkomensverdeling, zowel sectoraal als 
person eel. Zo zal het bijvoorbeeld voor onze partij, 
maar ook voor andere partijen die zeggen 'groen' 
hoven 'rood' te stellen, nog een hele clobber wor
den om te zijner tijd aan het electoraat uit te leggen 
waarom autorijden voor de minima niet meer be
taalbaar is. 

Ter afsluitinB 
In het voorgaande heb ik, in kort bestek, willen aan
geven waarom het loonmatigingsbeleid sec als zoda
nig op langere termijn niet succesvol kan zijn . Op 

zichzelf is een gematigde loonkostenontwikkeling 
gunstig voor de concurrentieposite, maar als dit be
leid niet gepaard gaat met een beleid gericht op een 
dynamisering van de binnenlandse economie en als 
het vergezeld gaat van een langdurige zwakke toena
me van de koopkracht, betekent het slechts een 
beleid van nationale verarming. De ontwikkelingen 
sedert 1970 spreken wat dat betreft boekdelen. 

Zoals aangegeven client het beleid mijns inziens 
gericht te zijn op een dynamisering van de econo
mie, hetgeen een verlaging van de belastingdruk en 
een denivellering van inkomens vereist. De over
heid client naar mijn mening door te gaan op het pad 
van terugdringing van de consumptieve overheids
bestedingen, waarbij de vrijvallende middelen met 
name zullen moeten worden aangewend voor verla
ging van de inkomstenbelasting en opvoering van de 
overheidsinvesteringen. Voor wat betreft de loon
vorming zou ik een sterk gedecentraliseerd loonvor
mingsproces willen voorstaan, zonder koppeling 
van inkomens in de collectieve sector aan die in de 
marktsector. 

Ik realiseer mij ten voile dat vee! van het door mij 
voorgestelde haaks staat op het gedachtengoed zoals 
dat in de loop der decennia in de PvdA is gepropa
geerd. Denivellering en ontkoppeling zijn niet de 
eerste maatregelen die in de gedachte komen als je 
het hebt over een rechtvaardige inkomensverdeling. 

Maar er zit nu eenmaal bij voortduring spanning 
tussen de rechtvaardigheid en de doelmatigheid van 
beleid. Mijn these is dat te vee! aandacht voor de 
verdeling van het nationaal inkomen en te weinig 
voor doelmatigheidsaspecten van het beleid er toe 
heeft geleid dat ons land geleidelijk aan achterop is 
geraakt. De trendmatig achterblijvende welvaarts
groei maakt de verdelingsvraagstukken uiteraard 
steeds pijnlijker. Een werkloze is uiteindelijk meer 
gebaat bij een baan dan bij koopkrachtbehoud van 
zijn uitkering. Tevens kan een goed bedoeld mini
mumloon een lager opgeleide veroordelen tot een 
uitkering. Aan rechtvaardig bedoelde 'linkse' maat
regelen kunnen zeer onplezierige neveneffecten zit
ten, terwijl 'rechtse' maatregelen als belastingverla
ging en vergroting van de netto-loonverschillen op 
termijn we! eens zeer sociaal zouden kunnen uit
pakken. 
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Naar schatting tussen de 
15o.ooo en 2oo.ooo men
sen hebben problemen met 
het voldoen van hun finan
ciele verplichtingen. Hoe-

Naar een 
offensieve aanpak 
van de schulden

problematiek 
Eenmaal gezeten op het 
regeringspluche, presen
teerden zich voor de soci
aal-democraten verschil-
lende mogelijkheden. Zo

wei de aandacht van de po
litiek en de media zich con
centreert op de gevolgen 
voor de minima, beperkt 
de schuldenproblematiek 
zich zeker niet tot de aller
armsten.' 

HANNEKE ACKERMANN I 
wel op Sociale Zaken alsop 
Justitie kreeg de PvdA de 
kans om iets aan de groei
ende schuldenproblema
tiek te doen. Elske Ter 
Veld, die als kamerlid fel 
oppositie had gevoerd te
gen de wet die beslag 
mogelijk maakt op uitke
ringen3, ging in december 
1990 als kersverse staatsse-

NICK HULS I 

PETRA VAN DER WEEL 

Het hebben van een te 
grote schuldenlast leidt tot 
grote problemen. Voor de 
samenleving als geheel is 
het onvoordelig, omdat 

Hanneke Ackermann en Petra van der Wee] studeren 

politieke wetenschappen te Leiden, Nick Huls is 
directeur van Recht &_Beleid, het onderzoekscentrum 

van de juridische Jaculteit van de R u Leiden 

mensen die tot aan hun nek 
in de schulden zitten, geen financiele prikkels meer 
hebben om actief dee! te nemen aan het arbeidspro
ces. Aangezien een schuldenaar levenslang aanspra
kelijk is voor zijn schulden, gaat alles wat hij in de 
toekomst verdient toch naar de crediteuren. 

Ook crediteuren hebben weinig te winnen als 
een debiteur zijn schulden niet meer kan terugbeta
len. Incassomaatregelen zijn duur en leveren in die 
gevallen vaak weinig op . De strijd tussen de diverse 
crediteuren is niet zelden een zero sum same. 

Voor de debiteuren zelf zijn de sociale en psy
chologische gevolgen vaak ingrijpend. Financiele 
problemen kunnen verstrekkende gevolgen hebben 
voor het gezinsleven. Het gevaar van huisuitzetting 
en afsluiting van gas en licht hangt als een zwaard van 
Damocles hoven het hoofd van de debiteur. Soms 
trekt de debiteur zich terug uit de maatschappij als 
gevolg van gevoelens van schaamte en falen. 

Onder de eerste twee kabinetten-Lubbers was 
de armoede- en schuldenproblematiek vrijwel on
bespreekbaar voor de regering. In die tijd werd de 
PvdA niet moe vanuit de oppositie te poneren dat 
juist het scherpe bezuinigingsbeleid van de rechtse 
ministers en staatssecretarissen (Lou de Graaf) een 
van de belangrijkste oorzaken was van de proble
men . De schuldenproblematiek werd gezien als on
derdeel van de zojuist ontdekte ' nieuwe armoede' . 2 

cretaris van Sociale Zaken 
akkoord met spoedige in

voering van die wet, onder de voorwaarde dat 
Kosto, de nieuwe staatssecretaris op Justitie, snelle 
voortgang zou maken met een wettelijke regeling 
van de schuldsanering. 

Wet schuldsanerinB natuurlijke personen 

Het W etsvoorstel 'Schuldsaneringsregeling natuur
lijke personen', ingediend op 28 december 19924, 

beoogt te voorkomen dat natuurlijke personen tot in 
lengte van jaren met hun schulden worden achter
volgd. De wet biedt hun de kans na verloop van tijd 
weer met een schone lei te beginnen. Dit idee is niet 
nieuw, al in de jaren dertig is in de Verenigde Staten 
de zogenaamde 'fresh start' doctrine ontwikkeld.5 
Kern van het wetsvoorstel van Kosto is dat een in 
financiele moeilijkheden geraakte particulier bij de 
rechter een verzoek tot een saneringsregeling kan 
indienen. lndien de rechter dit verzoek honoreert, 
treedt een moratorium in werking, wat inhoudt dat 
de rechten van de schuldeisers worden opgeschort. 
De debiteur is verplicht om op basis van een door de 
~:echter vast te stellen herstelplan zoveel mogelijk 
bezittingen en inkomsten in een door een bewind
voerder te beheren boedel in te brengen. De vorde
ringen van de schuldeisers worden uit de opbreng
sten van de boedel voldaan. De rechter is bevoegd 
een regeling ook tegen de wil van de schuldeisers 
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vast te stellen, hij kan van aile schuldeisers, dus 66k 
van de overheid, de medewerking afdwingen. De 
schuldsaneringsregeling werkt ook voor schulden 
waaraan een voorrecht is verbonden, maar helaas 
(vrijwel) niet voor door hypotheek gedekte schul
den . 

De maximumlooptijd van de regeling is vijf jaar 
en wanneer de schuldenaar de regeling naar behoren 
nakomt, en dus he eft gedaan wat hij kon, zijn de res
terende schulden na afloop niet meer rechtens af
dwingbaar . De consument krijgt dan weer een kans 
om zonder schulden een nieuwe start te maken. 

Het wetsvoorstel is een stap in de goede richting, 
waar het een belangrijk juridisch obstakel bij de 
oplossing van schuldenproblemen, namelijk de le
venslange aansprakelijkheid voor schulden, uit de 
weg ruimt. Ook is de wettelijke regeling een goede 
stok achter de deur voor (de overheids)crediteuren 
die thans dikwijls weigerachtig zijn om mee te wer
ken aan de minnelijke schuldregeling van de ge
meentelijke kredietbanken . Ten slotte is de wet een 
stok achter de deur voor schuldhulpverleners die 
aileen maar plannen opstellen waarbij de crediteu
ren 5o procent of meer van hun vorderingen ontvan
gen.6 

'Inkomen en rondkomen' 

Terwijl de ambtenaren van Kosto nog zaten te wach
ten op het advies van de Raad van State, biedt Ter 
Veld op 2 6 juni 1 9 9 2 de beleidsnotitie lnkomen en 
rondkomen aan de Tweede Kamer aan .7 Een gericht 
schuldenbeleid kan volgens haar in principe worden 
gevoerd vanuit een tweetal invalshoeken. Ten eerste 
preventieve maatregelen om het ontstaan van beste
dingsproblemen en schuldcumulatie te voorkomen 
(bijvoorbeeld budgethulp, voorlichting en dergelij
ke). Ten tweede curatieve maatregelen om eenmaal 
uit de hand gelopen schuldsituaties door middel van 
een schuldregeling of schuldsanering op te lossen en 
de schuldenaar het perspectief te bieden om op ter
mijn uit de schulden te geraken. 

De notitie heeft betrekking op vrijwillige rege
lingen, dus bedoeld voor een situatie waarin de 

diverse crediteuren bereid zijn mee te werken aan 
een schuldregeling. Dit in tegenstelling tot het wets
voorstel van Kosta, waarin onwillige crediteuren 
verplicht kunnen worden mee te werken. 

Voorzover de overheid een rol speelt, ligt de pri
maire verantwoordelijkheid voor het schuldenbe
leid bij lokale overheden, met name bij de gemeen
telijke sociale dienst en de (inter)gemeentelijke kre
dietbank(GKB). 

Bij de schuldregelingen staat de Gedragscode 
Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor 
Volkskrediet (N v v K) centraal. De gedragscode is 
totstandgekomen op grond van onderlinge afspra
ken tussen de G KB's en de commerciele kredietge
vers. Kernpunten van de gedragscode zijn onder 
andere: aile schulden moeten zijn inbegrepen; de 
maximumduur van een terugbetalingsplan is 36 
maanden, in deze periode moet de schuldenaar 
'doen wat hij kan' om zijn schulden af te lassen; 
indien de schulden niet volledig kunnen worden af
betaald wordt aan de schuldeisers een percentage
voorstel gedaan of wordt finale kwijting van de 
schuldeisers verlangd; en schuldeisers worden gelijk 
berechtigd , maar voor preferente schuldeisers (cre
diteuren met een sterke juridische of feitelijke posi
tie) is een bijzondere behandeling noodzakelijk. 

In de beleidsnotitie worden enige knelpunten opge
somd die de mogelijkheden tot het minnelijk oplos
sen van problematische schuldsituaties beperken: 

- bijna de helft van de aanvragen voor een 
schuldregeling wordt afgewezen. Het betreft 
hier vooral mensen met de lagere inkomens; 
- de praktijk stuit steeds vaker op weigeringen 
van schuldeisers om aan een regeling mee te 
werken, wanneer de regeling niet tot volledige 
delging van de vorderingen leidt. 

Het is daarom nodig dat de effectiviteit van vrijwilli
ge schuldregelingen wordt vergroot. Een integraal 
beleid is nodig dat zich in hoofdlijnen kenmerkt 
door nauwe afspraken en samenwerking tussen aile 
betrokken partijen in een gemeente of regia . 

Teneinde een integraal beleid te kunnen realise-

1. H. Vermeulen et al., Financiiile pro
blemen, schulden en problematische schuld
situaties in Nederland; omvan9, verde/ina, 
determinanten en dynamiek, Den Haag 
'992. 

4· Wijziging van de Fai llissementswet 
i. v. m. de sanering van schulden van 
natuurlijke personen, Tweede Kamer 
1992- I 993 , 2 2969. 

rna et al., Door de bank aereaeld. 
Factoren van invloed op het oplossen van 
problematische schuldsituaties door aemeen
telijke kredietbanken, Uni versiteit van 
Twente, Enschede 1988. 

2. G. Engbersen en R. van der Veen, 
Moderne armoede; over/even op het sociaal 

minimum, Leiden 198 7. 
3· N.J.H. Huls, ' De Wet uitkeringsbe
slag, levenslang voor iedereen?', 
Nederlandsjuristenblad, 1989:927 e.v. 

5. N.J.H. Huls, Van liquidatie tot reha
bilitatie. Een beleidsaerichte verkennina 
naar de toepassinasmoaelijkheden van het 
Amerikaanse Jaillissementsrecht voor parti
culieren, ministerie van Economische 
Zaken, Den Haag . 
6. Zie het onderzoek van P.B. Boors-

7. Bijstands- en minimabeleid: beleids
notitie lnkomen en rondkomen open rand 
het sociaal minimum; Tweede Kamer 
'991 - 1992, 22538, nT4. 
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ren en de (organisatorische en inhoudelijke) voor
waarden te kennen waaronder een dergelijk beleid 
kans van slagen maakt, heeft Ter Veld een Commis
sie Schuldenproblematiek ingesteld. Deze commis
sie onder voorzitterschap van P. B. Boorsma moet zo 
spoedig mogelijk aan de betrokken departementen 
en organisaties concrete aanbevelingen doen over de 
wijze waarop gemeenten een integraal schuldenbe
leid vorm kunnen geven. Tevens zal op korte ter
mijn een onderzoek worden gestart naar de resulta
ten van vormen van integraal schuldenbeleid en de 
succes- en faalfactoren van een dergelijke aanpak. 

· Departementale verkokerinB 
Het is zonder meer prijzenswaardig dat Ter Veld het 
stilzwijgen op Sociale Zaken en W erkgelegenheid 
over de schuldenproblematiek heeft doorbroken. 
Het is belangrijk dat de sociale aspecten van de 
schuldhulpverlening landelijke erkenning krijgen . 
Een bezwaar is echter dat zij haar notitie vrijwel niet 
heeft afgestemd op Kosto's wetsontwerp. Twee 
departementen, in casu Justitie en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, werken weer eens langs elkaar 
heen. Het gevaar bestaat bovendien dat de behande
ling van het wetsontwerp wordt opgehouden door 
het onderzoek van de Commissie-Boorsma. 

De departementale verkokering weerspiegelt de 
maatschappelijke realiteit dat de schuldhulpverle
ning en het recht vrijwel niet met elkaar in aanrakin~ 
komen. Tijdens een onlangs gehouden congres 
bleek weer eens hoe weinig juristen en maatschap
pelijk werkers elkaars taal spreken. Een van de ster
ke kanten van Kosto's wet is dat deze de twee ge
scheiden maatschappelijke sectoren dwingt tot een 
zogenaamde discours-coalitie. 9 

Hier ligt voor de PvdA-bewindslieden een goede 
kans het primaat van de politick als volgt te Iaten gel
deno Kosto's wet moet zo snel mogelijk worden 
ingevoerd en de beleidsnotitie van Ter Veld moet 
zich richten op de alsdan ontstane situatie. 

Wij menen dat de Commissie-Boorsma zich niet 
moet bezighouden met lokale afstemming van het 
hulpaanbod. Dergelijk onderzoek heeft in het verle
den al uitgebreid plaatsgevonden. 10 Bovendien is al 
lang bekend dat het vooral overheidscrediteuren zijn 
(energiebedrijven, fiscus, woningcorporaties) die de 
minnelijke regelingen frustreren . Dit heeft eerder 

onderzoek van dezelfde Boorsma en anderen aange
toond. 1 1 Bovendien is de lokale overheid vaak partij 
bij een schuldsanering. Het is dus niet verstandig de 
verantwoordelijkheid (vooral) bij de gemeenten te 
leggen. 

In plaats daarvan zou de Commissie-Boorsma 
antwoord moeten geven op de volgende twee vra
geno 1. welke instanties zijn geschikt om bekleed te 
worden met de wettelijke taak van bewindvoerder 
als de nieuwe wet is ingevoerd? en 2. wie moet de 
kosten van de schuldhulpverlening betalen? De wet 
van Kosto laat deze pun ten nog geheel open. 

Wie wordt er bewindvoerder? 
Als de wet in werking treedt en er een adequate 
beloning voor de bewindvoerder te verdienen is, zal 
er een markt voor schuldhulp ontstaan. Naast de tra
ditionele schuldhulpverleners zullen ook (sociale) 
advocaten en wellicht ook deurwaarders zich mel
den. Er bestaat beslist behoefte aan een sterkte / 
zwakte-analyse van het hulpaanbod en hier zou de 
Commissie-Boorsma goed werk kunnen verrichten. 

In de nieuwe wet moet de rechter, wanneer een 
vrijwillige regeling tussen debiteur en crediteur(en) 
niet mogelijk blijkt, per geval beslissen wie hij als 
bewindvoerder aanwijst. Justitie heeft een vrijwel 
onbegrensd vertrouwen in de wijsheid van de rech
ter, maar wij menen dat deze gebaat is bij een goede 
voorlichting over de mogelijkheden en beperkingen 
van het diffuse lokale schuldhulpaanbod. Thans is het 
slechts bij insiders bekend welke instellingen bud
getbegeleiding geven, waar men ook met zijn psy
chische problemen terecht kan, wie er onderhandelt 
met crediteuren, welke instellingen gericht zijn op 
preventie etcetera. De Commissie-Boorsma zou de 
rechter de weg moeten wijzen in het niet erg door
zichtige schuldhulpnetwerk. 

Wij zijn er overigens voorstander van dat de 
bestaande hulpverleners ( G K B' s, sociale raadslieden 
en dergelijken) als bewindvoerder kunnen worden 
aangesteld, mits zij voldoen aan eisen van professio
naliteit. De officiele taak als bewindvoerder bevor
dert de geloofwaardigheid van de sociale werkers, 
omdat zij meer mogelijkheden krijgen ten opzichte 
van onwillige crediteuren. Als bewindvoerder zal de 
schuldhulpverlener een neutrale positie in moeten 
nemen tussen de crediteuren en de schuldenaren. 
Als een G KB als bewindvoerder wordt aangewezen, 

8. Een schone lei voor de consument? Sym
posium over de wet schuldsanering, 
georganiseerd door Recht & Beleid, 
R u Lei den op 2 8 april 1 99 3. De ope
ningstoespraak van Kosto is gepubli
ceerd in de Staatscourant 1 99 3, 8 2 : 6. 

9· Zie voor dit begrip M.A. Hajer, 
' Discours-coalities in politiek en be
leid : de interpretatie van bestuurlijke 
herorienteringen in de Amsterdamse 
gemeentepolitiek', Beleidswetenschap
pen, 1989 /3 : 242-263,metverwij-

zingen naar verdere literatuur. 
1 o. Zie voor een overzicht: M. H. G. de 
Greef, He! oplossen van problematische 
schulden, dissertatie, Rijksuniversiteit 
Groningen, 1992 . 
1 1. Boorsma et al. 1988 (noot 7). 
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moet de rechter erop toezien dat gemeentelijke cre
diteuren niet worden bevoordeeld. Het is verder 
noodzakelijk dat de bewindvoerder over een basale 
juridische kennis beschikt, want de nieuwe wet ju
ridificeert de schuldhulpverlening niet onaanzien
lijk. 

Wie betaalt? 

De tweede vraag betreft de financiering van de taak 
van de bewindvoerder. Men kan natuurlijk den ken 
aan honorering op grand van de nieuwe Wet op de 
rechtshulp, of door de lokale overheid, maar wij zijn 
er nog niet zo zeker van dat het rechtvaardig is dat 
aileen de staat zou moeten betalen. Wij menen dat 
de debiteuren zelf een eigen bijdrage moeten beta
len, maar ook - en dat is nieuw voor Nederland - de 
crediteuren. Hier wijzen we op de Amerikaanse 
Consumer Credit Counselling Bureaux, die voor 
ongeveer de helft gefinancierd worden uit (vrijwilli
ge) bijdragen van crediteuren. 12 Vanuit het per
spectief van de crediteuren verschilt het werk van de 
schuldhulpverlener niet wezenlijk van dat van een 
deurwaarder of een incassobureau. 

De nieuwe wet biedt namelijk een adequate 
voorziening voor het probleem van de pluraliteit van 
crediteuren. In geval van overcreditering heeft de 
debiteur vrijwel altijd meer dan een crediteur. Ie
clere crediteur is uitsluitend ge"interesseerd in be
taling van de eigen vordering. De debiteur kan dan 
in de verleiding komen een sterk aandringende cre
diteur te betalen ten koste van de andere crediteu
ren (rob Peter to pay Paul). Het dan ontstane priso
ner's dilemma kan slechts worden opgelost door een 
regel die crediteuren dwingt om samen te werken. 
Het traditionele burgerlijk recht denkt slechts in 
individuele verhoudingen, het wetsontwerp-Kosto 
gaat uit van een collectieve benadering. Crediteuren 
worden behandeld als een groep. In plaats van in
efficiente, en de rechterlijke macht belastende paral
lelle individuele incassopogingen, komt er nu een 
ordelijke collectieve procedure, waarbij met aile 
belangen rekening wordt gehouden. 

De crediteuren hebben derhalve veel voordeel 
bij een schuldsaneringsregeling, zij zullen dus ook 
aan de financiering moeten bijdragen. Tien procent 
van het bedrag dat crediteuren onder een sanerings
regeling hebben ontvangen, lijkt ons redelijk. 

1 2. Leyden Institute for Law and 
Public Policy, Overindebtness '![ Consu
mers in the EC member states:Jacts and 
search for solutions; part 1 General Report, 
Leyden 1992: 222 -223. 

Politieke aspecten 
Wileen nieuw idee ingang vinden in de Nederlandse 
politiek, dan moeten de belangrijke stromingen zich 
'erin kunnen herkennen'. Oat is met het onderhavi
ge project stellig het geval, en Kosto en Ter Veld 
hebben een fraaie kans dit door brede consensus 
gekenmerkte dossier af te ronden. Zij hebben het in 
feite erg gemakkelijk omdat in het nabije verleden 
christen-democraten en liberalen de weg hebben 
gebaand voor het 'nieuwe-kansbeleid'. Kern van dit 
beleid is dat consumenten met grate financiele pro
blemen na verloop van tijd weer met een schone lei 
kunnen beginnen. Het CDA-kamerlid Biesheuvel 
komt de eer toe de 'eindigheid van schulden' als eer
ste politicus te hebben gemtroduceerd. Tijdens de 
kamerbehandeling van de Wet uitkeringsbeslag was 
de kernoverweging van de door hem ingediende 
motie: 'dat het wenselijk is dat de schuldenlast van 
prive-personen, niet ondernemer zijnde, na verloop 
van tijd beeindigd wordt. ' 1 3 Verschillende christe
lijke parlementariers verwezen bij die gelegenheid 
naar het bijbelse jubeljaar ( 1 5 Deuteronomium 1). 
Desondanks verbaast het ons niet dat voor het CDA 
schulden hebben en schuldig zijn dicht bij elkaar Jig
gen. Bij zijn tien geboden voor de toekomst van 
Nederland hief Brinkman een waarschuwend calvi
nistisch vingertje tegen het gemakkelijk aangaan van 
schulden door de burger, de overheid en het be
drijfsleven (' elke creditcard erbij legt ons meer aan 
banden'). 14 

De vvo-bewindspersonen Evenhuis (Economische 
Zaken) en Korthals Altes Qustitie) hebben de nieu
we benadering steeds gesteund. Liberalen spreekt 
vooral het element aan dat de consument als een 
ondernemer zijn huishouden moet inrichten, risi
co's moet durven nemen etcetera. Waarom zou het 
een ondernemer wei zijn toegestaan zijn aansprake
lijkheid uit te sluiten door zijn bedrijf in de vorm van 
een rechtspersoon te drijven, terwijl een consument 
gestraft wordt als een financieel riskante beslissing 
slecht afloopt? 

De pragmatici van o 6 6 zullen zich kunnen vin
den in het boekhoudkundige gegeven dat veel van de 
gesaneerde schulden toch al waren afgeschreven 
door de crediteur onder de post 'bedrijfskosten'. 

13. Tweede Kamer 1988-1989, 
17897,nrl9. 
14. E. Brinkman, 'Tien uitdagingen 
voor Nederland in de nieuwe tijd', 
de Volkskrant, 27 november 1992. 
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Past het even wei in het 'strenge doch rechtvaardige' 
PvdA-beleid om ook schulden aan de overheid (ge
meenschapsgeld) te saneren in drie tot vijf jaar? De 
fiscus Iciest zijn debiteuren tach niet en openbare 
nutsbedrijven kennen tach een leveringsplicht, waar 
commerciele banken kunnen weigeren verder zaken 
te doen met een insolvente debiteur? En: moeten we 
wei zo gelukkig zijn met de import van de Ameri
kaanse 'fresh start doctrine' of halen we daarmee 
een paard van Troje binnen in de Nederlandse ver
zorgingsstaat? 

Als vertrekpunt voor onze argumentatie nemen 
wij De republiek der weerbaren van Bas van Stokkom. I 5 

Aangezien we in een tijd Ieven van eroderende pu
blieke verantwoordelijkheid, nieuwe ongelijkheden 
en een Amerikanisering van de politiek is een nieu
we kijk op de rol van de overheid en de burger 
noodzakelijk. De nieuwe kembegrippen zijn val
gens Van Stokkom: burgerschap, herwaardering van 
het vrijwillig initiatief, maatschappelijke zelfcorrec
tie en minder fixatie op het overheidsingrijpen. Het 
oude gemeenschapsdenken is achterhaald, de indivi
duele autonomie moet meer nadruk krijgen. lnitia
tief van de kant van de burger, zoals het nemen van 
risico's en eigen verantwoordelijkheid, moet wor
den gestimuleerd. Tevens moet het oude idee dat de 
markt !outer negatieve uitwerkingen heeft worden 
afgezworen: ' ... zolang prive-eigendom en winst 
maken worden beschouwd als iets vies, is er weinig 
hoop voor werkelijke vemieuwing.' (p. I I 6) 

Het idee van de 'nieuwe kans' is een concrete 
toepassing van de ideeen van Van Stokkom. In plaats 
van naar het verleden te kijken (wiens schuld is 
het?), moet het perspectief verlegd worden naar de 
toekomst (hoe nu verder?). De maatschappij moet 
de debiteur een nieuwe kans geven zodat hij weer 
een prikkel krijgt om een produktief lid van de 
samenleving te worden. 

Staat en markt 
De schuldenproblematiek wordt veroorzaakt door 
een combinatie van te grote gretigheid van consu
menten, te agressieve kredietverstrekking door ban
ken en een begunstigend overheidsbeleid. Als de 
schuldenaar in financiele moeilijkheden komt (bij-

voorbeeld door werkloosheid, ziekte of echtschei
ding), legt het huidige recht echter de schuld (het 
risico) eenzijdig bij de individuele debiteur. De 
nieuwe wet beoogt een socialisering van het risico 
van niet-betaling, door middel van een evenwichtige 
spreiding over debiteur, crediteuren en overheid, te 
bewerkstelligen. 

Het is moedig dat Kosto geen uitzonderingen 
maakt voor de fiscus, de woningcorporaties en de 
nutsbedrijven, de gevreesde overheidscrediteuren 
met hun preferente juridische en feitelijke (afslui
ting, ontruiming) positie . Ook zij kunnen gedwon
gen worden mee te werken aan de schuldsanering. 
Naar verwachting zal de nieuwe wet deze instanties 
prikkelen tot een strikter debiteurenbeheer. Dit kan 
naar ons oordeel inderdaad geen kwaad, want in het 
verleden lieten zij vaak schulden hoog oplopen in de 
zekerheid dat men vanwege de bevoorrechte positie 
toch wei aan zijn trekken kwam. In die zin was (en 
is) de overheid vee! minder sociaal dan de commer
ciele crediteuren. 

In plaats van de kosten af te wentelen op de over
heid in de vorm van voorzieningen als huisvesting, 
hulpverlening en sociale uitkeringen, en verminder
de belastingopbrengst, wordt de medeverantwoor
delijkheid van crediteuren vertaald in mede-aan
sprakelijkheid. lmmers, zij kunnen onder de nieuwe 
wet door de rechter gedwongen worden hun vorde
ringen afte schrijven. 

Sommige banken zullen voorzichtiger zijn met 
krediet verlenen, dan wei de kredietprijs iets verho
gen. In een competitieve markt, waar zich voortdu
rend nieuwe aanbieders (Europa I 99 2) en krediet
vormen (leasing, creditcards) aandienen, behoeft 
niet te worden gevreesd dat het voor consumenten 
onmogelijk wordt om krediet te krijgen. 

Het recht op schuldsanering uit Kosta's wets
antwerp kan worden gezien als een vorm van verze
kering. De wetgever schrijft de evenwichtige polis
voorwaarden voor en zorgt voor de dekking, de 
markt brengt de premie op en betaalt mee aan de 
uitvoering. Dit sociale project in een marktcontext 
is in onze ogen een mooi voorbeeld van publiek-pri
vate samenwerking. 

I 5. B. van Stokkom, De Republiek der 
weerbaren, Wiardi Beckman Stichting / 
Bohn Stafleu van Coghum, Den Haag 
'992 . 
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Eennieuwe 

onderwijspolitiek? 

De onderwijspolitiek, en 
zeker de sociaal-democra
tische, is rijp voor een fun
damentele herhezinning. 
Het traditionele geloof in 

PAUL KALMA 
hetekent dat de pretenties 
van de sociaal-democra
tische onderwijspolitiek 
drastisch moeten worden 
hijgesteld.' 

Redacteur van s &..P 

de school als middel om 
verschillen tussen sociale groepen te nivelleren is 
een illusie gehleken. De vrijheid van de onderwijs
gehruikers, de diversiteit van het onderwijsaanhod 
en de emancipatie van de leraar tot professionele 
heroepsheoefenaar dienen de prioriteiten van een 
nieuwe onderwijspolitiek te zijn. Oat zijn, zeer kort 
samengevat, de stellingen die Hans Wansink (ad
junct-hoofdredacteur van lntermediair, oud-mede
werker van de was) in zijn was-studie Een school om 
te kiezen hetrekt. 

Het hoek verscheen eind vorig jaar en heeft a! 
vee! reacties uitgelokt. In N R c-Handelsblad hijvoor
heeld (25 fehruari 1993) kritiseerde de Nijmeegse 
socioloog H .Ganzehoom Wansink's stelling dat 
onderwijs de maatschappelijke ongelijkheid maar 
zeer ten dele kan verkleinen. Wansink is een 'on
heilsprofeet', die 'het nieuws heeft gernist', aldus 
Ganzehoom. 'De afgelopen dertig jaar is het effect 
van het ouderlijk milieu op het uiteindelijk hereikte 
onderwijspeil van hun kinderen gehalveerd en als 
die trend aanhoudt is dat effect over een jaar of der
tig zo goed als verdwenen'. 

Wansink houdt het tegenovergestelde staande. 
In een reactie noemt hij Ganzehoom's voorspelling 
'uitermate onwaarschijnlijk'. 'Nature en nurture ver
sterken elkaar zodanig dat, zoals ook het Sociaal en 
Cultured Planhureau constateert, het percentage 
arheiderskinderen dat kiest voor de hogere vormen 
van voortgezet onderwijs onverminderd laag hlijft. 
Vijftien jaar onderwijsstimuleringsheleid heeft geen 
enkel meethaar resultaat opgeleverd . De 'maakhaar
heid van het kind' door de school is heperkt, en dat 

Kritiek en lofkreeg het hoek van onderwijs-minister 
J. M. Ri tzen, op een door de w B s georganiseerde 
studiehijeenkomst op 31 maart. 'We moeten', aldus 
Ritzen, 'niet te snel herusten in een houding van: het 
lukt niet. Het potentieel om door te groeien, de 
'pool of talent', is nog niet uitgeput. Het onderwijs 
vermag meer dan Wansink heweert.' Anderzijds 
sloot hij zich aan hij Wansink's stellingname met 
hetrekking tot de professionalisering van het leraar
schap. 'Een effectieve school vraagt om (een derge
lijke) professionalisering. Een modem personeels
heleid hiedt meer kansen maar ook minder zekerhe
den.' 

In de volgende artikelen wordt de discussie die 
Wansink heeft uitgelokt, verder uitgediept. Eerste
Kamerlid Ria Jaarsma acht Een school om te kiezen 'wei 
erg doortrokken van de tijdgeest die voorschrijft dat 
ideologie "uit" en pragmatisme "in" zijn.' Onder
wijssocioloog Jaap Dronkers concludeert, na een 
overzicht van wetenschappelijk onderzoek op dit 
terrein te hehhen gegeven, dat verandering van 
ongelijke onderwijskansen geen illusie is. Maar hij 
ondersteunt wei Wansink's Stelling dat een sociaal
democratische onderwijspolitiek meer gehaat is hij 
nadruk op de 'promotion de tous', dan hij sterke 
nadruk op steun aan achtergestelde groepen. 

Margriet van Lith, onderwijsverslaggever van 
het AN P, geeft, om te heginnen, een kort overzicht 
van het hoek en roemt het om het feit dat het 'de 
ontwikkelingen (steeds) net een klein stapje voor is 
geweest'. 
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Een school 
om te kiezen 

De Partij van de Arbeid 
heeft in haar onderwijspo
litiek nooit een duidelijke 
keuze gemaakt voor on
derwijs als welzijsvoorzie
ning of als voorbereiding 

MARGRIET VAN LITH 
voor scholen die duidelijk 
Iaten zien waar ze voor 
staan, en in jaarverslagen 
zowel financieel als inhou
delijk verantwoording af-

Onderwijsverslassever 
van het AN P 

op de arbeidsmarkt. De 
partij heeft zich bovendien te weinig afgevraagd of 
de centrale doelstelling van haar onderwijsbeleid, 
het verkleinen van de sociale ongelijkheid, wei haal
baar is. Zo worden aan onderwijs miljarden uitgege
ven die, met enkele radicale ingrepen, aanzienlijk 
beter besteed kunnen worden . Met die prikkelende 
stellingen begint Hans Wansink het boekje Een school 

om te kiezen - naar een actuele onderwijspolitiek, 

geschreven in opdracht van de Wiardi Beckman 
Stichting. Actuele onderwijspolitiek, zo vindt Wan
sink, moet een heel andere keuze maken. Actuele 
onderwijspolitiek doorbreekt de bestaande machts
verhoudingen in het onderwijs, waarbij de schoolbe
sturen en leraren te vee! te zeggen hebben en de 
ouders te weinig. Zoals de titel van het boekje aan
geeft, vindt Wansink dat scholen meer van elkaar 
zouden moeten verschillen, zodat er voor ouders en 
leerlingen meer te kiezen valt. Nederland lijkt een 
land waarin de vrijheid om te kiezen groot is. Voor 
elke religieuze overtuiging en voor elke onderwijs
kundige visie is er wei een school. In de praktijk blij
ken de scholen echter meer op elkaar te lijken dan 
waar ook en valt er voor ouders maar bitter weinig 
te kiezen. 'De verzuiling heeft niet tot een veelkleu
rig en geschakeerd schoolwezen geleid. Integen
deel, nergens lijken de scholen zoveel op elkaar als 
in ons land', aldus Wansink. 

Profilering van de scholen, daar pleit Wansink 
voor. lnhoudelijk bijvoorbeeld door te Iaten zien dat 
jouw school meer aandacht geeft aan taalonderwijs 
of muziek en drama, of juist aan rekenen of compu
tergebruik. En zelfs kwalitatief: wat is er mis aan een 
school die laat zien dat de kinderen goed begeleid 
worden en hoge cijfers halen, dat er weinig lessen 
uitvallen en weinig schoolverlaters zijn? 

Helemaal nieuw zijn zulke standpunten over 
kwaliteitsverbetering en keuzevrijheid niet. De 
PvdA pleit de laatste tijd in de Tweede Kamer wei 

leggen voor de prestaties. 
W oordvoerder Tineke 

Netelenbos wil daarbij zelfs zover gaan dat slechte 
scholen maar gesloten moeten worden. Voor Wan
sink een vanzelfsprekend onderdeel van een 'markt
gerichte' school die moet ding en naar de guns ten 
van ouders en leerlingen. 

Maar de onderwijsjournalist gaat verder. Wan
sink wil de scholen ook financieel vee! afhankelijker 
maken van de 'consument'. Een dee! van het (belas
ting)geld dat de overheid nu rechtstreeks aan de 
school geeft, moet ze teruggeven aan de ouders. Die 
betalen daar vervolgens de school van hun keuze 
mee, in de vorm van een vee! hoger schoolgeld dan 
nu. En daar kan de partij hem niet meer volgen, 
zoals ook bleek tijdens de discussie over het boekje 
die de WBS eind maart in Utrecht organiseerde. Mi
nister Ritzen had er weinig woorden voor nodig: dat 
is zinloos rondpompen van geld. Er is (gelukkig) im
mers geen echte vrije-marktsituatie, waarin het 
voortbestaan van de school of de aangeboden 'wa
ren' afhangen van het bestedingsgedrag van de 
ouders. 

Of Wansink dat ook zo gelukkig vindt lijkt min
der zeker. In elk geval ergert hij zich er zichtbaar 
aan, dat in Nederland de invloed van de consUTilen
ten wei erg beperkt is. Oat bleek bijvoorbeeld toen 
het geboortecijfer daalde en er minder schoolkinde
ren kwamen. 'In een situatie van vrije concurrentie 
zou het krimpen van de markt hebben geleid tot een 
shake out van slechte scholen en een fusiegolf onder 
de rest. Slechts de sterkste scholen zouden de slag 
hebben overleefd en de kwaliteit van het onderwijs 
zou zijn gestegen'. Maar nee. 'De verzuiling voor
kwam een sanering van het scholenbestand. Ver
zuiling prevaleerde hoven kwaliteit.' Verzuiling, zo 
vindt Wan sink kort en goed, gaat ten koste van kwa
liteit en kost bovendien ontzettend vee! geld, dat be
ter aan echte verbetering van het onderwijs kan 
worden besteed. 
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Datzelfde geldt overigens in zijn visie voor de vele 
subsidies voor onderwijs aan 'achterstandgroepen'. 
Voor de PvdA heeft vele jaren het ideaal van onder
wijs als middel tot verkleining van de sociale ver
schillen vooropgestaan. Oat leidde tot een beleid 
van bevordering van kansen voor kinderen uit lagere 
milieus, later aangevuld met beleid voor allochtonen 
en moeilijk lerende en opvoedbare kinderen. Mil
joenen aan subsidies werden besteed aan speciale 
projecten, die een gemeenschappelijk kenmerk bad
den: verantwoording over de bestede gelden hoefde 
nooit te worden afgelegd. 

In deze observatie weet Wansink zich overigens 
gesteund door oud-minister Van Kemenade. In zijn 
advies over onderwijs aan allochtonen (Ceders in de 

tuin), dat overigens door de huidige bewindslieden 
vrijwel onverkort gesteund wordt, pleit hij voor een 
aanzienlijk zakelijker aanpak waarbij verantwoor
ding afleggen voor de besteding van subsidies cen
traal staat. 

Bij lezing van het boekje van Wansink, dat eind vorig 
jaar verscheen, blijkt trouwens voortdurend dat hij 
de ontwikkelingen net een klein stapje voor is 
geweest. Oat geldt bijvoorbeeld ook voor de harde 
consequenties die hij verbindt aan zijn stelling, dat 
onderwijs er primair op gericht moet zijn mensen in 
staat te stellen 'zelfstandig, dat wil zeggen door mid
del van het verrichten van betaalde arbeid, in de 
maatschappij te. functioneren'. Voiledige werkgele
genheid zal namelijk, zo vindt Wansink, een vee! be
langrijker bijdrage leveren aan grotere sociale recht
vaardigheid dan het onderwijs ooit vermag. Uiterste 
consequentie van die stelling is, dat elke jongere Of 
werkt, Of leert, maar niet lanterfant. 'Een herzie
ning van het stelsel van studiefinanciering en van de 
R w w is in deze gedachtengang noodzakelijk, want 
wie niet werkt, stage loopt of onderwijs volgt, krijgt 
ook geen uitkering.' Een vergelijkbare stelling van 
staatssecretaris Ter Veld leidde recentelijk tot felle 
protestdemonstraties van jongeren. 

Ook wat de positie van de leraar betreft was 
Wansinks boekje net even eerder dan het advies van 

de Commissie Toekomst Leraarschap (naar haar 
voorzitster ook wei bekend als de commissie- Van 
Es). Net als in het in maart verschenen rapport van 
de commissie (handelseditie: Het oedroomde ko

ninkrijk) vindt Wansink dat het om meer gaat dan 
aileen het probleem dat de leraar, vooral de begin
nende, weinig betaald krijgt. Vee! belangrijker is dat 
de leraar geen carriereperspectief heeft, geen pro
motie kan maken, niet gewaardeerd wordt als hij 
extra z'n best doet en niet terechtgewezen als hij er 
met de pet naar gooit. Net als de commissie pleit hij 
voor 'professionalisering' van het leraarsberoep. Er 
moeten verschiilende soorten leraren komen, vindt 
hij. Assistent-leraren, die niet meer dan een beperk
te opleiding nodig hebben. Junior-leraren, die nog 
weinig ervaring hebben, en senior-leraren, die ook 
andere taken hebben dan lesgeven en die aanzienlijk 
meer mogen verdienen dan nu gebruikelijk is. De 
arbeidsvoorwaarden moeten vee] 'liberaler' worden 
dan nu, vooral als het gaat om beloning naar presta
ties. Tenslotte moet ook de opleiding van leraren, 
vooral aan de pedagogische academie, eens stevig 
onder handen genomen worden. Tijdens de discus
siebijeenkomsten die de commissie-Van Es recente
lijk in het hele land belegde blijkt wei, dat ook de 
leraren zelf deze observaties vaak volmondig delen. 
Opvallend is aileen a! dat een in opdracht van 
'Zoetermeer' geschreven rapport nu eens met en
thousiasme wordt ontvangen. 

Waarin Wansink zich wei van de anderen onder
scheidt, is zijn aanval op de verzuiling en zijn plei
dooi voor grotere verschillen tussen scholen. Voor 
dat laatste vindt hij in principe wei gehoor, maar 
waar hij opmerkt dat de ouders daar dan wei wat 
meer voor mogen betalen, wordt de toon van zijn 
betoog wei wat zurig. Niet voor elke ouder gaat het 
immers om de keuze tussen 'een afwasmachine of 
muziekles, een mountain bike of een dwarsfluit ... '. 
En wat dat eerste, de verzuiling betreft: wie daar in 
Nederland tegen strijdt, vindt de hele pedagogische 
provincie tegenover zich . lnclusief het Openbaar 
Onderwijs, en inclusief de twee PvdA-bewindslie
den in Zoetermeer. 
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De tijdgeest 
uit de fles? 

Dissonantie in sociaal-de
mocratische gelederen is 
tegenwoordig meer regel 
dan uitzondering. Oat 
bleek eind 1 9 9 2 maar weer 

RIA JAARSMA 
over het vermogen van de 
school om sociaal-cultu
reel bepaalde verschillen in 
leervaardigheid wezenlijk 

Lid Eerste-Komeifractie Partij van de Arbeid 

eens. 
Op Prinsjesdag verscheen de begroting van On

derwijs en Wetenschappen voor het jaar 1 99 3, met 
in de Memorie van Toelichting onder meer devol
gende zinsnede: 'De belangrijkste reden voor over
heidsbemoeienis met het onderwijs is het rechtvaar
digheidsmotief. Vanwege het grate belang van on
derwijs voor de toekomst van elk individu rekent de 
overheid het tot haar taak te voorkomen dat sociale 
ongelijkheden zich via het onderwijs reproduceren . ' 

Het hoek Een school om te kiezen van Hans Wansink 
was toen nag niet verschenen, maar het manuscript 
lag ongetwijfeld a! op de burelen van de Wiardi 
Beckman Stichting. En daarin wordt geconcludeerd: 
'De pretenties, met name met betrekking tot ver
kleining van ongelijkheid van kansen, blijken niet te 
kunnen worden waargemaakt.' Ook een andere pas
sage: ' Onderwijspolitiek is als het ware een "ver
dichting" van de algemene politiek; aan de eisen die 
aan de school worden gesteld, herkent men de tijd
geest', moet de sociaal-democratische bewindslie
den op o & w treurig stemmen. Als het waar is wat 
Wansink poneert, dan is de politieke oogst van de 
PvdA als pijler onder Lubbers 1 1 1 (oak) in dit op
zicht mislukt. 

Oude prententies exit 

In drie hoofdstukken rekent Wansink af met een 
handvol pretenties die in het verleden het onder
wijsdebat en de sociaal-democratische inzet wat be
treft onderwijspolitiek hebben bepaald. 

Hoe 'maakbaar' is het kind? Met andere woor
den: welke reele invloed kan via het onderwijs uit
geoefend worden? Na een verkenning van het on
derwijs in 'lezen en schrijven', 'rekenen en wiskun
de ' en 'normen en waarden', en een globale blik op · 
de factoren die bepalend zijn voor schoolsucces, 
komt Wansink tot de zuinige conclusie dat de 
'maakbaarheid van het kind door de school' beperkt 
is en dat we ons 'weinig illusies behoeven te maken 

te verkleinen'. Gelukkig 
valt er nag wei iets te doen 

voor onderwijsbeleidsmakers: 'leermethoden, de 
inrichting en de organisatie van de school, alsmede 
de structuur van het schoolwezen bepalen wei dege
lijk het rendement van de school'. Dus voor doel
matigheidsverbeteraars ligt er nag wel een taak, als 
ze zich maar realiseren dat de echte oplossingen niet 
van het onderwijs te verwachten zijn. 

In de hoofdstukken twee en drie gaat Wansink er 
eens echt voor zitten om de 'maatschappelijke doel
stellingen die door wereldverbeteraars van diverse 
pluimage door rniddel van het onderwijs worden 
nagestreefd' met het ontleedmes te lijf te gaan en 
vervolgens in de GTF-bak te deponeren. Een op zich 
lezenswaardig historisch overzicht zet de wereldver
beteraars hardhandig in de hoek van de ideologische 
idioten. Bevlogen volksonderwijzers van v66r de 
Tweede Wereldoorlog ontwikkelden zich, in het 
kader van de zichzelf (?!) toegedichte 'wijdse (weid
se?) maatschappelijke opdracht' om kinderen via het 
ohderwijs zich hoven hun milieu van herkomst te 
Iaten verheffen, tot 'de natuurlijke concurrenten 
van de ouders in de zeggenschap over het kind'. En 
na w o 1 1 werd het nog erger. Met de sociaal-demo
craten voorop gingen we op zoek naar 'het verbor
gen talent' en werd het begrip 'gelijke kansen' het 
leidend motief voor de sociaal-democratische on
derwijspolitiek. Het is jammer voor Van Kemenade 
en a! die anderen, dat Wansink niet wat eerder ge
boren is, want zij hadden zich vee! moeite, vee! 
denkwerk en vee! politieke gevechten kunnen be
sparen als ze wat eerder hadden kunnen beschikken 
over zijn vernietigende conclusie: 'de leus "onder
wijs verkleint de sociale ongelijkheid" is ongeloof
waardige retoriek geworden'. 

Vermoedelijk wordt mijn bijna onbedwingbare 
neiging om een wat karikaturale samenvatting te 
geven mede veroorzaakt door enerzijds de wijze 
waarop de auteur zijn visie van de werkelijkheid ver
woordt en anderzijds mijn jarenlange betrokkenheid 
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bij dit onderwerp. Niemand vindt het leuk met 
terugwerkende kracht de rol van 'keizer zonder kle
ren' toebedeeld te krijgen. Desondanks zal ik mijn 
neiging bedwingen. Oat de wijze waarop hij zijn 
analyse presenteert inderdaad geschikt is om het 
debat aan te zwengelen, is intussen gebleken uit de 
discussie die zich in dag- en weekbladen heeft ont
wikkeld over de stelling dat onderwijs geen wezen
lijke bijdrage kan leveren aan vermindering van 
ongelijkheid tussen sociale groepen. Ik zal die dis
cussie hier niet proberen over te doen. Wat mij wei 
opvalt is de beperkte interpretatie van 'sociale onge
lijkheid' in termen van arbeidsmarkt- en inkomens
positie. Volgens mij is er meer tussen heme! en 
aarde dan dat, maar daarover later. 

Je kunt er inderdaad over twisten of de algemene 
verhoging van het onderwijspeil en de, wat Wansink 
noemt 'spectaculaire emancipatie van meisjes' nu 
tot de verdiensten van het onderwijs gerekend kun
nen worden. Maar je kunt ook de vraag stellen of dit 
'goede nieuws' iets veranderd heeft aan de essentie 
(dus niet aan de verschijningsvorm) van de sociale 
ongelijkheid. Wansink draagt zelf voldoende argu
menten aan om die vraag ontkennend te beantwoor
den, zonder daar evenwel conclusies uit te trekken 
over de aard van de 'moderne' sociale ongelijkheid 
en de rol die het onderwijs daarbij speelt. 

Hoofdstuk 4 maakt het sloopwerk af. Een heli
copter-view laat zien dat we vanuit de jaren zeven
tig, 'waarin het onderwijsdebat werd gedomineerd 
door de begrippen gelijkheid van kansen en verbre
ding van het vormingsaanbod', via de jaren tachtig, 
waarin 'de discussie wordt beheerst door begrippen 
als verhoging van het onderwijspeil, verbetering van 
het rendement en aansluiting bij economische en 
sociaal-culturele ontwikkelingen', in de jaren ne
gentig zijn beland bij een deficiet: een onderwijsbe
leid 'dat niet in staat is gebleken de grote problemen 
van vandaag het hoofd te bieden'. Want: 'in dat 
beleid staat nog "de school van gisteren" centraal'. 
En: 'Niet aileen de kwaliteit en de doelmatigheid 
lijdt[en] onder vasthouden aan achterhaalde onder
wijspolitieke doelstellingen, ook de diversiteit en 
het beantwoorden aan de verlangens van de indivi
duele onderwijsgebruikers en van de maatschappij.' 

Aldus ruim honderd pagina's aanloop voor nieu
we pretenties: een 'actuele onderwijspolitiek'. 

Het recept 
De ingredienten voor een actuele sociaal-democra
tische onderwijspolitiek zijn in de visie van Wan
sink: liberalisering, professionalisering, innovatie en 
controle, herstructurering. 

Liberalisering impliceert dat het knellende institu
tionele korset van regels en voorschriften moet ver
dwijnen en dat scholen meer eigen vrijheid en ver
antwoordelijkheid krijgen: de autonome school met 
budgetfinanciering die ook a! in het huidige beleid 
van de o & w -bewindslieden figureert. Maar omdat 
het onderwijs 'een gemeenschappelijk belang voor 
de gehele bevolking' vertegenwoordigt, behoort 
een drietal basisvoorwaarden te worden vervuld. 
Ten eerste client de overheid zich bezig te houden 
met kwaliteitsbewaking door middel van centrale 
exameneisen en eindtermen. Ten tweede moeten 
scholen zich openbaar verantwoorden door middel 
van het door Leune geintroduceerde verplichte jaar
verslag. En in de derde plaats moet er een prijsme
chanisme worden geintroduceerd dat recht doet aan 
de 'emancipatie van de onderwijsconsument'. 
Wansink stelt voor ouders een 'leerlingbijslag' te 
verstrekken waarmee zij op de onderwijsmarkt in 
klinkende munt hun voorkeur kunnen Iaten blijken. 
Scholen zullen, aldus Wansink, 'gedwongen zijn tot 
efficiency, kwaliteitszorg en professionalisering van 
hun management', omdat ze mede van dit 'school
geld' afhankelijk zijn. Voorts staat het scholen vrij 
hun aanbod te verrijken door bijdragen van ouders 
en bedrijven te verwerven: 'Zouden er geen ouders 
te vinden zijn die bereid zijn te betalen voor extra 
examenvakken, voor levensbeschouwelijke vor
ming, vioolles, timmeren, toneelspelen, tuinieren, 
turnen ofkoken?' ( ... ) 'Zouden er geen bedrijven en 
instellingen te vinden zijn die extra maatschappelij
ke, praktische ofberoepsgerichte lessen zouden wil
len sponsoren?' De school als supermarkt derhalve. 
Het aanbod op de schappen is afhankelijk van de 
koopkrachtige vraag van de consument en van de 
inkoopvaardigheden van de winkelchef. 

Het tweede ingredient- de professionalisering 
heeft vooral betrekking op het beroep van leraar. 
Op onderdelen gaat Wansink wat verder, maar in 
deze paragraaf is de inzet van zijn koers niet anders 
dan thans al op beleidsniveau wordt waargenomen. 
Omdat, mede naar aanleiding van het verschijnen 
van het rapport van de commissie-Van Es, hierover 
al de nodige discussie gaande is, ga ik er hier niet 
verder op in. 

lnnovatie en controle, als derde bestanddeel van 
Wansinks actuele onderwijspolitiek, zijn nodig om 
het in essentie input-gerichte systeem om te vormen 
tot een dat op kwalitatieve output wordt afgere
kend. Vernieuwing client op schoolniveau gestalte te 
krijgen, de inspectie controleert de resultaten en 
roept zo nodig het schoolbestuur en de directeur ter 
verantwoording. En: 'Een zeer slechte school moet 
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gewoon door de overheid worden gesloten.' De in
troductie van het marktmechanisme en de daarbij 
behorende concurrentie tussen scholen maakt 'dat 
zwakke scholen gedwongen worden zich te verster
ken, om hun voortbestaan zeker te stellen', aldus de 
mijns inziens rijkelijk optimistische visie van Wan
sink. 

Herstructurering, ten slotte, moet ertoe leiden 
dat het voortgezet onderwijs 'enerzijds doodlopen
de paden afsluit en anderzijds beter aansluit bij de 
individuele mogelijkheden van de leerlingen en de 
eisen van de maatschappij'. Wansink pleit ervoor de 
MAYO, het LHNO, de LTS en de onderbouw van 
het vwo op te Iaten gaan in een schoolsoort: de ba
sisvorming. De herstructurering van het schoolsys
teem als sluitstuk van de reeds ingevoerde herpro
grammering derhalve. Een logische, maar politiek 
niet erg haalbare optie, dunkt mij . De voorstellen 
met betrekking tot de diverse vervolgmogelijkhe
den in de tweede fase zijn niet bijzonder revolutio
nair. Het moet allemaalleiden tot meer rendement. 
lets waar niemand bezwaar tegen kan hebben. Over 
het verschijnsel 'dropout' wordt tamelijk luchthar
tig heen gestapt: 'het bedrijfsleven en het beroepsle
ven in de non-profitsector zullen een grote inspan
ning moeten leveren om te garanderen dat ook de 
zogenaamde dropouts in hun midden kunnen wor
den opgenomen'. Oat lijkt me meer een wens dan 
een operationele optie, zeker onder de huidige en 
geprognostiseerde arbeidsmarktcondities. 

En tot welke 'onderwijspolitieke doelstellingen' 
leidt dit alles? Het ligt in het voorgaande besloten. 
Het doe! is 'maximalisatie van de kwaliteit van het 
onderwijs'. Grotere macht van de onderwijsgebrui
kers, een andere, meer controlerende rol van de 
overheid, grotere diversiteit van het aanbod op 
scholen en tussen scholen, schaalvergroting en her
structurering, afschaffen van 'positieve discrimina
tie' (in de vorm van extra formatie in het kader van 
het onderwijsvoorrangsbeleid) en verplichte publie
ke verantwoording door de scholen moeten dit doe! 
dichterbij brengen. 

Aldus het recept voor een (sociaal-democrati
sche?) 'actuele onderwijspolitiek' . 

Tijdseest 
Hoe actueel is 'actueel'? De vraag is relevant om de 
voorstellen van Wansink op hun waarde te kunnen 
beoordelen. Het moge waar zijn dat, zoals hij op- · 
merkt, onderwijspolitiek een 'verdichting' is van de 
algemene politiek en dat men aan de eisen die aan 
het onderwijs worden gesteld 'de tijdgeest' herkent 
- het is tegelijkertijd zijn eigen beperking. Want als 

er op een beleidsterrein sprake is van lange imple
mentatieperioden, en dus van zichtbare resultaten 
pas in een redelijk verre toekomst, dan is het wei het 
onderwijsbeleid . 

De geschiedenis van het Nederlandse onderwijs
beleid laat zien dat koersveranderingen zo om de 
tien a vijftien jaar optreden. Over de effecten daar
van is nauwelijks iets echt zinnigs te zeggen. Meestal 

. bleek in het verleden echter dat er iets niet werkte 
- waardoor er weer stemmen opgingen om de koers 
maar weer te verleggen- of dat de maatschappelijke 
omstandigheden intussen zodanig waren gewijzigd, 
dat er al voordat de beleidswijzigingen ten valle in 
de praktijk waren vertaald opnieuw behoefte was 
aan een koersverlegging. (Overigens gebeurde dat 
meestal zonder deugdelijke evaluatie of analyse!) In 
die zin is onderwijspolitiek inderdaad conjunctuur
gevoelig. Het gaat echter wei om lange conjuncture
le golven. Oat vraagt van beleidsmakers op onder
wijsgebied een vooruitziende blik. Van een actueel 
ingezette koerswijziging zijn de effecten immers pas 
vele jaren later zichtbaar. En dan worden ze beoor
deeld in een veelal volstrekt veranderde maatschap
pelijke context. Het poneren van 'actuele' onder
wijspolitiek client dus minstens gerelativeerd te 
worden en in ieder geval vergezeld te gaan van de 
vooronderstellingen (en wenselijkheden!) ten aan
zien van de economische en sociaal-culturele ont
wikkeling van de samenleving als geheel. Die relati
vering, noch een explicitering van zijn maatschappij
visie, heb ik in Wansink's publikatie aangetroffen. 
Zijn 'recept' voor een actuele sociaal-democratische 
onderwijspolitiek is wei erg doortrokken van de 
tijdgeest die voorschrijft dat ideologie 'uit' en prag
matisme 'in' zijn. Verregaande liberalisering en 
introductie van het marktmechanisme vormen de 
belangrijkste ingredienten van de voorstellen. Op 
zichzelf heeft hij gelijk dat scholen op dit moment 
zijn 'ingekapseld in een ondoordringbaar woud van 
rechtspositionele regels en procedures en van facili 
teiten en potjes in het kader van het vernieuwings
beleid en het onderwijsvoorrangsbeleid in de ruim
ste zin van het woord'. Zoals hij ook gelijk heeft als 
hij constateert dat de onderwijsconsumenten te wei
nig invloed hebben. Maar of zijn 'recepten' nu lei
den tot een onderwijsbestel in de toekomst dat (in 
ieder geval sommige) sociaal-democraten voor ogen 
staat, is nog maar de vraag. Het panorama laat een 
toekomstig landschap zien met bedrijvige, autono
me en concurrerende scholen, dat zich slechts in een 
opzicht onderscheidt van de marktsector: het wordt 
in stand gehouden met 'publiek geld' . Of de scholen 
dat nu rechtstreeks van de overheid krijgen dan wei 
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langs de omweg van de 'leerlingbijslag' die via de 
ouders aan de school wordt verstrekt als dee! van de 
bekostiging, doet minder ter zake . 

De concurrentie en differentiatie tussen scholen 
zullen hierdoor ongetwijfeld toenemen . Maar is dat 
een doe] op zichzeif? Wat zullen dan de effecten zijn 
voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid? Die 
vormen toch een belangrijk argument voor bekosti 
ging uit publieke middelen, omdat, behalve de on
derwijsconsumenten, ook 'de samenleving als ge
heei' (zoals ook Wansink zegt) belang heeft bij een 
breed toegankelijk en goed functionerend onder 
wijssysteem . W e kunnen het publieke onderwijsbe
stei natuurlijk inrichten als een 'markt' ( dat is zeifs 
relatief gemakkelijk, gezien de rijke privatiserings
ervaring die we intussen hebben opgedaan) , maar 
we moeten we! oppassen het kind niet m et het bad
water weg te gooien. Juist het feit dat we het publie
ke onderwijs financieren uit de collectieve middelen 
maakt dat de introductie van het marktmechanisme 
haar grenzen kent . Waren die er niet, dan kon het 
onderwijs in zijn geheei morgen worden geprivati 
seerd . 

Ik wil daarmee overigens niet zeggen, dat intro
ductie van aan het marktmechanisme ontleende eie
menten niet een grote bijdrage zou kunnen leveren 
aan verbetering van het huidige onderwij s. lntegen
deel . Maar steeds client daarbij mijns inziens vooraf 
een vraag beantwoord te worden : wat is de maat
schappelijke functie van het publieke onderwijsbe
stei waarin zoveel openbare miljarden omgaan? Het 
antwoord op die vraag betekent tegelijkertijd een 
uitspraak over de begrenzing van het 'marktgedrag' 
binnen dat onderwijsbestel. En omdat er in de vraag 
een politiek oordeel besloten ligt, is dat waar een 
'nieuwe' sociaal-democratische onderwijspolitiek 
op gebaseerd client te zijn . Ik mis dat aspect in Wan
sink 's hoek . Misschien te vee! 'tijdgeest' ? 

Gelijke kansen 
Wansink hanteert een beperkt, want vooral aan de 
sociaal-economische realiteit ontleend , gelijkheids
begrip . Oat verklaart ook waarom hij zo schijnbaar 
gemakkelijk kan 'bewijzen' dat het onderwijs de 
pretentie in dit opzicht niet kan waarmaken. 
(Overigens: zijn het niet juist de marktmechanism en 
in de wereld van de betaalde arbeid die eventuele 
prestaties van het onderwijs in dit opzicht teniet 
doen?) Met de bewindslieden van o & w heb ik de 
overtuiging dat het onderwijs wei degelijk iets kan 
bijdragen aan gelijkheid van kansen als we dat begrip 
verbreden tot de sociaal-cultureei geiijke kansen . 
Het gaat dan niet om het conditioneren van leer lin-

gen tot de Cultuur-m et-een-hoofdletter, niet om 
het bereiken van 'culturele eenheidsworst', maar 
om het aanreiken van de keuzemogelijkheden uit 
verschmende culturele orientaties. De aloude 'kwa
liteit van het bestaan ' uit het Beginselprogramma 
van 1977 . En het gaat dan, om mogelijke misver 
standen te voorkomen, niet om het streven naar 
gelijke uitkomsten, maar om een vorm van bewust 
ongelijke behandeling in het onderwijs, die erop 
gericht is leerlingen die instromen uit de minst kans
rijke milieus meer instrumentarium aan te reiken 
waarmee ze zeif hun kansen kunnen vergroten. 
Overigens is op dit moment zelfs nog niet voldaan 
aan de eis dat het onderwijs stopt met rol - en norm
bevestiging ten aanzien van minder kansrijke groe
pen . Er is dus nog een lange weg te gaan . 

Het onderwijs kan in dit opzicht wei degelijk een 
niet onaanzienlijke bijdrage leveren . Lea Dasberg 
stelde in Trouw van 6 maart jongstleden rnijns inziens 
terecht dat geen enkeie kennisinhoud waardevrij is 
en dat niet aileen wat leerlingen wordt geieerd maar 
ook hoe het ze geleerd wordt, waardebepaald is. Zij 
pleit ervoor de waarde-oordelen van de school expli 
ciet te maken. En ze doet dat op goede gronden. 
lmpliciete waardenoverdracht behoort tot het ver 
borgen leerplan en vijftien jaar worsteien m et bij
voorbeeid het onderwijsemancipatiebeleid heeft Ia
ten zien waar dat toe leidt. Die meiden waren niet 
dommer, ze werden dommer gevonden door hun 
leerkrachten en dus eindigden ze op een lager niveau 
dan jongens. En hoewei ik, in tegenstelling tot 
Wansink, betwijfei of het nu met die meisjes intus
sen wei in orde is, met de leerlingen uit minder
heidsgroepen is dat bepaald nog niet het geval. Aan 
de basis liggen de waarden en normen die in het 
onderwijs worden gehanteerd. Mits expliciet ge
maakt, kunnen zij bijdragen aan de geponeerde gelij
ke-kansendoeistelling . 

Want waar gaat het om? Emancipatie van minder 
kansrijke groepen in het onderwijs wordt niet be
reikt door bevoogdend te handelen, door ze te om 
ringen met allerlei extra-gefinancierde zorg, maar 
door ze de kans te bieden hun eigen emancipatie ter 
hand te nem en. Door ze in staat te stellen hun blik
veld te verruimen , hun horizon te verleggen ten 
opzichte van de vaak beperkte wereid van het ouder
lijk milieu en de directe sociale omgeving . Niet 
dwingen, maar ruimte scheppen . En vertrouwen 
hebben in de eigen kracht van jongeren om eigen 
oplossingen te vinden . 

Erg nieuw is die gedachte niet, maar soms lijkt 
het wei of we in onze conjunctureie vemieuwings
drang vergeten iets te leren uit het verleden . In feite 
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is de emancipatie van de vroegere arbeidersklasse 
niet anders gegaan. Het onderwijs is voor velen de 
eye-opener geweest die het mogelijk maakte wegen 
in te slaan die voor 'ons soort mensen' onbegaanbaar 
leken. De school als blikverruimer met open waar
den en normen en zonder verborgen leerplan lijkt 
mij een heel wat beter begaanbare weg dan de moei
zame discussie van thans over waarden en normen 
en morele opvoeding via de school. Laat scholen 
zich openbaar verantwoorden over datgene wat ook 
functioned is voor de school: de waarden onder het 
wat en hoe van het gegeven onderwijs. Want ook dit 
aspect behoort tot de prestaties van het onderwijs. 
Prestaties waarop scholen op basis van hun maat
schappelijke functie moeten worden 'afgerekend'. 

Natuurlijk kan zo'n eis op gespannen voet staan 
met een 'smal' rendementsbegrip. Bovendien is het 
moeilijk om er een 'maat' voor te bedenken. En ten 
slotte komen we voor moeilijke dilemma's te staan. 
Neem bijvoorbeeld het probleem van de 'stapeling' 
-door de bewindslieden en Wansink eenparig afge
wezen als 'ondoelmatig'. Echter, eveneens uit het 
verleden waarin de arbeidersklasse zich emancipeer
de, weten we dat omwegen in het onderwijssysteem 
bij een emancipatieproces horen, er zelfs de voor
waarden voor vormen. Hoeveel arbeiderskinderen 
die bij de toelating werden verwezen naar het ver
keerde onderwijstraject, hebben niet als 'tweede
kansers' op latere leeftijd hun onderwijsachterstand 
ingehaald? Misschien is de pluriforme 'routing' juist 
te beschouwen als een positief kenmerk van het sys
teem, dat wij in het Iicht hiervan dienen te koeste
ren. 

Dit voorbeeld mage duidelijk maken dat het ver
zoenen van een doelstelling als 'verhogen van de 
doelmatigheid' en een die gericht is op het realiseren 
van (meer) gelijke kansen een lastige zaak is. Maar 
die vaststelling mag er naar mijn mening niet toe lei
den dat ook (juist!) sociaal-democraten die dilem
ma's wegschuiven. Politiek is er immers om keuzen 
te maken? In dit opzicht zouden onze keuzen wei 
eens anders kunnen uitvallen dan die van andere 
politieke partijen. Gelukkig, zou ik willen zeggen, 
want dat verheldert de zaak tenminste, in plaats van 
dat de grate 'witmaker' van het pragmatisme de ide
ologische verschillen wegwast. 

Kwaliteit 
Werken aan kwaliteits- en rendementsverhoging 
van het onderwijs is een doe! waarover in brede zin 
consensus bestaat. Daarin onderscheiden sociaal
democraten zich niet van liberalen of christen
democraten. Waar het om gaat is de inhoud van dat 

kwaliteitsbegrip. Ik vrees dat Wansink uitkomt op 
een invulling die heel dicht ligt bij de 'smalle' rende
mentsopvatting, namelijk de prijs/prestatieverhou
ding in termen van hoeveel deelnemers binnen de 
gestelde termijnen succesvol een opleiding afma
ken. En hoewel de bewindslieden van O&W de gelij
ke-kansendoelstelling als belansrijkste pijler onder 
hun beleid benoemen, ook zij trappen in de valkuil 
die door Wansink niet als zodanig wordt (h)erkend. 
Wansink betuigt nog enige verbale adhesie aan de 
opdracht van de school om ook voor 'moeilijke' 
leerlingen iets te doen, de bewindslieden Iaten ter 
gelegenheid van de schriftelijke voorbereiding van 
het begrotingsdebat in de Eerste Kamer nog gerust
stellend weten: 'Streven naar rendements- en doel
matigheidsverhoging mag nooit ten koste gaan van 
bevordering van gelijke kansen', maar een operatio
nalisering van deze optie als onderdeel van het kwali
teitsbegrip ontbreekt. Het resultaat laat zich raden. 
Onder de nieuwe verhoudingen zullen scholen het 
snel verengen tot een smalle opvatting van rende
ment in termen van prijs/prestatieverhouding. Niet 
omdat ze van kwade wil zijn. lntegendeel. Maar 
introductie van marktachtige verhoudingen leidt 
daar vrijwel automatisch toe. In dit hele proces 
speelt immers het gedrag van onderwijsconsumen
ten en/ of hun ouders, die vrij zijn in hun schoolkeu
ze en die in de visie van Wansink zelfs beschikken 
over 'koopkrachtige vraag', een belangrijke rol. De 
school zal daardoor geneigd zijn eerder of nog meer 
te kijken naar kwantitatieve resultaten in termen van 
uitstroomprestaties dan naar kwalitatieve effecten 
voor ook de rninder gemakkelijke groepen. Nu de 
professionele autonomie van de leerkracht vervan
gen wordt door autonomie van onderwijsinstellin
gen !open we rnijns inziens wederom het gevaar dat 
aile 'moeilijke groepen' - voor wie met name de 
gelijke-kansendoelstelling zou moeten worden 
gerealiseerd- weer in de marge blijven hangen. We 
hebben dat gezien in het onderwijsemancipatiebe
leid, in het minderhedenbeleid, in het dropout-be
leid, enzovoort. Speciale projecten en extra geld 
moesten ervoor zorgen dat het onderwijs zich extra 
inspanningen in dit opzicht getroostte. Het is nu het 
moment om de rendementscriteria in dit opzicht 
expliciet te maken. Dan zal ook moeten blijken dat 
kwaliteitsverbetering in het onderwijs verder gaat 
dan aileen uitstroomprestaties. Dan zal men de 
reguliere praktijk voor reguliere leerlingen wei 
moeten aanpassen aan groepen die een speciale be
nadering vragen. En dan zijn we eindelijk waar we 
ooit wilden komen: scholen die in ieder geval bin
nen hun muren gelijke kansen realiseren. En hier ligt 
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dan ook, wat mij betreft, de belangrijkste opgave 
voor een actuele sociaal-democratische onderwijs
politiek: het operationaliseren van die nieuwe kwa
liteitscriteria . 

Bekostiaina 
In een opzicht wil ik - als we eenmaal die nieuwe 
kwaliteitscriteria ontwikkeld hebben en scholen met 
behulp daarvan kunnen worden 'afgerekend' - nog 
wei een stap verder gaan dan Wansink waar het gaat 
om de openbare verantwoording en de daarmee ver
bonden consequenties. Aileen gokken op het markt
mechanisme, op de vrij te besteden 'leerlingbijslag' 
en op een 'openbaar jaarverslag' als regulerende 
mechanismen voor de financiering van afzonderlijke 
scholen, lijkt mij niet ver genoeg gaan. 

Deugdelijkheid, kwaliteit - zij blijven immers, 
ook in de visie van Wansink, een zorg voor de over
heid. Het belangrijkste sturingsinstrument - de 
financiering - client dan ook te worden toegesneden 
op die gewenste prestaties. En die reiken verder dan 
aileen zoveel mogelijk leerlingen zo snel mogelijk 
voorzien van een diploma, zoals ik heb aangegeven. 
Onderwijs kan in mijn ogen nimmer draaien op basis 
van een !outer op profijt gericht utiliteitsbeginsel. In 
het licht daarvan pleit ik voor een geleidelijke over
gang van de huidige input-financieringssystematiek 
via de genormeerde lump-sum naar een output
financieringsstelsel waarin, naast bodemfinanciering 
(in verband met de bereikbaarheid en toegankelijk
heid), ook prestatiefactoren de budgettaire ruimte 

van de school gaan bepalen. Prestaties in de brede 
zin, dus inclusief die op het vlak van de gelijke-kan
sendoelstelling. De overheid verschaft zich daarmee 
een noodzakelijk correctiemiddel dat 'aantikt'. 

Zo'n output-financieringssysteem, gebaseerd op 
geleverde prestaties, kan op termijn aile afzonderlij
ke geldstromen en -stroompjes overbodig maken en 
leiden tot een herverdeling van overheidsmiddelen, 
waarbij scholen meer budgettaire ruimte krijgen als 
ze meer kinderen uit minder kansrijke groepen heb
ben en ze erin slagen ook voor hen de doelstellingen 
te bereiken. De keerzijde van de medaille is dat an
dere scholen het met minder overheidsmiddelen 
moeten doen . Maar dat is onontkoombaar. De bo
men groeien niet meer tot in de heme! (als ze datal 
ooit deden). De weerstanden tegen een dergelijke 
verandering zullen ongetwijfeld vele malen groter 
zijn dan die tegen de basisvorming en de ermee ver
bonden operatie 'scholengemeenschapsvorming'. 
Geliefd zal de PvdA zich hiermee niet maken. Toch 
is het een consequentie die mij onontkoombaar lijkt. 
Wie vernieuwingen propageert, maar niet bereid is 
daaruit de consequenties te trekken voor het belang
rijkste sturingsinstrument, maakt zich ongeloof
waardig. En beter geloofwaardig dan geliefd! 

Hans Wansink Een school om te kiezen. Naar een actuele 

onderwijspolitiek, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bak
ker/ Wiardi Beckman Stichting, 1992. ISBN 90 351 

12 20 2. 
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Gelijkheid van 
onderwijskansen: 

een illusie? 
Eind vorig jaar verscheen 
Een school om te kiezen - naar 

vrouw, een- oftweeouder
gezin; stad of platteland; 

een actuele onderwijspolitiek, 

geschreven door Hans 
Wansink in opdracht van 
de Wiardi Beckman Stich
ting. In deze bijdrage richt 
ik mij op een aspect: de 

J. DRONKERS 
ouders die hoofd- ofhand
arbeid uitoefenen, hoog
of laaggeschoolde ouders, 
etcetera) een slechtere of 
betere schoolloopbaan 

Als Hooaleraar verbonden aan het sco/Kohnstamm

lnstituut van de Universiteit van Amsterdam 

mate waarin de school een geschikt middel is om 
verschillen tussen sociale groepen te nivelleren . 1 

Hierbij ben ik wellicht 'partijdig' omdat ik mij ruim 
twintig jaar wetenschappelijk bezighoud met dit 
vraagstuk. 

Een van de centrale punten uit bet hoek is een 
kritiek op bet geloof in de school als middel om ver
schillen tussen sociale groepen te nivelleren. Wan
sink's belangrijkste argument is dat aile pogingen 
om via de school deze nivellering tot stand te bren
gen mislukt zijn. Een van de argumenten die deze 
mislukking zouden bewijzen, ontleent Wansink aan 
onderzoek naar de veranderingen in ongelijke on
derwijskansen sinds I95o. Dit onderzoek is een van 
de centrale projecten van de Nederlandse onder
wijssociologie sinds I978 (Peschar, I978) . Het on
derzoek loopt nog steeds door (Dronkers, 1992b), 
en vormt een van de beste 'exportprodukten' van 
deze discipline (zie voor een recent, toegankelijk 
overzicht: Dronkers I 99 I a). Daarbij worden nog 
steeds ontdekkingen gedaan, die bet inzicht in de 
veranderbaarheid van onderwijskansen verbeteren. 
Deze ontdekkingen kunnen leiden tot a! dan niet 
schijnbare tegenstellingen tussen oudere en recente
re onderzoeksuitlcomsten. 

In deze bijdrage wil ik proberen bet huidige in
zicht zo begrijpelijk mogelijk samen te vatten om 
vervolgens enkele conclusies te trekken voor demo
gelijkheden van een sociaal-democratische onder
wijspolitiek. 

Onaelijke onderwijskansen 

Alvorens ik deze samenvatting kan geven, moet dui
delijk zijn wat onder ongelijke onderwijskansen ver
staan wordt. Met ongelijke onderwijskansen bedoel 
ik bier bet verschijnsel dat een leerling uit een 
bepaalde maatschappelijke groepering (man of 

heeft in verhouding tot een 
veraelijkbare leerling uit een andere maatschappelijke 
groepering2

• Indien een dergelijk verschil gevonden 
wordt, is dat in strijd met een van de uitgangspunten 
van selectie en allocatie in modeme samenlevingen: 
toegang tot maatschappelijke posities mag aileen 
plaatsvinden op grond van geleverde individuele 
prestaties en niet op grond van bet toebehoren tot 
bepaalde maatschappelijke groeperingen . Het aan
tonen van een dergelijk verschil in schoolloopbanen 
tussen veraelijkbare leerlingen betekent nog niet au
tomatisch dat deze leerlingen door de school tegen
gehouden worden. Het is in toenemende mate dui
delijk geworden dat verschillen in schoolloopbanen 
niet door een factor of oorzaak verklaard kunnen 
worden. Een van de opgaven in het onderzoek is 
juist de inventarisatie en de gewichtsbepaling van a! 
die ongelijkheid bevorderende factoren. Een gevolg 
van bet grote aantal ongelijkheid bevorderende fac
toren is wei dat bet voeren van een onderwijsbeleid 
gericht op een of enkele factoren maar zeer gedeel
telijk succesvol kan zijn, omdat het de andere facto
ren ongemoeid laat of zelfs onbedoeld kan verster
ken. Een van de gebreken van de sociaal-democrati
sche onderwijspolitiek is dat deze zich in de jaren 
zeventig heeft gefixeerd op veranderingen in de 
onderwijsstructuur (met name de eerste fase van bet 
voortgezet onderwijs). 

Deze omschrijving van ongelijke onderwijskan
sen laat zien dat nivellering niet bet doe] is van een 
sociaal-democratische onderwijspolitiek. Het gaat 
er niet om dat aile leerlingen een ze!fde onderwijsni
veau bereiken, maar dat leerlingen aileen om hun 

. eigen mogelijkheden geselecteerd zouden worden 
voor onaelijke schoolloopbanen. Een nivellerend ele
ment kwam in de sociaal-democratische onderwijs
politiek toen men een ongedeelde eerste fase voort
gezet onderwijs als bet middel ging propageren om 
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het doe! te bereiken. Zoals wei vaker gebeurt werd 

dit middel tot doe! verheven, met als gevolg dat de 
sociaal-democratische onderwijspolitiek werd ver
engd tot een strijd rond middenschool en ge'inte
greerde grote scholengemeenschappen. 

Ongelijke onderwijskansen kunnen gedurende 
de gehele schoolloopbaan ontstaan, meestal bij be
slispunten ( overgang basisonderwijs voortgezet on
derwijs, op- en afstroom, doorstuderen). Tegelij
kertijd beginnen leerlingen uit de verschillende 
maatschappelijke groeperingen hun onderwijsloop
baan niet met dezelfde startmogelijkheden. Tenslot
te hebben verschillen in bereikt onderwijsniveau 
verschillende gevolgen voor de kansen op de ar
beidsmarkt, voor het vinden van partners, voor cul
tuurdeelname, et cetera. Voor een goede analyse is 
het daarom nodig onderscheid te maken tussen de 
fasen waarop de ongelijkheid van onderwijskansen 
ontstaat. Gemakshalve gebruik ik hier een tweede
ling van die fasen: I. ongelijkheid van startmogelijk
heden aan het begin van het onderwijs ( o tot I o 
jaar); 2. ongelijkheid bij beslispunten in de school
loopbaan ( 1 o jaar en ouder) . Deze tweedeling is van 
belang omdat gedurende deze fasen verschillende 
processen werkzaam zijn die uiteenlopende conse
quenties hebben voor de ongelijke onderwijskansen. 
De mate waarin de ongelijkheid van kansen veran
dert kan dus per fase verschillen, zoals de processen 
elkaar ook onder ling kunnen versterken of verzwak
ken. 

Maatschappelijke groeperingen 

Om veranderingen in ongelijke onderwijskansen 
vast te stellen moeten wij de onderwijskansen ver
gelijken van leerlingen uit verschillende maatschap
pelijke groeperingen in verschillende generaties. 
Een probleem dat zich daarbij voordoet is dat om
vang en samenstelling van de verschillende maat
schappelijke groeperingen in de tijd veranderen . 
Een voorbeeld zijn de boeren. Aan het eind van de 

Tweede W ereldoorlog behaalden hun kinderen nog 
slechtere schoolresultaten dan arbeiderskinderen. 
Tegenwoordig zitten de schoolprestaties van boe
renkinderen iets hoven het gemiddelde. Oat heeft 
alles te maken met de sanering van de kleine boeren 
en met de omschakeling van de Nederlandse land
bouw naar een industrieel-technologische werkwij
ze. Deze sanering en omschakeling zouden niet mo
gelijk zijn geweest zonder agrarisch onderwijs. In dit 
opzicht heeft de onderwijspolitiek dus mede bijge
dragen tot de verbetering van onderwijskansen van 
deze specifieke maatschappelijke groepering. 

Een tweede voorbeeld zijn de arbeiders. De om
vang van de arbeidersklasse is sinds de Tweede We
reldoorlog afgenomen. Indien toen en nu een verge
lijkbaar percentage arbeiderskinderen aan universi 
tair onderwijs deelneemt3, mogen wij hieruit niet 
concluderen dat er niets veranderd is . Integendeel: 
het betekent dat verhoudingsgewijs arbeiderskinde
ren tegenwoordig meer kansen hebben dan vroeger. 
Bij het vaststellen van veranderingen in ongelijke 
onderwijskansen gaat het dus altijd om relatieve kan
sen die kunnen veranderen door verschuivingen in 
de omvang van en onderwijsdeelname door aile 
maatschappelijke groeperingen. Afhankelijk van het 
criterium waarmee men die relatieve kansen verge
lijkt, kan men concluderen dat er weinig en vee! is 
veranderd. Dit is te vergelijken met de discussie 
over de vraag of het glas half vol of half leeg is. Als 
wij de verwachtingen van de jaren zeventig als ver
gelijkingspunt nemen, is er weinig veranderd. Als 
wij het pessimisme dat thans dominant is als vergelij
kingspunt nemen, is er vee! veranderd. 

Een tweede probleem bij de vaststelling van ver
anderingen in ongelijke onderwijskansen is de op
komst van nieuwe maatschappelijke groeperingen, 
zoals gezinnen met tweeverdieners, eenouderge
zinnen, werklozen en allochtonen. Om veranderin
gen vast te stellen zou men een vergelijking moeten 
maken met vroegere generaties leerlingen en dat is 

1. Graag had ik mij oak beziggehouden 
met het marktmechanisme als instru

ment voor de kwaliteitsverbetering van 
een collectieve voorziening, zeals 
Wansink die schetst . Tijd en ruimte 
ontbreken mij daarvoor. Ik dee! niet 
zijn analyse van de nieuwe d.imensies 
van de schoolstrijd, omdat hij (tezamen 
met vele andere sociaal-democraten) 
daarbij de nieuwe functie van het ver
zuilde onderwijsstelsel (stevigheid van 
de pedagogisch-didactische aanpak) 
miskent die in de plaats van de oude 
functie gekomen is (godsdienstige vor 
ming, zie Dronkers 1992a). 
Ten tweede overschat hij de posi-

tieve effecten van het marktmechanis
me voor een collectief goed als het on
derwijs. In de Angelsaksische Ianden 
worden meer effecten van schoolken
merken gevonden, omdat scholen als 
gevolg van verschillende financiering 
en recrutering daar onder ling meer 
verschillen dan in continentale onder 
wijsstelsels zoals het Nederlandse. Het 
is een ernstige misvatting dat de 
Angelsaksische onderwijsstelsels (die 
marktgerichter werken) een kwalita
tief beter produkt (zowel uitgedrukt in 
niveau als in mate van ongelijkheid) 
bieden dan de continentale stelsels (die 
meer uniform-nationaal geregeld zijn). 

2. Er bestaan ook rad.icalere omschrij 
vingen van ongelijke onderwijskansen 
(bijvoorbeeld gelijke onderwijsresulta
ten voor aile leerlingen) maar die laat 
ik hier buit~n beschouwing omdat zij 
zelfs in de jaren zeventig geen plaats 
kregen in de officiele sociaal -democra
tische onderwijspolitiek. 
3. Heel zeker daarvan kunnen wij niet 
zijn omdat de registratie van het ouder
lijk milieu van studenten sinds het mid
den van de jaren zeventig gestaakt is, 
en wij dus voor vergelijkingen afhanke
lijk zijn van lokale studies (Vink, 1988) 
of ad-hoc data verzamelingen . 
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onmogelijk. De groeiende zichtbaarheid en omvang 
van dergelijke groeperingen betekenen niet dat hun 
onderwijskansen verslechteren . Bovendien kan een 
belangrijk dee! van de ongelijke onderwijskansen 
van leerlingen uit deze rueuwe maatschappelijke 
groeperingen herleid worden tot traditionele facto
ren als ouderlijk beroep en opleiding. De ongelijke 
onderwijskansen van rueuwe maatschappelijke groe
peringen duiden echter ruet op het failliet van een 
onderwijspolitiek . De opkomst van deze rueuwe 
maatschappelijke groeperingen is bijna altijd veroor
zaakt door ontwikkelingen in de samenleving en een 
onderwijsbeleid kan bijna aileen proberen de gevol
gen op te vangen . 

Ook hier is het vergelijkingspunt weer van groot 
belang. Als men veronderstelt dat een bepaald on
derwijsbeleid aile negatieve ontwikkelingen in de 
samenleving kan opvangen (politieke partijen en 
pressiegroepen hebben om begrijpelijke redenen de 
neiging dit kenmerk aan hun favoriete onderwijsbe
leid toe te schrij ven) , dan zal m en onvermijdelijk tot 
de conclusie komen dat dit onderwijsbeleid heeft 
gefaald en dat het een illusie is gebleken . Men moet 
voor een goede beoordeling geen absolute eisen 
stellen aan het onderwijsbeleid , maar zijn mogelijk
heden vergelijken met de m ogelijkheden van andere 
maatschappelijke sectoren (arbeidsmarkt, r eligieuze 
organisaties, et cetera) . Een goed voorbeeld van dit 
verschil kan men zien als men de grote verandering 
in ongelijke onderwijskansen van meisjes4 vergelijkt 
met de verandering van de ongelijke kansen van 
vrouwen in andere maatschappelijke sectoren . De 
verschillen in bereikt onderwijsruveau tussen jon
gens en meisjes zijn in de jongste cohorten verdwe
nen, terwijl de verschillen tussen mannen en vrou
wen in bereikt beroepsruveau, ook bij gelijk oplei
dingsniveau, nog steeds onveranderd groot zijn . 

Ongelijkheid van startmogelijkheden 
Gedurende de eerste tien jaren van een mensenle
ven groeien de verschillen in leervermogen tussen 
leerlingen. Aan het eind van de basisschool blijken 
deze verschillen uit de uiteenlopende mate waarin 
leerlingen taal en rekenen beheersen . Dit is een 
geleidelijk proces: de verschillen die men reeds aan
treft bij leerlingen aan het begin van de basisschool 

4· Hiermee is niet gezegd dat het inlo
pen van de onderwijsachterstand door 
meisjes te danken is aan een bepaald 
onderwijsbeleid. lntegendeel, het 
geschiedde ondanks enig onderwijsbe
leid (Dronkers, 199 1 c) en de verkla
ring ervan is nog niet geheel duidelijk. 
Ook is hiermee niet gezegd dat er geen 

zijn aan het eind van die basisschool verder uit elkaar 
gegroeid . 

Jndien wij aile verschillen in schoolsucces op 1 8-
jarige leeftijd op 1 oo procent stellen, is 25 procent 
van die verschillen reeds aanwezig voor het begin 
van de basisschool en ontstaat 43 procent van die 
verschillen gedurende de basisschool. Maar een be
perkt dee! (25 procent) van alle verschillen in 
schoolsucces op 1 8-jarige leeftijd wordt verklaard 
door het ouderlijk rrulieu (Bosker, 1990 : 57) . Oat 
lijkt ruet erg vee! , maar het is goed om te bedenken 
dat ouderlijk milieu de beste externe voorspeller is 
van toekomstig schoolsucces. Vele factoren zijn ver 
antwoordelijk voor dit uit elkaar groeien van de 
leervermogens van leerlingen. Ze liggen zowel bin
nen als buiten de school. Ook zijn deze factoren 
gedeeltelijk in het gezin aanwijsbaar . Tenslotte zijn 
de mogelijk erfelijke factoren voorlopig ruet vast te 
stellen. Leseman liet zien hoe moeilijk het is a! deze 
factoren te ontrafelen , hoewel op dit punt kleine 
vorderingen gemaakt worden . 

Het effect van het ouderlijk milieu op de ontwik
keling van deze verschillen in leervermogen lijkt zo 
goed als ongewijzigd en blijkt ook moeilijk via inter
venties in het onderwijs en gezin te veranderen . In
dien wij het leervermogen van verschillende genera
ties leerlingen vergelijken blijkt het effect van het 
ouderlijk opleidingsniveau nog onveranderd groot. 
O ok grootschalige programma's om het leervermo
gen van basisschoolleerlingen blijvend te belnvloeden 
(bijvoorbeeld het zogenaamde o s M -project), leid
den niet tot het resultaat dat leerlingen uit de lagere 
milieus relatiif meer leervermogen verwierven. 
Gezien de complexiteit van de ontwikkeling van 
verschillen in leervermogen, is het ruet erg verwon
derlijk dat hier weirug veranderingen lijken op te 
treden . Toch wil dit ruet zeggen dat op dit punt ruets 
is veranderd. Opmerkelijk is ook hier de verbete
ring van het leervermogen van meisjes vergeleken 
met dat van jongens . Ook is de achterstand in leer
vermogen van leerlingen van het platteland in verge
lijking met die uit de steden omgeslagen in een voor
sprong van de eerstgenoemden. Tenslotte lijkt ook 
het negatieve effect van het Ieven in een groot gezin 
op verschillen in leervermogen te zijn verminderd. 

belangrijke verschillen meer bestaan 
in keuzen van jongens en meisjes in het 
onderwijs, maar deze verschillen con
centreren zich nu op horizontale rich
tingsverschillen (studierichtingen en 
dergelijke) in plaats van op verticale 
niveauverschillen. 
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Beslispunten in de schoolloopbaan 
De schoolloopbaan vanafhet eind van de basisschool 
kan opgevat worden als een groot aantal keuzen, die 
ouders, leerlingen en leraren moeten maken. Deze 
keuzen omvatten het ad vies aan het eind van de ba
sisschool, de keuze van het type voortgezet onder 
wijs tijdens en na de brugklas, de vervolgstudie na de 
eerste opleiding , etcetera Deze keuzen worden 
opnieuw gemaakt op grond van verschillende facto
ren : het geschatte leervermogen van de leerling, het 
verwachte latere rendement van een bepaalde 
keuze , de beschikbare alternatieven en hulpbron
nen, et cetera. Gedurende de overgang van de basis
school naar het voortgezet onderwijs ontstaat 14 

procent van aile verschillen in schoolsucces op 18-

jarige leeftijd en gedurende het voortgezet onder 
wijs de resterende 1 8 procent (Bosker, 1990 : 57) . 

Vergelijking tussen de schoolloopbanen van ge
neraties leerlingen na de Tweede W ereldoorlog laat 
duidelijk zien dat het effect van het ouderlijk milieu 
(gemeten met het beroep van de vader en de oplei
dingsniveaus van de ouders) op elke afzonderlijke 
keuze is afgenomen ( ook indien wij rekening houden 
met de reeds aanwezige verschillen in leervermo
gen), terwijl de betekenis van voorafgaande onder 
wijsprestaties (al dan niet verwerkt in adviezen van 
leerkrachten) is toegenomen . Met andere woorden, 
de selectie vanaf het eind van de basisschool en de 
daarmee verbonden keuzen van ouders en leerlingen 
zijn m eer meritocratisch geworden: de toegang tot 
de volgende stap in een schoolloopbaan vindt in toe
nem ende mate plaats op grond van geleverde indivi
duele prestaties en niet op grond van het toebehoren 
tot bepaalde maatschappelijke groeperingen. Deze 
afname van het effect van het ouderlijk milieu op de 
beslispunten in het voortgezet onderwijs is een lange 
termijn ontwikkeling. Zij wordt pas zichtbaar als 
men generaties leerlingen vergelijkt die ten minste 
een decennium verschillen in hun geboortejaar. 
Duidelijke trendbreuken in deze afname zijn niet aan 
te tonen of kunnen even goed aan toeval worden 
toegeschreven . 

Globaal zijn er twee groepen oorzaken voor het 
afgenomen effect van het ouderlijk milieu op de be
slispunten aan te wijzen: 1. een verandering van de 
selectieregels binnen het onderwijs en van de keuze
overwegingen bij ouders en leerlingen; 2 . de steeds 
langere schoolloopbaan die leerlingen in het onder 
wijs volgen . Pas de laatste jaren zijn wij in staat het 
gewicht van beide oorzaken voor het afgenomen 
effect van het ouderlijk milieu afzonderlijk vast te 
stellen . 

De minst belangrijke oorzaak van de afname van 

het effect van het ouderlijk milieu op de beslispun
ten blijkt een verandering in de selectieregels en de 
keuze-overwegingen te zijn . Er zijn wei veranderin
gen in die regels en overwegingen , maar hun bijdra
ge aan de to tale afname van het effect van het ouder 
lijk milieu is beperkt. W ei wijzen de gevonden ver 
anderingen in selectieregels en keuze-overwegingen 
in de richting van meritocratisering : het ouderlijk 
milieu wordt minder belangrijk in vergelijking met 
de voorafgaande schoolloopbaan . Een dergelijke 
verandering wordt in een internationaal vergelij 
kend onderzoek naar verandering van onderwijskan
sen in verschillende Europese en Amerikaanse !an
den (Shavit & Blossfeld, 1993 ) maar in twee Ianden 
gevonden : Zweden en Nederland . In de andere Eu
ropese en in Amerikaanse Ianden wordt deze veran
dering in regels en overwegingen niet gevonden. Dit 
wijst erop dat de aard van het onderwijsstelsel (ge
"integreerd versus categoriaal) niet doorslaggevend is 
voor deze verandering : Nederland en Zweden zijn 
op dit punt juist aan elkaar tegengesteld . Een goede 
verklaring voor deze Zweeds-Nederlandse uitzon
dering is nog niet gevonden, maar de hogere kwali 
teit van de verzorgingsstaat in beide Ianden lijkt mij 
een goede kandidaat . 

De belangrijkste oorzaak van de afname van het 
effect van het ouderlijk milieu op de beslispunten 
blijkt de steeds langere schoolloopbanen van de leer 
lingen uit de jongere generaties in vergelijking met 
die uit de oudere generaties te zijn . Jongere genera
ties leerlingen zitten steeds Ianger op school en het 
niveau waarop zij hun schoolloopbaan afsluiten stijgt 
nog steeds vergeleken met oudere generaties. Om
dat in het Nederlandse onderwij sstelsel de beslis
punten vroeg in de schoolloopbaan 'milieugevoeli
ger ' zijn dan beslispunten later in de schoolloop
baan, betekent het succesvol passeren van deze 
vroege beslispunten door steeds grotere groepen 
leerlingen een afname van de selecterende betekenis 
van die vroege knooppunt en dus van hun milieu
effect . Anders geformuleerd: jongere generaties 
leerlingen zijn beter in staat de vroege horden in de 
schoolloopbaan te nemen die de krachtigste milieu
effecten veroorzaken . De daarop volgende horden 
in de schoolloopbaan, die ook door steeds grotere 
groepen leerlingen genomen worden, zijn vee! min
der milieugevoelig en zijn meer afhankelijk van het 
leervermogen van de leerlingen en andere individu
ele kenmerken. 

Ook in de m eeste andere Europese en Ameri
kaanse Ianden uit de eerdergenoemde internationale 
studie van Shavit & Blossfeld ( 199 3) wordt een ver 
gelijkbare afname van het effect van het ouderlijk 
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milieu als gevolg van de gestegen onderwijsdeelna
me gevonden. Met andere woorden, de gestegen 
onderwijsdeelname van de jongere generaties leidt 
tot een vermindering van de betekenis van de 
milieugevoelige beslispunten in de schoolloopbaan. 
De moderne 'promotion de tous' of de ouderwetse 
volksverheffing door het openstellen van het onder
wijs voor allen is achteraf gezien een vee! elfectiever 
middel van sociaal-democratische onderwijspoli
tiek5 dan de reformpedagogiek uit de jaren zestig en 
zeventig, die zich vooral richtte op een grondige 
verandering van de selectie in het onderwijs. 

lndien de vroege beslispunten in de schoolloop
banen in betekerus afnemen doordat steeds grotere 
percentages leerlingen ze succesvol passeren, stijgt 
het wteindelijke onderwijsruveau van elke jongere 
generatie. Door deze stijging in de onderwijsdeelna
me neemt de totale betekerus van het ouderlijk mi
lieu voor het wteindelijk bereikt onderwijsruveau af, 
zoals Ganzeboom & de Graaf (I 989 a, b) en de Graaf 
& Lwjkx (I 99 2) Iaten zien in hun analyse van de ont
wikkeling van de onderwijskansen van Nederlan
ders, geboren tussen I 890 en I 960. Deze afname 
van de betekerus van het ouderlijk milieu voor de 
ongelijke onderwijskansen als gevolg van gestegen 
onderwijsdeelname treedt echter aileen op onder 
bepaalde condities. De eerste conditie is dat de late
re beslispunten in de schoolloopbaan inderdaad min
der milieugevoelig zijn dan de vroegere beslispun
ten. In de meeste onderwijsstelsels wordt deze con
ilitie vervuld door de meritocratische selectie die 
wordt toegepast, maar het behoeft geen wet van 
Meden en Perzen te zijn. 

De tweede conditie is dat de milieugevoeligheid 
van de beslispunten verderop in de schoolloopbaan 
niet toeneemt, wanneer meer leerlingen zich bij dat 
beslispunt aanmelden. Een dergelijke vergroting van 
de milieugevoeligheid bij latere beslispunten door 
stijgende aantallen leerlingen is niet ondenkbaar. 
Deze grotere milieugevoeligheid kan ontstaan (bij
voorbeeld als gevolg van financieringsproblemen 
rond de gestegen onderwijsvraag) wanneer financie
le voorwaarden aan deelname aan het onderwijs ge
steld worden. Door de ruimhartige invoering van 
het studiebeursstelsel in Nederland (en waarschijn
lijk ook in Zweden) zijn dergelijke fi.nanciele voor
waarden voor deelname niet ontstaan6 . 

5. Zie voor een analyse van de oorza
ken van de groei van onderwijsdeelna
me sinds de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland: VanderPloeg(I993)· Uit 
deze studie blijkt dat deze groei een in 
hoge mate ongestuurd proces is. 
6. Hiermee is overigens niet gezegd 

Een derde conditie is dat niet nieuwe, milieuge
voelige beslispunten aan de reeds bestaande be
slispunten worden toegevoegd (bijvoorbeeld inter
nationaal onderwijs: Dronkers, I 99 I b). In dat geval 
stuit het groeiende aantal studenten op een milieu
gevoelige horde en leidt een groeiende onderwijs
deelname tot een groei van de betekenis van het 
ouderlijk milieu voor het uiteindelijk bereikte on
derwijsruveau. 

Nadelige gevolgen van de gegroeide onderwijsdeelname? 
Uiteraard heeft de gegroeide onderwijsdeelname 
ook schaduwkanten. Vander Ploeg (I 993) heeft ge
wezen op een afnemend rendement van het on
derwijsniveau wanneer meer dan 6o procent van 
een generatie leerlingen dat ruveau heeft bereikt. 
Dit afnemend rendement van het bereikte onder
wijsniveau leidt op zijn beurt weer tot het streven 
naar een nog hoger onderwijsruveau waarop diplo
ma's nog renderen. Omdat meerderen daarna stre
ven, stijgt de deelname van dat nog hogere niveau, 
waardoor het rendement begint te dalen. Deze 
'defensieve' onderwijsdeelname leidt tot steeds lan
gere schoolloopbanen, steeds meer omwegen en 
stapelen in het onderwijs en tot het Ievens lang leren. 

Dit dalende rendement van een opleiding mag 
niet verward worden met een dalend niveau van de 
opleiding. Het ruveau van een opleiding (het totaal 
van de daar geleerde kennis en vaardigheden) staat 
in principe los van het rendement van een opleiding. 
Oat rendement hangt af van het aanbod van aile 
onderwijsverlaters en hun kenmerken en is dus on
derworpen aan het krachtenspel op de arbeids
markt. Daardoor is het zelfs mogelijk dat het niveau 
van een opleiding daalt, maar dat door schaarste op 
de arbeidsmarkt het rendement van een opleiding 
groeit. 

Omdat het rendement van onderwijs altijd afhan
kelijk is van de onderwijsruveaus van de andere aan
bieders op de arbeidsmarkt, tast het gestegen oplei
dingsruveau niet de samenhang tussen bereikt on
derwijsruveau en kansen op de arbeidsmarkt aan. In 
feite wordt het verband tussen opleidingsniveau en 
beroepsruveau sinds de jaren dertig steeds krachti
ger. Deze ontwikkeling kan mede toegeschreven 
worden aan de meritocratisering van de samenle
ving (de Graaf & Luijkx, I992). Een consequentie 

· dat het huidige studiebeursstelsel bij 
een meer gerichte werking niet het
zelfde effect gehad zou hebben of dat 
de eisen die de minister aan studie
voortgang in een beperkter beursstel
sel stelt tot een grotere milieugevoelig
heid zouden lei den. 
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van dit sterker wordend verband tussen bereikt on
derwijsruveau en levenskansen als gevolg van meri
tocratisering is, dat ongelijkheid in bereikt onder
wijsniveau de moderne vorm van maatschappelijke 
ongelijkheid wordt die de oudere tegenstelling op 
grond van particulier bezit en inkomen vervangt. 

als uit de analyse van die groei door Van der Ploeg 
(1993) blijkt, heeft de invoering van de Mammoet
wet met zijn verbeterde door- en opstroommoge
lijkheden en zijn grotere dilferentiatie in onderwijs
typen (met name de H Avo als schakel tussen M Avo 
en vwo) deze onderwijsdeelname bevorderd . Soci
aal-democraten hebben in de jaren zestig en zeventig 
voortijdig (Dronkers, 199 1 a) en ten onrechte naar 
reformpedagogische middelen gegrepen, onder ver 
waarlozing van de oude idealen van 'volksverheffing 
door zoveel mogelijk onderwijs voor allen'. 

Het is echter de vraag of de verlenging van de 
onderwijsdeelname op de langere termijn voldoen
de maatschappelijk rendement oplevert. Huijgen 
( 1 9 8 9) laat zien dat steeds hoger geschoolden op 
steeds lagere functies aangesteld worden (de zo 
genaamde overscholing). Over de maatschappelijke 
gevolgen van overscholing bestaat nog vee! onenig
heid (Wielers & Glebbeek, 1990 ), maar men mag er 
niet automatisch op vertrouwen dat overscholing 
zich op de langere termijn zal terugbetalen . 

Conclusie 
Verandering van ongelijke onderwijskansen is dus 
geen illusie gebleken, maar op een andere wijze dan 
de onderwijsverllieuwers van de jaren zestig en ze
ventig meenden. Compensatieprogramma's, uitge
stelde selectie, middenschool of ge'integreerde scho
lengemeenschappen bleken nauwelijks elfectief 
voor een vetmindering van het effect van het ouder
lijk milieu, in tegenstelling tot de gestage groei van 
de onderwijsdeelname in de jongere generaties. Zo-

In dit opzicht is er dus wei behoefte aan een her 
bezinning op de sociaal-democratische onderwijspo
litiek . Maar daarbij behoeft het ideaal dat toegang 
tot ongelijke maatschappelijke posities plaats moet 
vinden op grond van prestaties en niet op grond van 
geerfde of aangeboren kenmerken, niet overboord 
gezet te worden. De gegroeide onderwijsdeelname 
biedt juist een goede uitdaging om opnieuw gestalte 
te geven aan het oude ideaal van zoveel mogelijk on
derwijs voor allen . Met name moet er dan aandacht 
besteed worden aan de schaduwzijde van de m erito
cratie en van de gegroeide onderwijsdeelname ( een 
onbestuurbaar proces dat het onderwijs op langere 
termijn onbetaalbaar kan maken; onderwijs als de 
nieuwe vorm van maatschappelijke ongelijkheid bin
nen een generatie). 
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Bet einde van de 
verzorgingsstaat? 

Talja Potters bespreekt: C . Pierson, 

Beyond The Welfare State, Polity Press, 

Cambridge 199 1 

De Engelse socioloog Pierson 
heeft in zijn hoek Beyond The Wel
fare State een poging ondernomen 
enige lijn in de golven van kritiek 
op de huidige verzorgingsstaat aan 
te brengen. Hij gaat daarnaast in 
op de vraag of de modern-kapita
listische samenlevingen zich be
wegen in de richting van een soci
aal-politiek systeem dat 'voorbij' 
de verzorgingsstaat ligt. In het bij 
zonder hecht hij daarbij belang aan 
de relatie tussen deze verzor
gingsstaat, het kapitalisme en de 
sociaal-democratie. 

Ontstaan 
De verzorgingsstaat wordt vaak 
opgevat als het produkt van de 
door de ontwikkeling van de in
dustriele maatschappij gegene
reerde behoeften en mogelijkhe
den. Pierson acht deze 'industria
lisme-these', die is terug te vin
den in het werk van, onder ande
ren, Wilensky, een onvoldoende 
verklaring voor de opkomst van 
de verzorgingsstaat. Politieke en 
historische krachten die deze op
komst mede mogelijk maakten, 
blijven buiten beeld . 

Ook de benaderingen van on
der anderen Marshall en het 
merendeel der sociaal-democra
ten acht Pierson niet adequaat. 
Marshall gaat ervan uit dat de ver
zorgingsstaat is voortgekomen uit 
een succesvolle poi.itieke mobili 
satie voor een volledig burger
schap . Binnen de sociaal-demo
cratie wordt de verzorgingsstaat 
veelal beschouwd als het resultaat 

van een sociaal-democratisch 
streven het kapitalisme geleidelijk 
van aard te veranderen. Volgens 
Pierson richt Marshall zich te wei
nig op de klassebelangen en schrij
ven de sociaal-democraten de 
arbeidersklasse juist een te grote 
rol toe. De laatsten besteden on
der m eer onvoldoende aandacht 
aan het feit, dat vee) van de eerste 
regelingen van sociale zekerheid 
door liberalen of conservatieven 
werdeningevoerd. 

Het Power Resource Model, dat is 
geformuleerd door onder ande
ren Korpi, houdt in dat de verzor
gingsstaat tot stand is gekomen als 
gevolg van de strijd tussen de poli
tieke macht van de sociaal-demo
craten en de economische macht 
van ' Het Kapitaal' . Pierson be
twist echter het bestaan van een 
grote arbeidersklasse met bijbe
horende belangen . Binnen deze 
benadering concentreert men 
zich volgens hem te eenzijdig op 
macht en strijd. 

Binnen de neo-marxistische 
visie wordt de verzorgingsstaat 
primair gezien als een vorm van 
sociale controle over de arbei
ders, die in het belang van de kapi
talisten wordt uitgeoefend . Pier 
son stelt dat er veel argumenten 
v66r deze stelling pleiten, maar 
kan zich niet vinden in het idee dat 
de verzorgingsstaat aileen in het 
belang van de kapitaalbezittende 
klasse zou zijn. 

Hij onderscheidt vervolgens 
een andere neo-marxistische visie 
die terug te vinden is bij Offe en 
Habermas, waarin de nadruk valt 
op het contradictoir karakter van 
de verzorgingsstaat. Deze opvat
ting, dat het samengaan van kapi
talisme, sociaal-democratie en de 
verzorgingsstaat een 'uitgeput 
compromis' bevat, een stadium 
dat zal worden gepasseerd, komt 
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later in het hoek nog terug. 

Historische uniciteit 

Pierson sluit zich aan bij de visie 
van onder anderen De Swaan, dat 
een goede analyse van de verzor
gingsstaten vraagt om aandacht 
voor historische en comperatieve 
uniciteit. In zijn vierde hoofdstuk 
geeft hij een historisch overzicht, 
waarin hij verschillende perioden 
onderscheidt en karakteriseert. 
Hij doet dit aan de hand van drie 
criteria, te weten: de introductie 
van sociale voorzieningen, de uit
hreiding van het burgerschap en 
depauperization van de voorzienin
gen (p. I o6), en de groei van de 
sociale uitgaven. 

Zijn poging maar liefst zeven
tien staten in die beschrijving op 
te nemen, leidt ertoe dat zijn be
toog vlak blijft en van het ene naar 
het andere land verspringt. Pre
des de aandacht voor specifieke 
historische constellaties in bepaal
de staten doet hij daarmee tekort. 
Zo besteedt hij in zijn bespreking 
van Nederland geen enkele aan
dacht aan de verzuiling en de 
invloed hiervan op de ontwikke
ling en inrichting van de verzor
gingsstaat. 

Toch Ievert zijn beschrijving 
ook opmerkelijke inzichten op . 
Een voorbeeld hiervan is de ver
gelijking die Pierson maakt tussen 
de Verenigde Staten en Zweden 
in de jaren dertig. Hoewel deze 
twee verzorgingsstaten toenter
tijd met dezelfde problemen wer
den geconfronteerd, reageerden 
zij daar sterk verschillend op . De 
huidige grote verschillen zijn hier
uit voortgekomen. 

Hoewel dit dee! van het hoek 
prettig leest en op overzichtelijke 
wijze is geillustreerd met voor de 
tekst relevant cijfermateriaal, is 
niet duidelijk wat de functie ervan 
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is voor Piersons hetoog. Hij had 
kunnen volstaan met de opmer
king, dat de verzorgingsstaat in 
pakweg honderd jaar snel tot ont
wikkeling is gekomen en een 
hoogtepunt bereikte in I 97 5, het 
jaar dat door vee! critici als het 
'begin van de crisis' wordt gezien. 
Oat is namelijk waar het Pierson 
om te doen is. 

Crisis? 
Pierson ziet weinig bewijzen voor 
een crisis van de verzorgingsstaat. 
Hij vindt de argumenten voor een 
destabilisering van de liberale de
mocratie, voor een vermindering 
van de sociale uitgaven of voor 
een afneming van de publieke 
steun voor overheidsuitgaven 
zwak en schaart zich achter de op
vatting van Schmidt, dat de ver
zorgingsstaten na '7 5 vooral heb
ben 'doorgemodderd' (p. I 77). 
Oat wil echter nog niet zeggen dat 
het goed gaat met de verzorgings
staat. 

Ten eerste wijst hij erop, dat 
de schaalvergroting in de econo
mie de omstandigheden heeft ver
anderd waaronder de verzor
gingsstaten moeten opereren. 
Nationale overheden hebben nog 
nailwelijks vat op hun open eco
nomieen. De Keynesiaanse wel
vaartsstaat sluit derhalve niet 
meer aan bij de nieuwe internatio
nale economische orde (p. 3). 

Ten tweede stelt Pierson, dat 
de veranderingen in de (interna
tionale) economie van invloed 
zijn op individuele belangen en de 
politieke articulatie daarvan. Dit 
kan leiden tot een transformatie 
van de verzorgingsstaat van een 
universele, solidaire, op alge
meen burgerschap gebaseerde 
vorm, naar een meer op verzeke
ringen gebaseerd systeem waarin 
vooral de poor and stismatized 

(p. I 70) slechter af zijn . 
Ten derde ziet Pierson wei 

aanleiding om te spreken van een 
intellectuele crisis in de verzor
gingsstaat. Hij meent dat de soci
aal-democratische visie op de 
welvaartsstaat, als het mechanis
me dat het kapitalisme kan 'tern
men' door een herverdelend soci
aal beleid, terrein kan verliezen. 
Aanleiding voor deze opvatting is 
de toenemende kritiek op de 
kernelementen van de sociaal-de
mocratische benadering, te weten 
de verbondenheid met economi
sche groei, de veronderstelde 
competentie van de overheidsbu
reaucratie en de poging indirecte 
controle uit te oefenen over 'Het 
Kapitaal'. 

Toekomst? 

Dit brengt Pierson bij het laatste 
dee! van zijn hoek, waarin de vra
gen terugkeren of, en zo ja in wel
ke zin, we ons 'voorbij de verzor
gingsstaat' bewegen, en in het bij
zonder, wat dit betekent voor de 
traditionele sociaal-democratie. 

Hij concludeert, dat er pro
blemen liggen op het economisch, 
politiek en demografisch vlak, 
met name ten aanzien van het con
cept van sustainable development 

(p. I 94). Maar hij stelt tevens, dat 
deze problemen in een verander
de verzorgingsstaat kunnen wor
den aangepakt. Een einde is dus 
nog niet in zicht. De vraag waar 
het werkelijk om gaat is niet, of 
we in de toekomst nog een ver
zorgingsstaat zullen hebben, maar 
wat voor soort regime deze zal 
krijgen. 

Voor de sociaal-democraten 
ziet Pierson twee toekomstige ta
ken. Zij moeten ten eerste streven 
naar meer controle van de mach
ten van de staat. Dit kan gebeuren 
door een 'hernieuwd burger-



schap'. Pierson bespreekt hier 
onder meer de opvattingen van 
Marshall en Keane. De roep om 
een hernieuwd burgerschap als 
reactie op het etatisme wordt op 
de ideeen van Marshall en Rawls 
gebaseerd . Marshall benadrukt in 
zijn theorie vooral de evolutie van 
burgerschap van burgerlijke naar 
politieke en sociale rechten . 
Volgens Pierson leunen auteurs 
die zich tegen het etatisme verzet
ten teveel op deze theorie, die een 
aantal beperkingen kent. Zo 
beschouwt Marshall de verzor
gingsstaat ten onrechte als aileen 
het gevolg van de strijd om het 
sociaal burgerschap, heefthij geen 
oog voor de nadelen zoals de alles
omvattende bureaucratie, en is 
het door Marshall benadrukte 
verband tussen r~chten en plich
ten door theoretici die van zijn 
ideeen gebruikt hebben gemaakt, 
teveel naar de achtergrond verd
wenen . 

Inderdaad, zo stelt Pierson 
(p.2o1), kan een hernieuwd bur
gerschap een grotere mate van 
autonomie en vrijheid bewerk
stelligen. Oat betekent niet, dat 
een versterking van de positie van 
burgers kan worden bereikt door 
een verzwakking van de macht 
van de staat . Burgerschap impli
ceert een staat die zowel sterk als 
beperkt is. De vraag die hier vol
gens Pierson uit volgt, is, hoe bur
gers effectieve controle over de 
staat uit kunnen oefenen, terwijl 
die staat hun burgerschap moet 
garanderen . 

Keane heeft in dit kader ge
pleit voor een civil socieo/ waarin 
instituties de bestaande machts
verhoudingen moeten verande
ren om een groter rijk van vrijheid 
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en autonomie voor de gewone 
burgers mogelijk te maken . 
Pierson stelt daartegenover , dat 
dit aileen mogelijk is, wanneer er 
niet een groep is die een bepaalde 
monopoliepositie bezit, en die is 
er wei: Het Kapitaal. 

Nauw gerelateerd aan de civil 
socieo/ is de roep om versterking 
van vrijwilligersorganisaties van 
de welfare pluralists. Pierson heeft 
echter twijfels over de kwaliteiten 
die aan deze. sector worden toege
schreven. Zo kunnen ook vrijwil 
ligersorganisaties op den duur 
worden gebureaucratiseerd. 

Daarnaast verwacht Pierson 
niet dat de zwakkere groepen in 
de samenleving hun sociale be
hoeften door dit soort zelforgani
satie adequaat kunnen vervullen. 

Pierson ziet aan de ideeen over 
burgerschap en het maatschappe
lijk middenveld dus nogal wat 
haken en ogen, maar tot een con
clusie komt hij echter niet . Het 
begrip ' burgerschap ' ontkomt 
daardoor niet aan de vaagheid 
waarmee het in vee! discussies 
wordt omringd. 

De tweede taak van de sociaal
dem ocraten bestaat uit het sociali
seren van de investeringen. Dit 
kan met behulp van wat Pierson, 
in navolging van Esping-Ander
son, wage-earning funds noemt. 
Herstelt m en socialisering als de 
strategische prioriteit van de soci
aal-democraten, dan zal men ech
ter moeten zoeken naar een stra
tegie, waarin onacceptabele kos
ten van verandering worden 
voorkomen en die consistent is 
met de principes van de liberale 
democratie. Volgens Esping-An
derson vormen de wage-earning 

funds zo'n strategie. Op dergelijke 

fondsen die door arbeiders zelf 
worden beheerd heeft Pierson 
echter ook kritiek . Zo stelt hij 
onder meer, dat de sociaal-demo
cratische binding aan economi
sche groei, volledige werkgele
genheid en mobilisatie rond uni
formiteit van de belangen van 
arbeiders, blijft voortbestaan in 
deze theorie , terwijl men daar in 
de praktijk niet Ianger vanuit kan 
gaan. Opnieuw blijft echter on
duidelijk, wat Pierson dan wel als 
oplossing voorstaat. 

Veel eigen visie toont Pierson 
in dit laatste deel van zijn hoek dus 
niet . Dit gebrek aan eigen ideeen 
komt het best tot uiting in de con
clusie van het hoek, die luidt dat 
vraagstukken ten aanzien van de 
relatie tussen economie en sociaal 
beleid, werk en inkom en, politie
ke en economische besluitvor 
ming, en staat en markt om her
nieuwde.aandacht vragen. Dit was 
het probleem waarmee hij het 
hoek begon . Wie zich ergert aan 
het functioneel-rationeel econo
misch denken dat in de samenle
ving van vandaag de dag lijkt te 
overheersen, kan zich echter na 
deze teleurstelling troosten m et 
Piersons laatste opmerking, dat 
de consensus die zich tegenwoor
dig vormt rond de ideeen van de 
competentie van de markt niet 
sterker is dan de consensus die er 
voorheen over de verzorgings
staat leek te bestaan. Gelukkig 
maar. 

TALJA POTTER S 
Talja Potters is socioloog en als AIO ver
bonden aan het Postdoctoraallnstituut 
voor de Sociale Wetenschap te 
Amsterdam. 



Aandelen voor 
werknemers: 
meer voor- dan 
nadelen 

J. Varkevisser bespreekt: A. VoGte 

Aandelen voor werknemers, Kluwer , 1 99 1 

Aandelen voor werknemers is de han
delseditie van een in de herfst 
1 99 1 aan de Katholieke Universi
teit Nijmegen verdedigd proef
schrift. Het is niet waarschijnlijk, 
dat de nieuwe doctor een weten
schappelijke carriere zoekt, want 
het is een so-jarige jurist met 
ervaring in het vennootschaps- en 
faillissementsrecht. Wat de keuze 
van het onderwerp betreft, daar
over zwijgt de auteur. W ellicht 
hangt het samen met het grote 
succes, dat de ESOP's in het laat
ste decennium in de Verenigde 
Staten boeken. Dit Employee 
Share Ownership Plan berust op 
een wettelijke regeling die fiscaal 
wordt ondersteund. Kort gezegd 
is zo'n ESOP een rechtspersoon 
die aandelen van de onderneming 
koopt voor de werknemers. De 
aankoop wordt gefinancierd door 
een lening waarvoor de onderne
ming garant staat. De lening 
wordt enerzijds . terugbetaald 
door de ontvangen dividenden, 
anderzijds door donaties van de 
onderneming aan de ESOP. Ook 
worden in die vorm van werkne
merswinstdeling aandelen ver
strekt aan de E so P of spar en de 
werknemers ervoor. 

De wetgever eist, dat de grote 
meerderheid der werknemers aan 
de ESOP meedoet. Er zijn reeds 
1 o.ooo van dit soort rechtsperso
nen; tien procent van de beroeps
bevolking werkt in de betrokken 
bedrijven, waaronder internatio-
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naal zeer bekende. 
Het aandelenbezit van een 

ESOP is wisselend, meestal vijftot 
twintig procent, soms wei hon
derd procent van het aandelenka
pitaal van een onderneming. Op 
die wijze vormt de E soP in de 
aandeelhoudersvergadering een 
invloedrijke factor. De aandelen 
zijn de Jureeigendom van de ESOP, 
doch economisch vormen zij het 
bezit van de afzonderlijke werk
nemers. 

De schrijver is in verschillende 
Europese Ianden op zoek gegaan 
naar soortgelijke regelingen. In 
het Frankrijk van De Gaulle is in 
1967 voor de ondernemingen een 
wettelijke plicht tot stand geko
men voor aandelenuitgifte aan 
werknemers. In de BRD heeft 
vooral de Bouwbedrijfsbond zich 
in de jaren zestig ingezet voor 
Vermiigenswirksame Leistungen. Dit 
zijn een soort in de CA o overeen
gekomen spaarloonregelingen, 
door de overheid gepremieerd en 
(ten dele) in aandelen belegd . 

In de jaren tachtig zijn in het 
Verenigd Koninkrijk onder That
cher eveneens regelingen ge
troffen. 

Nederland heeft het in de pu
blieke discussie niet verder ge
bracht dan een door de vakcentra
les uitgebracht rapport over ver
mogensaanwasdeling ( 1964). 

Blijkbaar kan men vanuit ideo
logisch zeer verschillend zicht tot 
dezelfde praktische regelingen 
komen . De auteur bekommert 
zich niet om ideologieen . De 
tegenstelling tussen kapitaal en 
arbeid is zijns inziens van nogal 
betrekkelijke aard. Aandeelhou
ders, Ieiding en werknemers heb
ben allen belang bij een goed 
lopende onderneming. 

In de Verenigde Staten is on-

derzoek gedaan naar het verschil 
tussen ESO p's en andere onderne
mingen . De ESOP's hebben een 
hogere produktiviteitsgroei, zij 
groeien sneller in personeelsbe
stand, hebben een hogere omzet
groei en een hogere rentabiliteit. 

Om de effecten in Neder
landse ondernemingen te toetsen, 
heeft de auteur 18o Nederlandse 
beursfondsen onderzocht op de 
vraag of werknemers aandelen in 
hun onderneming hadden. In 42 
gevallen was dit zo, meestal wa
ren de aandelen in handen van lei
dinggevende functionarissen . 

Slechts in een dozijn bedrijven 
was een ruimere spreiding. In 
deze bedrijven was de gang van 
zaken, evenals in de Verenigde 
Staten, beter dan in andere onder
nemingen. In deze 1 2 bedrijven 
was een wijde verscheidenheid 
van regelingen; iedere onderne
mingzocht - om hetdoel te berei
ken - weer naar eigen gaatjes in 
het fiscale en vennootschapsrecht. 

Fiscale schrielheid 
Opvallend is de fiscale schrielheid 
die het streven naar werknemers
aandelen in Nederland ontmoet. 
Er is een spaarregeling mogelijk, 
waarbij de werknemers ten hoog
ste j 7 so per jaar van hun inko
m en mogen aftrekken; bij een 
spaarloonregeling ligt het bedrag 
bijna twee keer zo hoog, doch 
daar zijn de eisen hoger terwijl de 
vrijstelling niet volledig is. Winst
delingsbedragen die contant wor
den uitbetaald zijn aan de loonbe
lasting onderworpen; slechts bij 
langjarige blokkering geldt weer 
de genoemde j 7 So. 

In het lopende regeringspro
gramma is bevordering van winst
deling opgenomen; het wetsont
werp daarover van partijgenoot 
Vermeend dateert alweer van 



1989. De SER heeft positief gead
viseerd over winstdeling. AI met 
al gebeurt er niets. Het officiele 
excuus is, dat de operatie budget
tair neutraal moet verlopen: van 
niets kan men echter moeilijk tot 
iets komen wanneer daar geen 
budgettair offer tegenover wordt 
gezet. 

De auteur bepleit het opruimen 
van onnodige hindernissen in het 
vennootschapsrecht. De aanpas
sing van het Nederlandse Ven
nootschapsrecht aan de Europese 
richtlijn, waartoe de nationale 
wetgevers verplicht waren, heeft 
rninder mogelijkheden voor 
werknemersaandelen opgeleverd 
dan via de richtlijn mogelijk was. 
De auteur laat dit zien door verge
lijking met de wetgeving in ande
re lidstaten en door bespreking 
van de wetgevingsgeschiedenis. 
Door nauwkeurig uitgewerkte 
nieuwe vennootschapswetsarti
kelen aan te bieden, maakt de au
teur het voor de wetgever gemak
kelijk het Vennootschapsrecht 
alsnog aan te passen aan het door 
de schrijver gewenste doe!. 

Welk doe! wordt gewenst? De 
schrijver wijst erop, dat de onder
nemingsleiding in sterke mate af
hankelijk is van het personeel als 
het gaat om het soepel en rendabel 
functioneren van de arbeidsorga
nisatie. W erknemersaandelen 
verhogen de interesse van het per
soneel in de ondememing, zij 
werken met meer plezier en meer 
motivatie. Een tweede aspect is, 
dat een werknemersrechtsper
soon, ook al heeft deze slechts vijf 
a tien procent der aandelen in han
den, van wezenlijk belang kan zijn 
wanneer het gaat om (vijandige) 
overnamen en fusies. De werkne
mers zijn geen speculanten die 
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graag voor een hoge koers verko
pen, doch zij bezien vooral het 
belang en het succes van de onder
neming. 

Araumenten uit onverdachte bron 

Of dit proefschrift een wezenlijke 
uitbreiding van de wetenschap in
houdt, betwijfel ik . Het geeft wei 
een ruime keus van argumenten 
en gegevens uit onverdachte bron 
aan degenen die instemmen met 
het instellen van werknemersaan
deelfondsen. De schrijver wijst 
erop, dat vanuit de vakbeweging 
weinig belangstelling is, zelfs voor 
het uitgangspunt van winstdeling. 
Hij schrijft dit toe aan het feit dat 
de !eden van de vakbeweging 
slechts voor veertig procent in het 
bedrijfsleven werkzaam zijn. De 
overigen zijn min of meer ambte
lijk, werkzaam in de gesubsidieer
de sector of uitkeringsgerechtigd: 
zij kunnen van winstdeling geen 
profijt verwachten. De werkge
vers, die indertijd mordicus tegen 
de v A o-voorstellen waren, heb
ben zich in het SER-advies v66r 
winstdeling uitgesproken. Ach
tergrond daarvan is, dat dan voor 
het geheel der werknemers met 
een kleine loonsverhoging kan 
worden volstaan en dat de werk
nemers in de goed lopende bedrij
ven via winstdeling een extraatje 
ontvangen, dat de kracht van de 
onderneming niet te hoven gaat. 
De vakbeweging gruwt daarente
gen van zo'n differentiatie. 

Wat moet de PvdA met deze 
denkwijzen? Feit is, dat de arbei
dersbeweging nooit goed raad 
heeft geweten met het eigen
domsrecht op produktiemidde
len. De anarchistische loot, sterk 
in Zuideuropese Ianden, wees 
iedere onderschikking af, aan 
mensen en aan kapitaalverschaf-

fers. De arbeidsorganisatie moest 
uit nevengeschikten bestaan en 
voor zover produktiemiddelen 
nodig waren, behoorden deze toe 
aan de werkers. In de praktijk gaat 
het dan om produktie-coopera
ties. In Spanje en Italie komen 
deze, in vervolg op de anarchisti
sche traditie, nog tamelijk vee! 
voor. In Noordwest-Europa sloeg 
dit minder aan. Beatrice Webb, 
een Fabian Socialist, keerde zich 
er fel tegen. Toch zag de arbei
dersbeweging de uitbuiting in de 
toenmalige maatschappij. Toen 
Marx het begrip meerwaarde 
theoretisch had uitgewerkt, was 
het probleem helder: het was de 
schuld der kapitalisten. De pr:o
duktiemiddelen moesten aan de 
gemeenschap worden overgedra
gen. Dit mistige begrip werd ver
vangen door de staat, die immers 
als gevolg van de democratisering 
weldra de be Iangen van het gehele 
volk zou waarnemen. Nationa
lisatie moest uitkomst brengen, 
maar vooralsnog bleven de soci
aal-democraten overal in de min
derheid en bleef de nationalisatie 
achterwege. 

In de mislukte Eerste Russische 
revolutie diende het probleem 
zich aan: wie moest het bedrijf 
beheren? Pragmatisch werd geko
zen voor de arbeidersraad: verko
zen vertegenwoordigers. 

De Tweede Revolutie, 19 1 7, 
vie! op dit model terug. Na de bol
sjewistische coup werden deze 
raden al snel marionetten in com
munistische handen. De econo
mie werd via een plan in handen 
van een Moskouse bureaucratie 
gelegd. Deze bepaalde per onder
neming een taakstelling, regelde 
investeringen en onderlinge leve
ringen, lonen en prijzen. Bij de 
Duitse revolutie na de Eerste We-



reldoorlog werd de radengedach
te overgenomen in de vorm van 
de Betriebsrat. Deze had sociale 
doelstellingen. Econornische be
slissingen bleven bij het manage
ment, omdat men terecht vrees
de, dat de arbeiders daarvoor nog 
niet voldoende ontwikkeld wa
ren. Dit betekende, dater aan de 
eigendomsverhoudingen niets 
veranderde. 

SOAP en NVV brachten over de 
Middeneuropese ontwikkelingen 
een rapport uit: Bedrijfsorganisatie 
en medezeggenschap. Dertig en 
meer jaar later stand dit model 
voor de wetgeving inzake de on
dernemingsraden. 

Ook na de Tweede Wereld
oorlog wilde het niet lukken met 
de nationalisatie; in Nederland 
kwam aileen de Nederlandse 
Bank in overheidsbezit. In Frank
rijk kregen nogal wat bedrijven 
die status, als straf wegens colla
boratie met de vijand. Slechts La
bour voerde een nationalisatie
programma uit: kolen en staal, 
scheepswerven en gezondheids
zorg. De zware industrie kwam in 
de W esterse Ianden echter in een 
verliesgevende structuurcrisis te
recht. De gezondheidszorg, gena
tionaliseerd of niet, kwam door 
een teveel aan vraag in wanorde 
en moeilijkheden. 

Verliesgevende overheidsbe
drijven werden in het afgelopen 
decennium verkocht en moesten 
zichzelf maar redden op de markt. 
De overheid ontdekte ook, dat 
haar overige bedrijven (loods
dienst, plantsoen, de munt, PTT, 

enzovoort) minder efficient wa
ren dan mogelijk en began ook 
daar, in binnen- en buitenland, 
met privatisering. Grote onder
nerningen deden onder de naam 
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'kerntaken' hetzelfde: schoonma
ken, transport, grafische activitei
ten, kantinewerk enzovoort wer
den naar gespecialiseerde bedrij
ven afgestoten. 

Na 1989 bleek waar centrale 
planning onder communistische 
dictatuur toe had geleid: sterk 
vervuilende bedrijven, hoog 
energie- en grondstoffengebruik, 
slechte kwaliteit, geringe wend
baarheid en weinig gemotiveerde 
werknemers. 

De gevolgtrekking is dat de 
ondernemingsgewijze produktie 
vooralsnog het beste functioneert 
bij particulier bezit der produk
tiemiddelen . Voor de sociaal-de
mocratie ligt, na een historie van 
meer dan een eeuw, de conclusie 
voor de hand: when you can't beat 

them, join them. Werknemersaan
delen, de jure in het bezit van 
ondernemingsgewijze aandeel
fondsen, kunnen (en Voilte is niet 
de eerste die dit constateert) voor 
werknemers en onderneming van 
belang zijn en daarmee van maat
schappelijke betekenis. Het vee! 
gehoorde bezwaar dat de werkne
mer bij een faillissement niet ai
leen zijn werk, maar ook zijn bezit 
kwijt is, werd reeds in het v A o
rapport ondervangen. 

Oat wil niet zeggen dat daar
door onze economie in perfect 
spoor komt. Vooralsnog blijft het 
conjunctuurverschijnsel onge
moeid. De Keynesiaanse gedach
ten zijn zo gek nog niet, mits poli
tici beseffen dat in goede tijden de 
overheidsuitgaven ornlaag moe
ten. Het ordeningsdenken uit de 
jaren dertig moet weer worden 
opgenomen. Oat onze volkshuis
houding aileen maar redelijk kan 
functioneren wanneer ze drie 
procent per jaar groeit, is absurd. 

Oat betekent een verdubbeling 
van het nationaal inkomen in 25 
jaar: een duurzaam milieu kan 
men dan wei vergeten. Deze 
aspecten vragen aile aandacht van 
de sociaal-democratie. Privatise
ring is evenmin een doel in zich
zelf en zonder overheidsbemoei
enis kan de markt zich tegen zich
zelfkeren. 

Stimulansen van de overheid 

Blijft de vraag of het streven naar 
werknemersaandelen wat meer 
stimulansen van de overheid moet 
en kan ontvangen. Het is een 
kwestie van prioriteiten in grater 
verband. De overheid betaalt nu 
ongeveer zeven miljard gulden 
per jaar aan kinderbijslag, terwijl 
allang bekend is dat financiele 
prikkels (tenzij zeer excessief) 
geen invloed op het geboortecij
fer hebben. Driekwart van die 
subsidie kan worden bespaard 
door de kinderbijslag inkomens 
afhankelijk te maken. Hetzelfde 
geldt voor het fiscale systeem, dat 
schuldenmakers ondersteunt en 
spaarders ontmoedigt. Bij het 
herschikken van dat soort priori
teiten kan enig geld worden 
gevonden voor het stimuleren van 
aandelenbezit van werknemers, 
die allang geen proletariers meer 
zijn, doch middenklasse. Die her
schikking kan ook wat urgente 
uitgaven financieren voor de zorg
behoevende oud-bejaarden, en 
voor de rest dienen om het nog 
steeds te grate overheidstekort te 
verminderen. 

AI metal een hoek om ons aan het 
denken en handelen te zetten. 

J. VARK·EVISSER 



s&._o9 1993 

Een rood woord 8 

Th inas as they are 

are chanaed upon the blue a uitar 

W ALLACE ST EVENS 

ve r zeke ringe n 

Gebogen over de gitaar 
weet ik niet wat ik hoor 
als ik een snaar aansla, 

ploing, twoing, twang, -

naar welke snaar ik zoek 
welk accoord ik vind, 

aan welke snaar ik raak, 
Celestina 's oog blijft blauw 

en blind, het maal blijft 
karig, de bloem in het glas, 

de oude man een kind, 
absint absint, absint; 

het naakt liggend, het paar twee, 
ploing, 

de dood een hemelvaart, 
een omarming van de wolken, 
we zijn vergezeld van naakte 

engelen; terloops kammen we 
ons haar, koesteren de gitaar, 
de krant, hetdagelijks brood. 

R ON ELS H O UT 

In 'Een rood woord 6' kwam de 
Amerikaanse bankier / dichter Wallace 
Stevens zelf aan het woord, als hij 
schrijft hoe verbeelding werkelijkheid 
hardhandig moet bewerken om er de 
zin van te vinden . Dezelfde reeks 
- De man met de blau we 9 itaar -

duikt nu op als motto en de dichter in 

de titel, Stevens was immers een ver

zekeringsdirecteur. Het geweld , het 
rood in het blauw van de verbeelding, 
is vertaald in woorden als ploing , 
absint , accoord. Het werk van een 
dichter die met een bundel en reeksen 
gedichten in allerlei tijdschriften naam 
begintte maken. R E I N B L OE M 
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Exit het Zweedse 

model 
Is de huidige malaise van de soci
aal-democratie mede te verklaren 
uit het echec van het reeel be
staande socialisme in Oost-Eu
ropa? Sommigen beweren het, 
maar die verklaring lijkt mij te ver 
gezocht. In de voormalige dicta
turen van het oostblok was niet ai 
leen de publieke besluitvorming, 
maar waren ook voortbrenging en 
verdeling van de nationale pro
duktie georganiseerd op een ma
nier die in vee! opzichten haaks 
stond op de uitgangspunten van 
de PvdA en haar W est -Europese 
zusterpartijen. Oat mag algemeen 
bekend worden verondersteld. 
Het is daarom onwaarschijnlijk, 
dat drommen kiezers zouden me
nen dat de schipbreuk van cen
traal-geleide economieen tevens 
het vonnis velt over de houdbaar
heid van het sociaal-democratisch 
erfgoed . 

De recente teloorgang van het 
zogeheten 'Zweedse model' biedt 
waarschijnlijk duidelijker vinger
wijzingen voor de levensvatbaar
heid van bepaalde sociaal-demo
cratische opvattingen over de na 
te streven economische orde. De 
term 'Zweeds model' is trouwens 
een paraplubegrip. Ten eerste 
doelt het op een hooaontwikkelde 

verzorainasstaat, met genereuze 
regelingen bij ziekteverzuim, on
belemmerde toegang tot zorg, so
dale woningbouw en onderwijs 
van hoge kwaliteit, en omvangrij 
ke programma's voor kinderop
vang, ouderschapsverlof en zo 
meer. Keerzijde van de medaille 
is dat Zweden het hoogste belas
ting- en premiepeil ter wereld 
kent. In 1 990 roomde de fiscus 
daarginds 57 procent van het 

Bruto Binnenlands Produkt (BBP) 
af. Ter vergelijking, in Nederland 
lag het belasting- en premiepeil 
drie jaar geleden twaalf punten 
lager (45 procent BBP). In Zwe
den zijn inkomensoverdrachten 
(uitkeringen, subsidies) zoveel 
mogelijk inkomensonafhankelijk, 
en onderworpen aan de heffing 
van inkomstenbelasting . Omdat 
ook over de uitkeringen belasting 
is verschuldigd, is de belasting
druk op economische activiteiten 
wat minder hoog dan de statistiek 
suggereert (Dit geldt overigens 
evenzeer voor Nederland). 

Tweede kenmerk van 'het' 
Zweedse model zijn de sterk ont
wikkelde collectieve arbeidsver
houdingen, ten dienste van een 
solidaire loonpolitiek. De organi
satiegraad van werkgevers en 
werknemers is bijzonder hoog . 
Loononderhandelingen zijn sterk 
gecentraliseerd. Essentieel voor 
de solidaire loonpolitiek is dat in 
beginsel in aile sectoren van de 
economie gelijk loon voor gelijk 
werk wordt betaald, waarbij 
loonsverhogingen - althans in 
theorie - zijn afgestemd op de 
gemiddelde produktiviteitsverbe
tering in de economie. Zwakke 
bedrijven en sectoren, die de 
loonsverhogingen niet kunnen 
opbrengen, zuJlen moeten in
krimpen . Dit is uitdrukkelijk de 
bedoeling, om de economie vitaal 
te houden . In sterke bedrijfstak
ken ontstaan door de solidaire 
loonpolitiek 'overwinsten' . Sinds 
het midden van de jaren zeventig 
zijn - overigens weinig succesvol
le - pogingen gedaan om deze 
superwinsten deels af te romen 
ten gunste van werknemersfond
sen. 

De uitstoot van arbeid in 
zwakkere sectoren vergt toepas
sing van een actieve arbeidsmarktpo-
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litiek, een derde kenmerk van het 
Zweedse model. De vakbeweging 
kan solidaire loonpolitiek tegen
over de achterban immers aileen 
verdedigen , wanneer vrij wel per 
manent volledige werkgelegen
heid bestaat . Daar is (was) alles op 
gericht, zoals verplichte vacature
melding voor werkgevers, ver 
plichte omscholing , en steun bij 
verhuizing naar regio's met bete
re perspectieven voor werkzoe
kenden. Beleidsmakers in Stock
holm mikten zo op volledige 
werkgelegenheid, zonder inflatie. 

In dit laatste opzicht is het 
Zweedse model al jaren een fali
kante mislukking. In de jaren 
tachtig beliep de jaarlijkse geld
ontwaarding in Zweden ongeveer 
8 procent. De hoge inflatie ont
stond door : 

- krapte op de arbeidsmarkt , 
die werkgevers ertoe bracht 
tegen elkaar op te bieden om 
goed personeel te kunnen 
werven, en; 
- de hoge collectieve lasten, 
waarvoor werknemers com
pensatie zochten door extra 
looneisen te stellen . 

Het model van de solidaire loon
politiek werd bovendien uitge
hold , doordat ook in Zweden de 
produktiestructuur veranderde. 
Er was - net als in andere ontwik
kelde industrielanden - sprake 
van een verschuiving van een 
industrie- naar een diensteneco
nomie. De dienstensector (over
heid, zorgsector, zakelijke dienst
verlening) is in belangrijke mate 
afgeschermd van de harde, inter 
nationale concurrentiestrijd . De 
bonden van zorgverleners en 
witte-boordenwerkers durfden 
daarom de afgelopen tijd onver 
antwoorde looneisen te stellen, 
en zij onderstreepten hun eisen 

met stakingsacties. 
De sterk oplopende loonkos

ten brachten de Zweedse export
industrie a! sinds de jaren zeventig 
periodiek in een moeilijk parket. 
Om ondanks kostenstijgingen 
concurrerend te blijven, maakte 
Zweden zijn nationale valuta, de 
Kroon, steeds goedkoper , door 
middel van een hele reeks van 
devaluaties. Daarm ee exporteer 
de het land in feite een dee! van 
zijn werkloosheid naar Ianden 
met een hard ere munt. 

In de tweede helft van de jaren 
tachtig heeft Zweden - net zoals 
Nederland - aanvankelijk sterk 
geprofiteerd van de econornische 
opleving in de wereld . Tevens is 
het bankwezen in vergaande mate 
gedereguleerd, wat leidde tot een 
kredietexplosie. Het resultaat van 
beide ontwikkelingen was extre
me krapte op de arbeidsmarkt en 
een hausse van de onroerend
goedprijzen . Toen deze zeepbel 
uit elkaar barstte, werden banken 
in hun voortbestaan bedreigd. De 
overheid moest allerlei reddings
operaties op touw zetten, wat de 
collectieve uitgaven verder op
stuwde. Burgers en bedrijven zijn 
nog steeds doende hun schulden af 
te lossen, wat een domper op de 
nationale bestedingen zet. Bo
vendien heeft Zweden - tever 
geefs - geprobeerd om de waarde 
van de Kroon te koppelen aan die 
van de Ec u, als voorspel op de 
gewenste toetreding tot de EG. 
Hiertoe heeft de Centrale Bank de 
rente een tijdlang zeer hoog ge
houden . 

Als gevolg van een en ander is 
de economische toestand in Zwe
den thans rondiiit deplorabel. 
Sinds 1 990 is de nationale produk
tie drie jaar achtereen met telkens 
twee procent per jaar gekrom 
pen . Het tekort van de overheid 

bedraagt dit jaar 1 3 procent B B P 

(in Nederland iets meer dan 3 
procent). De schuld van de over
heid vliegt door de enorme tekor 
ten omhoog. Stringente bezuini
gingen zijn aangekondigd . De 
werkloosheid stijgt dit jaar tot 7 , 3 

procent en ligt daarmee slechts 
een punt beneden Nederlands peil 
(8 ,5 procent). 

lnrniddels bungelt hetland qua 
reeel besteedbaar inkomen ergens 
onderaan de Europese ranglijst . 

Het Zweedse model heeft daar
mee nagenoeg aile glans veri oren . 
Vele jaren gold Zweden als lich
tend voorbeeld voor sociaal
democraten elders in Europa. 
Vooral de voortdurend zeer !age 
werkloosheid en het hoog-ont
wikkelde stelsel van collectieve 
voorzieningen oefenden op vele 
reformisten ter linkerzijde grote 
aantrekkingskracht uit. Wim Kok 
sloot in 19 89 de campagne voor 
de Kamerverkiezingen af met een 
openlijk pleidooi voor het 
Zweedse model. 

Oat was heel begrijpelijk. Dit 
model probeert de dividenden 
van een bijgeschaafd kapitalisme 
zo sociaal mogelijk te herverde
len. Geen nationalisatie van ban
ken, levensverzekeraars of aard
gasvoorraden . Geen doorslagge
vende overheidsinvloed op de in
vesteringen van particuliere on
dernemingen (afgezien van rni 
lieu-eisen en planologische in bed
ding). Een verantwoorde loon
vorming die - zo het kan - wordt 
overgelaten aan werkgevers en 
werknemers. Anderzijds een 
actief werkgelegenheidsbeleid : 
geen uitkeringen, maar om - en 
bijscholing plus tewerkstelling bij 
collectief gefinancierde projec
ten . Diepingrijpende overheids
bemoeienis met de verdeling van 
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het nationaal inkomen, via hoge 
belastingen, genereuze uitkerin
gen en hoge collectieve uitgaven 
voor sociale woningbouw, voor 
allen toegankelijke zorg en onder
wijs. 

De recente ervaring (her)be
vestigt dat het succes van dit 
Zweedse model staat of valt met 
drie randvoorwaarden: 

' . afwenteling van de kosten 
op andere Ianden (door deva
luatie); de beoogde koppeling 
van de Kroon aan de E c u was 
het begin van het einde; 
2 . gecentraliseerde loonvor
ming; 
3 . bereidheid bij de burgers 
om een groot dee! van hun 
particuliere koopkracht af te 
staan voor collectief georgani
seerde voorzieningen. 

Naarmate minder aan deze voor
waarden is voldaan, loopt het 
m odel op de klippen. De Eu
ropese sociaal-democratie wor
stelt op dit moment met dezelfde 
randvoorwaarden. De Europese 
eenwording - een ideaal dat in 
onze kring nog steeds wordt 
omhelsd - beperkt de beleidsvrij
heid van nationale overheden. Be-
leidsconcurrentie tussen de lid
staten van de E G maakt het steeds 
lastiger een nationaal begrotings
en verdelingsbeleid gestalte te ge
ven . 

Het Zweedse model is mede 
bezweken onder de hoge belas
ting- en premiedruk (toenemend 
verzet van belastingbetalers), de 
royale sociale voorzieningen 
(hoog ziekteverzuim) en finan 
ciele deregulering. Wanneer be
geerte de burgers aanraakt, kan 
een omvangrijke collectieve sec
tor niet probleemloos overeind 
worden gehouden. De lessen 
voor de sociaal -democratie in 

Nederland zijn duidelijk . 
Binnen de PvdA leeft al jaren 

het besef dat een gematigde loon
ontwikkeling van belang is om 
collectieve voorzieningen betaal 
baar te houden en de koppeling 
van de uitkeringen aan de C A O

Ionen te kunnen handhaven . Te 
hoge loonkostenstijgingen zijn 
inderdaad de tweede achilleshiel 
van het Z weedse model gebleken . 
Toch wil de partij niet terug naar 
het centralistische model van 
loonvorming dat tot aan het begin 
van de jaren tachtig ook in Ne
derland regelmatig opgeld deed . 
Eerherstel van de loonmaatregel, 
of heroverweging van onze ambi 
ties voor de collectieve sector, dat 
lijkt een onontkoombare keuze 
voor de komende kabinetsperio
de te zijn . 

De PvdA legt voorts traditio
nee! sterk de nadruk op het belang 
van collectieve voorzieningen, en 
velen in onze partij gaan ervan uit 
dat burgers bereid zijn voor dat 
doe! voldoende particuliere 
koopkracht in te leveren. Dit uit
gangspunt wordt evenwel aange
tast door ook in Nederland waar
neembare gedragsreacties op be
lastingen en uitkeringen: fraude , 
minder arbeidsaanbod, verlies 
van arbeidsplaats~n - juist voor 
laaggeschoolden die hun netto
loon plus sociale lasten niet waar 
maken , gezien hun geringe pro
duktiviteit. 

Burgers genieten graag van 
collectief georganiseerde voor
zieningen, maar zij Iaten liever 
anderen voor de rekening op
draaien . 'Democratische dwang' 
schiet tekort als oplossing voor 
het resulterende dilemma van de 
gevangenen. De overheid is - bij 
massaal verzet - niet bij machte af 
te dwingen dat aile burgers zich 

houden aan de regels die sa men de 
ruggegraat van de verzorgings
staat uitmaken . De burger is altijd 
homo calculans geweest, maar er is 
- in vergelijking met vroeger - bij 
de huidige belastingtarieven en 
hoogte van uitkeringen een we
reid aan fraudegeld te winnen. 

Terecht heeft het kabinet 
daarom de aanval op de fraude 
ge"intensiveerd . De volgende logi 
sche stap is de band tussen beta! en 
en genieten waar mogelijk te ver
sterken. Zoals Wolfson in zijn re
cente oratie beklemtoont: we 
hebben in Nederland behoefte aan 
meer ruilrechtvaardigheid, en aan 
minder herverdelende rechtvaar
digheid. 

Oat is de boodschap die uit de ont
wikkelingen in Zweden valt te 
destilleren . Hopelijk weet de 
PvdA dit signaal te verwerken in 
haar nieuwe verkiezingsprogram
ma, dat de mensen in hetland het 
gevoel moet geven dat de sociaal
democratie een eigen antwoord 
heeft op de bestaande problemen 
van de verzorgingsstaat . Zo niet, 
dan is het einde van het Zweedse 
model voorbode van wat de partij 
nog te wachten staat. 

FLIP D E KAM 
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Toen in Barendrecht een meisje verdronk, terwijl 'honderden volwas
senen toekeken toen het zoeken begon' (de Volkskrant) werd ons een 
spiegel voorgehouden van de stand van de normen en waarden in de 
Nederlandse samenleving. Die boodschap maakt zich van de feiten los. 
Als anecdote krijgt 'Barendrecht' een soort algemene toepasbaarheid . 
Columnist Koen Koch trekt de lijn door naar 'onze' houding tegenover 
Bosnie. 'Het gedrag van de toekijkende menigte wijkt niet af van het 
gedragspatroon zoals dat normaal is geworden en waarin we door onze 
politici dagelijks worden getraind en opgevoed.' We willen allemaal 
ook daar graag zien hoe het afloopt, terwijl we ons van handelen ont
houden en alleen achteraf naar schuldigen zoeken, 'symbolische activi
teit om een schijn van betrokkenheid op te houden', meer niet. De 
schuld ligt volgens Koch bij de politici . 'Door die vlucht in politieke 
symboliek, die slechts spektakel oplevert maar geen serieuze oplossin
gen verschaft, voeden politici burgers op in passiviteit, in het afwijzen 
van verantwoordelijkheid voor de publieke zaak.' Als onze opvoeders 
zich maar vertandiger gedroegen, zo lijkt de stelling van Koch, zou het 
leed in de wereld effectief bestreden worden en zou niemand meer een 
seconde aarzelen alvorens te water te springen om een kind te redden . 
Leve de burgerzin! 

Maar ook in het stuk van Koch wordt de verantwoordelijkheid afge
wezen, ofbeter afgeschoven: op die vermaledijde politici die ons zo'n 
slecht voorbeeld geven . Die oproep aan politici om hetland beter op te 
voeden, is eigenlijk net zo goed symbolische politiek, evenzeer een loos 
gebaar, als het uitspreken van morele verontwaardiging en het starten 
van een opsporingsonderzoek. Hoewel, dat onderzoek heetft tenrninste 
iets interessants opgeleverd. Achteraf blijkt het verhaal over passieve 
omstanders volledig onjuist te zijn . Waar de schuld ook ligt, bij de poll
tie ofbij de pers, het verhaal heeft zich van de feiten losgezongen. De 
treffendheid van het voorbeeld trekt zich niets aan van de waarheid. 

Zo verliest het juiste voorbeeld zijn morele overtuigingskracht. 
Willen we een voorbeeld serieus kunnen nemen in een publieke discus
sie, dan moet het waarheidsgetrouw zijn . Een beter voorbeeld om de 
stand van waarden en normen aan af te meten kwam in dezelfde dagen 
naar voren. In de oude stadswijken blijken uitzonderlijk vee! uitkerings
gerechtigen een geheim telefoonnumrner te bezitten. Dit wijst op so
ciale afsluiting voor de autoriteiten. Een geheim nummer is een uiting 
van het 'kleine' verzet dat de bewoners van de oude stadswijken tegen 
de overheid plegen: voor pogingen tot bemvloeding of controle is men 
gewoon niet thuis. De onderzoeker van dit fenomeen, Godfried Eng
bersen, heeft daar wel waardering voor, maar signaleert ook een ge
vaar. Er kan een cultuur van verzet ontstaan waarbij men de verzetsui
tingen zoveel mogelijk voor het gezicht van de heersers verbergt en in 
het verborgene overgaat tot uitkeringsfraude, zwart werken, maat
schappelijke terugtrekking, geveinsde bureaucratische onwetendheid, 
manipulatie van welzijnsvoorzieningen, het stemmen op racistische 
partijen, kleine criminaliteit en vandalisme. Als men dit gedrag voor 
zichzelf gaat legitimeren, gaan achter de coulissen ressentiment, agres
sie, eerzucht, wraakgevoelens en lijdzaamheid om de overhand strij
den. Niet bepaald burgerdeugden. De boodschap die aan dit verhaal 
over het voorbeeld van de geheime nummers verbonden wordt, luidt 
dan ook dat het hoog tijd wordt om ernst te maken met de sociale ver
nieuwing. 

Het juiste 
voorbeeld 

WILLEM 

WITTEVEEN 

Redacteur s &..P 
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De grabbelton 
van Deetman 

Kan er ooit iets goeds 
voortkomen uit een dis
cussie, geentameerd door 

REDACTIE S&_D 
suggeren Korsten en Wil
lems, niet geneigd om die 
snel af te staan. 

een 'Bijzondere Commis-
sie Vraagpunten'? De officiele naam van het gezel
schap (in de wandeling commissie-Deetman gehe
ten) brengt in ieder geval treffend de kloof tot uit
drukking die er volgens velen tussen openbaar be
stuur en bevolking, tussen de 'binnenwereld' van de 
politiek en de maatschappelijke 'buitenwereld', is 
ontstaan. Het was deze kloof die de Tweede Kamer 
er enkele jaren geleden toe bracht om de 'staats
rechtelijke, bestuurlijke en staatkundige vernieu
wing' hoog op de politieke agenda te plaatsen. 

De door de Kamer ingestelde commissie-met
de-omineuze-naam bracht in 1990 een tussenrap
portage uit, waama een zestal nieuwe commissies, 
deels bestaande uit exteme deskundigen, aan het 
werk ging; en wei onder voorzitterschap van respec
tievelijk de heren Scheltema (ministeriele verant
woordelijkheid), Van Thijn (benoemde of gekozen 
burgemeester), Wiegel ( organisatie departementen 
en rijksdienst), De Koning (verhouding kiezer
gekozene), Franssen (decentralisatie) en De Jong 
(adviesorganen). lnmiddels hebben de commissies 
hun rapporten, op een enkel onderdeel na, gepubli
ceerd. In het laatste numnmer van het tijdschrift 
'Bestuurskunde' worden ze door A.F.A.Korsten en 
E.H.A. Willems zeer beknopt samengevat: 'vermin
dering van het aantal adviesraden, verkleining van 
ministeries gericht op beleid, verzelfstandigde of 
geprivatiseerde diensten voor de uitvoering, een 
(algemene) bestuursdienst op rijksnivo, versterking 
van decentralisatie, indirecte verkiezing van de bur
gemeester en vergroting van de bevoegdheden van 
de minister-president'. 

Genoemde auteurs delen de rapporten vervol
gens in naar nadruk op de kwaliteit resp. op de legi
timiteit van het overheidsbestuur, en stellen vast dat 
de aanbevelingen op het eerstgenoemde terrein aan
zienlijk verder gaan dan op het tweede. De verkla
ring is volgens hen eenvoudig: 'Daar waar het de 
kwaliteit betreft gaat het om invloed op de inhoud 
van het beleid, bij legitimatievraagstukken gaat het 
om de invloed op macht. ' En politieke partijen, die 
een dee! van die macht in handen hebben, zijn, zo 

In dit nummer van s&..o ondememen, in het zicht 
van het Kamerdebat over de rapporten, tenminste 
twee auteurs een poging om de houding van 'rustig
aan-dan-breekt-het-lijntje-niet' op het terrein van 
de verhouding staat en burger te doorbreken. 
Willem Witteveen bepleit invoering van een beslis
send volksinitiatief bij verkiezingen (naar Ame
rikaanse model) en van een stelsel van twee stem
men ('one man two votes'), die zowel voor als tegen 
een bepaalde partij ofkandidaat kunnen worden uit
gebracht. A.W.H.Docters van Leeuwen meent dat 
het de bat totnogtoe te vee! in het teken van de con
tinuiteit heeft gestaan en legt een 'bestuurlijke uto
pie' op tafel, gebaseerd op vier nieuwe bestuursla
gen: de burger zelf, de regio's, het departementaal
parlementaire stelsel en de minister-president. 

Verder zetten D. J. Elzinga en P. Frissen kriti
sche kanttekeningen bij de uitgebrachte rapporten . 
Elzinga acht de voorstellen die een grotere doelma
tigheid van het overheidsoptreden beogen (in het 
bijzonder die van de commissie-Wiegel) het meest 
relevant. Frissen verbaast zich over de geringe aan
dacht die ingrijpende maatschappelijke ontwikkelin
gen (internationalisering, individualisering) in de 
rapporten krijgen. Die ontwikkelingen vragen zijns 
inziens 'om een principiele doordenking van positie, 
functie en betekenis van politiek in ons type samen
leving. De verbeeldingskracht die daarvoor nodig is 
heb ik echter in geen van de rapporten aangetrof
fen.' 

De PvdA-Kamerleden Jurgens en Kalsbeek ten
slotte doen, op verzoek van de redactie, een berede
neerde greep in wat, gezien het grote aantal voor
stellen en de beperkte ordening die door Deetman 
c.s. is aangebracht ('vraagpunten'), gerust een 
staatsrechtelijke, bestuurlijke en staatkundige 'grab
belton' kan worden genoemd. 

Blijft, wat ons betreft, de behoefte aan een (bijzon
dere of exteme) 'commissie voor de bestudering 
van ambtelijk en politiek jargon' . Of is dat meer een 
'hangpunt' dan een 'vraagpunt'? Of een 'pijnpunt'? 
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Weinig 
aansprekende 

voorstellen 
De verschillende commis
sies die in het kader van de 
Kamercommissie-Deetman 

grands remedes', aileen bij 
emstige crisisverschijnse
len passen forse vernieu-

een deelopdracht hadden 
gekregen, hebben hun 
werk nagenoeg verricht. 
Aileen de commissie-De 
Koning komt nog met een 
verslag over het referen-

D.J. ELZINGA 
wingen. De commissie be
toogt dat de vermeende 
crisis in de parlementaire 
democratie van aile tijden 
is, in de woorden van Abra-

Hooaleraar staatsrecht aan de 
Rijksuniversiteit Groninaen 

dum. De resultaten die nu voorliggen, leveren een 
wat ambivalent beeld op; de rapporten lopen nogal 
uiteen qua bruikbaarheid en bezieling. 

Het rapport van de commissie-Scheltema over 
de ministeriele verantwoordelijkheid bevat in staats
rechtelijk opzicht een bruikbaar aanknopingspunt 
voor bevestiging van de bestaande doctrine, maar 
aanknopingspunt voor verandering biedt het vrijwel 
niet, behoudens een enkel punt inzake de situering 
van de zelfstandige bestuursorganen . Het rapport 
van de commissie-Van Thijn over de gekozen bur
gemeester bevat in hoofdzaak een keurige beschrij
ving van de bestaande meningsverschillen. Eerder 
schreef ik (Binnenlands Bestuur, 2 3 april) dat deze 
commissie een kans heeft gemist. Men had op zoek 
moeten gaan naar een voorstel dat in het parlement 
op brede steun zou kunnen rekenen, in plaats daar
van is een verdeeld advies uitgebracht waar de Ka
mers ook wei zonder kunnen . De commissie-Frans
sen inzake decentralisatie heeft een aantal nuttige 
suggesties gedaan om het decentralisatieproces in 
gang te houden, de vraag is echter of die ook worden 
gevolgd. Omdat ikzelf aan dat rapport een onder
zoeksbijdrage heb geleverd, zal ik mij van verdere 
kwalificaties onthouden. 

Bezien vanuit een wat meer algemeen perspec
tief zijn de rapporten van de commissie-De Koning 
en die van de comrnissie-Wiegel het meest interes
sant. Oat van de commissie-Koning vanwege de ana
lyse en dat van de commissie-Wiegel vanwege de 
voorstellen. 

Analyse 
De commissie-De Koning heeft als eerste vraag ge
steld wat nu eigenlijk de aanleiding is voor staats
rechtelijke vemieuwing. 'Aux grands maux les 

ham Kuyper, de 'teleur
stelling zit in het parlementaire bestel ingevleescht'. 
De democratische paradox - hoge verwachtingen 
tegenover een altijd aanwezige teleurstelling over 
het functioneren van het vertegenwoordigend stel
sel - is niet een fenomeen dat in deze tijd de demo
cratie in een bijzonder slechte positie plaatst. Het 
mag volgens de commissie weliswaar geen reden 
zijn om aile problemen weg te relativeren, wei biedt 
het inzicht en geeft het aan dat een historisch per
spectief reeds vee! kan zeggen over de ernst en de 
betekenis van de hedendaagse problemen. 

Met deze wijze van zien kan volledig worden in
gestemd. De crisis in de parlementaire democratie is 
voor het belangrijkste dee! een fenomeen dat ons 
wordt aangepraat. Oat op zichzelf fungeert reeds als 
een zelfstandige factor voor een vorm van crisisbele
ving. Een zelfs globaal onderzoek naar de produkten 
van de politieke en de parlementaire journalistiek 
uit de afgelopen honderd jaar laat zien dat er in deze 
presentatie van crisisverschijnselen een zeer con
stante factor aanwezig is. Een factor die geheel en al 
gei'soleerd kan worden van de feitelijke verschijnse
len . 

Een belangrijk punt in dit verband is dat bij de 
probleemdefinitie, zoals die meestal wordt gehan
teerd, vooral door o66, fundamentele vraagtekens 
geplaatst kunnen worden. De frictieverschijnselen 
in de tegenwoordige staat doen zich vee! meer voor 
aan de outputzijde van het politieke bestel dan aan 
de inputkant. Wat eenvoudiger gezegd: niet zozeer 
de vormgeving van de vertegenwoordigende demo
cratie is het actuele probleem, maar vee! meer het 
produkt overheid. De overmatige juridificering van 
de samenleving, zware bureaucratiseringsverschijn
selen, een overheid die met de linkerhand iets doet 
en het met de rechterhand weer terughaalt, een to-
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tale overbelasting in de sfeer van de rechtshandha
ving en -uitvoering, een met dit alles samenhangen
de overspecialisatie in het parlement etc. zijn de ver
schijnselen die voor een legitimatriecrisis zorgen die 
eigen is aan deze tijd en dringend om oplossing vra
gen. Een herijking van het politieke bestel- gekozen 
premier, gekozen burgemeester, ander kiesstelsel
zal aan deze emstige crisisverschijnselen geen einde 
kunnen maken. Met name de Democraten-66 zou
den na 2 5 jaar fixatie op dit type staatsrechtelijke 
vemieuwingen hun creativiteit moeten gaan richten 
op de werkelijke bestuurlijke problemen. Nu wor
den door elke politieke generatie studiecommissies 
ingesteld die tevergeefs proberen het politieke be
stel te veranderen. Oat lukt vooral niet omdat- te
recht- de problemen niet door een ieder op gelijke 
wijze worden ervaren. 

Wiesel 
Het is om dezelfde redenen dat het rapport van 
de commissie-Wiegel de beste aanknopingspunten 
biedt voor werkelijk noodzakelijke bestuurlijke ver
nieuwingen. De voorstellen tot vorming van kem
departementen, de vorming van een algemene be
stuursdienst, de verzelfstandiging van bestuursdien-

sten bieden tal van mogelijkheden om het sterk 
bureaucratische karakter van de rijksoverheid te 
doorbreken. In het rapport van de commissie-Wie
gel staat terecht het produkt overheid centraal. De 
commissie concludeert dat dit produkt en de daarbij 
gehanteerde produktiewijze dringend verbetering 
behoeven. De conclusies van de commissie-Wiegel 
kunnen vrijwel integraal worden opgenomen in het 
nieuwe regeeraccoord. De uitvoering van de voor
nemens is echter buitengewoon gecompliceerd. Van 
de bureaucratic zelf wordt gevraagd zich te ont-bu
reaucratiseren. In de decentralisatie- en afslankings
processen van de afgelopen jaren is gebleken dat 
deze baron van Miinchhausen-activiteit niet een van 
de sterkste kwaliteiten is van de nationale rijks
dienst. Oat is een extra reden om in het nieuwe re
geeraccoord scherpe scenario's op te nemen die vol
doende zijn gekwantificeerd en omlijnd. De discus
sie over de gekozen burgemeester of de gekozen 
premier is een leuk tijdverdrijf maar verbleekt vol
komen bij het de bat over decentralisatie, kemdepar
tementen, ontbureaucratisering etcetera. Hopelijk 
is het parlement in het komende najaar zich deze 
verhouding voldoende bewust. 
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Lezing van de rapporten 
leidt tot ambivalente ge-

Over voorzichtig
heid en verbeel

dingskracht 
drag en behoeften van bur-
gers ( . .. ) ' niet in kaart 

voelens . In de eerste plaats 
een gevoel van bewonde
ring - voor interessante 
analyses en waarnemingen. 
In de tweede plaats een ge
voel van verwondering -
over gemiste kansen en 

P. FRISSEN 

heeft willen brengen. 'Dit 
heeft de commissie in 
meerderheid niet nodig ge
oordeeld.' (Cie. De Ko
ning, p. 1 3) Enige pedan
terie kan die meerderheid 

Hooaleraar bestuurskunde aan de Katholieke 

Universiteit Brabant en zelfstandiB bestuurskundiB 
adviseur 

soms zelfgenoegzaamheid. 
In de derde plaats een gevoel van vertwijfeling -
over weinig gedurfde voorstellen en ontbrekende 
verbeeldingskracht. Laat ik deze emotionele intro
ductie toelichten. 

Waar in de rapporten de analyse centraal staat, is 
sprake van helderheid, diepgang in beknoptheid en 
kwaliteit van observatie en presentatie . Relevante 
ontwikkelingen worden aangeduid en de historische 
achtergronden en actuele discussies krijgen een ade
quate behandeling. 

In de meeste rapporten - ik heb me beperkt tot 
de rapporten van de vier externe commissies- wor
den echter kansen gemist. Ook als het om de analyse 
gaat. Verbindend in de gemiste kansen is het enigs
zins autistische element in alle rapporten. Maat
schappelijke ontwikkelingen vormen zelden het uit
gangspunt voor analyse, diagnose en therapie. Ge
redeneerd wordt van binnen naar buiten: van poli
tiek-bestuurlijk systeem naar maatschappelijke om
geving. De probleemstelling wordt dan als vanzelf
sprekend er een van gebrekkige aansluiting, gebrek
kige samenhang en gebrekkige flexibiliteit. Ronduit 
zelfgenoegzaam is de analyse van de commissie-De 
Koning. Enigszins chargerend: met enkele tabellen 
over stemgedrag, opkomst en partijbinding wordt 
de door anderen geproclameerde crisis van het poli
tiek-bestuurlijk stelsel weggerelativeerd. Die crisis
zo lijkt de commissie zichzelf gerust te stellen -
wordt ons door hele en halve intellectuelen aange
praat. Slechts een lid van de commissie (De Graaf) 
neemt - in een even beknopte als venijnige voetnoot 
- afstand van deze analyse. Verhelderend is zijn 
opmerking dat de commissie '( . .. )de maatschappe
lijke ontwikkelingen van de laatste decennia en de 
daaruit af te leiden veranderingen in individueel ge-

niet worden ontzegd. 
Het gevoel van vertwij 

feling heeft vooral op mezelfbetrekking. De meeste 
voorstellen van de commissies zijn gericht op incre
mentele verandering. Grootschalige operaties van
uit een samenhangende blauwdruk geconcipieerd 
worden verworpen: ze zijn kostbaar, vreten ener
gie, zijn achterhaald op het moment van irnplemen
tatie en produceren eerder verstarring dan dat ze 
deze oplossen. Een meer gedifferentieerde aanpak 
van problemen is geboden. Ook radicaliteit wordt 
geschuwd: de burgemeester wordt niet gekozen, 
het kiesstelsel behoeft nauwelijks aanpassing, een 
gekozen kabinetsformateur wordt afgewezen, de 
ministeriele verantwoordelijkheid blijft als beginsel 
onverkort van kracht. Een grootscheepse herinde
ling van departementen, gericht op vermindering 
van het aantal dan wei op opheffing van alle departe
menten en de introductie van een 'blokkendoos' van 
tientallen directoraten-generaal ( commissie-Wie
gel), wordt niet bepleit. En terecht, zo geeft mijn 
professionele achtergrond mij in . Geleidelijkheid, 
behoedzaamheid en graduele aanpassingen zijn te 
verkiezen hoven krachtpatserij en revolutionair 
elan. Grote, radicale veranderingen beogende en 
belovende schema's werken niet. Bovendien zijn ze 
gevaarlijk, want pretentieus. 

Maar toch. Is er dan niets aan de hand? Is er geen 
versplintering van maatschappelijke werkelijkheden 
en patronen van waarden en normen? Heeft indivi
dualisering geen verstrekkende consequenties? Lei
den technologische ontwikkelingen in alle bereiken 
van onze samenleving niet tot dramatische.verschui
vingen in economische, sociale, culturele en mense
lijke verhoudingen? Is er geen fascinerend samen
gaan van globalisering en omvangrijke differentiatie 
die onze perceptie van de realiteit en dus onszelf 
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verandert? En heeft dit alles geen gevolgen voor het 
politiek-bestuurlijk systeem? Anders geformuleerd: 
vragen de hier aangeduide ontwikkelingen niet om 
een principiele doordenking van positie, functie en 
betekenis van politiek in ons type samenleving? 

De verbeeldingskracht die daarvoor nodig is heb 
ik echter in geen van de rapporten aangetroffen. 
Waar aan dergelijke vragen wordt geraakt verschij
nen de klassieke bezweringsformules: 'dat is een po
litieke keuze', 'dit betreft een politieke afweging', 
'het politieke primaat behoeft versterking'. Wat 
politiek is en of politiek in essen tie gelijk is aan de in 
een vervlogen verleden gelnstitutionaliseerde idee 
van de top van de maatschappelijke besluitvorming
spirarnide zijn vragen die onbeantwoord blijven na 
lezing van de rapporten. Toch zijn dat de vragen die 
het hart van de door de commissies behandelde pro
blematiek raken . 

Verbeeldingskracht, of in de woorden van de 
commissie-Wiegel: 'conceptuele mobiliteit', is no
dig, als het gaat om staatkundige, bestuurlijke en 
staatsrechtelijke vernieuwing. Daarmee doe! ik niet 
op de verbeeldingskracht van het 'grote verhaal'. 
Integendeel, vele kleine verhalen met ingewikkelde 

intriges, talloze lagen, inconstistente verhaallijnen, 
uiteenlopende gezichtspunten en een oneindig aan
tal stijlen moeten en kunnen worden verteld. In de 
erkenning, waardering en bescherming van die va
rieteit zou wellicht de functie, positie en betekenis 
van politiek moeten worden gezocht. Eerder dan in 
pogingen beleid, sturing en regulering te verbete
ren. Kunnen we echter verwachten dat de politiek 
zich als Baron van Mi.inchhausen aan de eigen haren 
omhoog trekt? 

Vandaar mijn vertwijfeling. Vandaar ook rnijn 
conclusie: neem aile voorstellen van de exteme 
commissies maar over, want: 'In plaats van te hopen 
op verlossing door een afdoend idee, doen we er 
beter aan te vertrouwen op een oneindig gecompli
ceerd, zichzelf corrigerend proces, dat niet aileen 
vooruitgang kent, maar ook terugtocht, niet aileen 
toeslaan, maar ook onthouding. Het kan zijn dat een 
dergelijke wijze van voortbewegen niet erg gracieus 
is. De natuur maakt sprongen, de mens struikelt 
voort. Als de chaos geen plaats krijgt, :o er geen zelf
organisatie. '(Hans Magnus Enzensberger, 'Het 
vliegende tapijt van de utopie'. De Volkskrant, 2 2 

september 1990). 
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Op naar het 
Bataafs-N oorse 

stelsel 
De Bataven schreven in 
I798 de mooiste grondwet 
die we gehad hebben: met 

Zo'n stelsellost een aantal 
problemen op: I. de ver
schillende legitimatie van 

reeksen mooie algemene 
beginselen waaraan de 
staatsorde en de burgers te 
voldoen hadden, onder de 
oppermacht van de Rede 
geplaatst als goede boor-

ERIK JURGENS 
twee zelfstandig en op ver
schillend tijdstip gekozen 
Kamers (die met wordt 
gelegitimeerd doordat zij 
elk op een andere mallier 

Lid PvdAjractie in de Tweede Kamer en in deeltijd 

hooaleraar staatsrecht aan de v u en in Maastricht 

ling van de Verlichting, en 
de meest radicale afrekening weergevend met het 
voorgaande regime (in rut geval de oligarcllische van 
onze roemruchte Republiek) die wij in onze moder-. 
ne geschiedems hebben gekend. Geplaatst voor de 
vraag hoe het parlement (Vertegenwoordigend Li
chaam genoemd) moest worden georgaruseerd ko
zen de Bataven wei weer voor een parlement, dat 
zichzelf echter opsplitste in twee kamers. 

Pas in I 8 I 5 werd de (toen weer Staten-Generaal 
geheten) volksvertegenwoordiging opgedeeld in 
twee kamers met elk een eigen kiezerslegitimatie: 
een Tweede Kamer, door mij verder Kamer ge
noemd, die bestond uit afgevaardigden van de pro
vincies; en een Eerste door de Kolling benoemde 
Kamer, door mij verder Senaat genoemd. Vanaf 
I 84-8 tot heden werd die verwijzing naar het oude 
provinciale particularisme opgenomen in het kies
stelsel van de Senaat, terwijl de Kamer rechtstreeks 
werd verkozen. 

Het is jan1mer dat wij die vondst van de Bataven 
na de Franse tijd met hebben overgenomen. De No
ren deden dat wei, toen zij in I 8I4 onafhankelijk 
werden van Denemarken. Bataafs-Noors dus. 

De Bataven splitsten zich op in een Eerste Ka
mer, waarin de wetsvoorstellen binnen kwamen (bij 
ons is de naamgeving nu oneigenlijk, want de Senaat 
krijgt die voorstellen pas na de Kamer), en een T wee
de die er nog eens naar keek. Bij verscllil van melling 
besliste de voltallige vergadering. De Noren hebben 
een Storting (dat is, Grote Ding; ding is het oude 
Germaanse woord voor rechtsprekende volksverga
dering, bij ons terug te vinden in 'geding'), die zich 
opsplitst in een Odelsting en een Lagting. De Lag
ting kan ontwerpen terugsturen. Bij verschil van me
ning beslist de volle Storting bij 2/3 meerderheid. 

vertegenwoordigen, zoals 
in een bondsstaat: de een 

vertegenwoordigt de kiezers, de ander de deelsta
ten); 2. de vraag hoe conflicten tussen beide huizen 
moeten worden opgelost; 3. de soms kinderachtige 
mamer waarop Kamer en Senaat elkaar nu vliegen 
afvangen, in plaats van elkaar als collega's te be
schouwen bij de controle van de macht; 4· het op
treden van het parlement naar buiten als eenheid 
wordt gemakkelijker, bijvoorbeeld bij samenwer
king van parlementen; 5. wat wij moeten doen als 
meuwe bestuurlijke indelingen het kiezen van de Se
naat door Provinciale Staten onmogelijk maken. 

In het rapport 'Het bestel bijgesteld' van de com
missie-De Kolling wordt deze gedachte besproken 
en, helaas, afgewezen. Oat is te vervelender omdat 
het rapport met de moeite heeft genom en het echte 
Bataafs-Noorse stelsel te bespreken, maar een va
riant daarop van de commissie-Burger van de PvdA 
uit I 96 7 . In die variant krijgt de Senaat een zo 
ondergeschikte positie dat De Koning en de zijnen 
(waartoe behoorde dr L.M.de Rijk, destijds ook lid 
van de Commissie-Burger, en tot I 99 I lid van de Se
naat) wel moesten besluiten tot afwijzing. Gaat men 
echter uit van een Bataafs-Noors stelsel waarbij de 
beide kamers onafhankelijk van elkaar blijven func
tioneren (behalve bij gezamenlijk optreden naar bui
ten en bij de oplossing van interne conflicten) dan 
ontstaat een systeem waarin de verworvenheden 
met worden genegeerd. Dit is van belang voor de 
medewerking van de Senaat zelf aan de wijziging. 
Maar tevens worden problemen die nu bestaan op
gelost. En dat alles op grond van een idee van onze 
verrueuwende Patriotse voorouders. 

Voorwaar een Bataafs pluspunt voor een PvdA
program. 
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De democratie 
levend houden 

Wat is het meest interes
sante voorstel dat in het ka
der van de commissie 
Deetman is gedaan? Oat is 
de vraag die de redactie 
van s&o mij stelde. Deze 

ELLA KALSBEEK 
stellen betrekking op het 
functioneren van het Haag
se politieke en overheids
circuit. Daarentegen zijn 
er vee! minder voorstellen 

Lid van de T weede Kamer voor de PvdA; 

lid van de Commissie Deetman 

vraag geeft aanleiding tot 
wat gefilosofeer. Het rap-
port van de commissie Deetman bevat bijna 1 oo 
voorstellen. Sommige daarvan zijn tot de verbeel
ding sprekend, andere zijn bescheiden bijdragen aan 
het beter functioneren van parlement of overheid. 
De hoeveelheid voorstellen die in het kader van 
'Deetman' zijn gedaan geeft a! aan dat niet van een 
van die voorstellen wonderen mogen worden ver
wacht. De commissie Deetman heeft geen revolutie 
gepredikt, maar een keur aan voorstellen gedaan die 
ieder op zich en vooral tezamen kunnen bijdragen 
aan een geleidelijke verandering, evolutie, van de 
relatie tussen kiezer en gekozene en tussen burger 
en overheid. 

Als lid van de commissie Deetman heb ik mij wei 
eens wat zorgen gemaakt over de hoog gespannen en 
sterk uiteenlopende verwachtingen die leefden ten 
aanzien van het werk van deze commissie . Zorgen 
omdat naarmate de verwachtingen hoger en meer 
uiteenlopend zijn de kans op falen groter is . En dat 
zou op zijn beurt weer zijn weerslag hebben op het 
aanzien van politiek en overheid en daarmee in feite 
op het aanzien van de democratie. 

Burgers, politici, journalisten, allen hadden en 
hebben opvattingen over wat bovenal veranderd zou 
moeten worden . Die voorkeuren echter !open zeer 
sterk uiteen: soms betreffen ze het produkt van de 
overheid, soms de kwaliteit van de politici, soms het 
Haagse gekrakeel, soms het proces van wetgeving en 
beleidsvorming. 

Deze veelheid aan wensen toont aan dat men 'de 
politiek' en 'de overheid' op heel verschillende ma
nieren ervaart. Dan weer als burger aan het loket, 
dan weer als kiezer via de krant, dan weer als ge
adresseerde van beleid of wetgeving. 

Aan vee! aspecten van deze complexe relaties 
heeft de cie. Deetman aandacht geschonken maar 
niet aan aile. Zo hebben vee! vraagpunten en voor-

die betrekking hebben op 
het produkt van de over
heid, datgene waar de bur-

ger aan het loket mee te maken krijgt. Oat is gezien 
de opdracht aan de commissie Deetman ook niet 
verwonderlijk maar het geeft tegelijkertijd wei aan 
dat niet aile soorten klachten en verwachtingen die 
mensen hebben zullen worden gehonoreerd, zelfs 
niet als aile voorstellen het zouden halen . 

Het meeste accent ligt bij 'Deetman' op de kwa
liteit van het democratische besluitvormingsproces 
en de mate waarin dat proces voor de burger en kie
zer inzichtelijker en interessanter kan worden ge
maakt. De reden daarvoor is natuurlijk dat een de
mocratie aileen dan leeft als ze gedragen wordt door 
de burgers van een land. Het cynisme en dedain ten 
opzichte van politiek en overheid zijn nu groter dan 
wenselijk is. Oat is altijd ernstig, maar misschien is 
het dat in dit tijdsgewricht van opkomend racisme 
en van fundamentele vragen over de houdbaarheid 
van onze verzorgingsstaat en welvaartsstaat wei eens 
te meer. Elke verbetering hier telt dus. 

Is er nu ondanks dit pleidooi om vooral vee! te 
realiseren van wat in het kader van Deetman is voor
gesteld nog een voorstel dat de bijzondere aandacht 
vraagt. Ik heb daarin inderdaad een voorkeur. Ik 
hoop zeer dat het correctief wetgevingsreferendum 
en zijn tegenhanger het volksinitiatief het halen. 
Waar vee! voorstellen onomstreden zijn geldt dat 
niet voor het referendum. Toch meen ik dat het een 
belangrijke bijdrage kan zijn aan het levend houden 
van de democratie. Het voorstel is niet nieuw maar 
wei goed . Bij het correctief wetgevingsreferendum 
wordt niet een vraag, die noodzakelijk simplificeert 
aan de kiezer voorgelegd maar een wetsvoorstel dat 
a! door het parlement is aangenomen. (Bij het volk
sinitiatief gaat het evenzeer om een ontwerp van 
wet.) Oat heeft het grote voordeel dat het afwe
gingsproces in zijn geheel kan plaats vinden. Hoe is 
dit uitgewerkt? Wat heeft men met dat aspect van 
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het probleem gedaan? Oat type vragen nodigt uit tot 
informatieuitwisseling en discussie. Die discussie 
heeft bovendien een heel concreet doe!: het maken 

van een keuze. Kiezen is de essentie van politiek en 
democratie . Het is heel goed dat burgers daar vaker 
dan eens per vier jaar de kans voor krijgen . 
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Vergroot de 
zinvolheid van 

Er wordt in Nederland al 
heel lang gediscussieerd 
over staatkundige en be-

verkiezingen 
relaties zijn tussen kiezer 
en gekozene, tussen burger 
en overheid, tussen volks

stuurlijke vemieuwingen, 
op zijn minst al zo lang o 66 
bestaat, de eerste commis
sie voor de reorganisatie 
van de ministerraad werd 
opgericht ( commissie Van 

WILLEM WITTEVEEN 
vertegenwoordigeren poli
tieke partij? Hoe moet het 
parlement, dat de centrale 
arena moet zijn van de 
besluitvorming, die relaties 

Hooaleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap 

te Tilbura; redacteur van s &..o 

Veen) en Nieuw Links zich met succes verzette 
tegen de regentencultuur in de PvdA. Die discussies 
hebben weinig werkelijke veranderingen teweegge
bracht. Wei worden er, nu de Tweede Kamer de 
vele voorstellen gaat bespreken die door een aantal 
commissies zijn opgehoest, een aantal rode draden 
zichtbaar die door de jarenlange discussies heenlo
pen. Men wil eigenlijk van alles tegelijk aanpakken. 
Een rode draad is bijvoorbeeld de vormgeving van 
de verhoudingen tussen regering en parlement, tus
sen regering en uitvoerende diensten, tussen parle
ment en ambtenaren. Een daarmee verwante draad 
wordt gevormd door pogingen de effectiviteit en 
efficiency van het overheidsoptreden te vergroten . 
Daarbij speelt ook mee de wens de hoeveelheid wet
ten en regelingen te verminderen, de complexiteit 
ervan te reduceren en de kwaliteit te verbeteren. 
Die draad is weer niet los te denken van de draad die 
de kwestie voorstelt van de overbelasting van de 
rechterlijke macht. Als de werkdruk daar onaan
vaardbaar is opgelopen en de capaciteit te beperkt is, 
wordt uiteraard gekeken naar mogelijkheden tot re
organisatie en efficiencyverbetering, waardoor men 
tegen de draad van het verhogen van de effectiviteit 
van het overheidsapparaat aanschurkt. 

Het beeld van een kluwen onontwarbaar ver
strikte draden dringt zich open omdat aile genoem
de thema's inderdaad met elkaar te maken hebben, 
is dat een passend beeld. Maar er zijn meer thema's. 
Staat bij de genoemde thema's de interne structuur 
van het politieke en ambtelijke bestel ter discussie, 
zeer belangrijk is ook de eigenlijke staatkundige ver
nieuwing, waarbij de relatie tot de burgers het 
hoofdthema is. Hoe moeten in een onvermijdelijk 
op vertegenwoordiging gebaseerde democratie de 

zichtbaar en begrijpelijk 
maken? Met de term 'aanzien van de politiek' die 
over ons is gekomen tijdens een reeks van affaires 
waarbij de omvang en werking van de ministeriele 
verantwoordelijkheid centraal stonden, pleegt men 
dit complex van kwesties samen te vatten: slaagt het 
parlement er niet in de centrale arena te zijn van het 
politieke debat, dan mondt dit uit in een verminderd 
aanzien van de politiek als zodanig. 

De voorstellen die nu ter overweging aan de Ka
mer zijn voorgelegd, hebben allemaal op een of 
meer van die rode draden betrekking. De invoering 
van kemdepartementen moet een verbeterde orga
nisatie van het overheidsapparaat opleveren maar 
ook bijdragen aan duidelijkheid in de politieke ver
houdingen tussen minister, ambtenaar en parle
ment. De gekozen burgemeester moet het bestuur 
dichter bij de burgers brengen, maar ook een vorm 
van democratisering betekenen. En zelfs zo'n klein 
punt als het voorleesverbod voor de Tweede Kamer 
heeft zijn uitstraling in verschillende richtingen, om
dat het tot levendiger en directer taalgebruik moet 
leiden (aanzien van de politiek) maar misschien ook 
tot een betere discussie met de regering kan leiden 
(verbetering controle op het beleid) . Het is ook dui
delijk dat elk voorstel nadelen heeft. De thema's 
kunnen ook gebruikt worden om voorstellen te be
strijden. Wat nuttig lijkt te zijn voor een grotere 
efficiency staat misschien een grotere toegankelijk
heid van de besluitvorming in de weg. Het gevaar 
van het agenderen van zoveel verschillende, maar 
gerelateerde voorstellen is dan ook dat ze het mis
schien geen van aile zullen halen en de discussie, niet 
voor de eerste keer, in een uitwisseling van voors en 
tegens zal vastlopen. 
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Dejunctie van verkiezinsen 
Een draad ziet er in mijn ogen wat dikker en roder 
uit dan de andere: het thema van de functie van ver
kiezingen in een representatieve democratie. Perio
diek te houden algemene verkiezingen zijn een de
mocratische ingreep in het normale politieke en 
bestuurlijke proces. Men verwacht er dan ook vee! 
van. Verkiezingen leiden tot de aanwijzing van 
volksvertegenwoordigers die een zeker mandaat 
hebben om uit naam van de kiezers hun stempel op 
het beleid te drukken . Verkiezingen voor de Twee
de Kamer zijn het startsein voor de kabinetsformatie 
die uitmondt in het aantreden van een regering die 
vertrouwen heeft van een meerderheid van de 
volksvertegenwoordigers die het vertrouwen heb
ben van de kiezers: een kortdurend moment van 
staatkundige harmonie. Zonder verkiezingen zou de 
invloed van gekozen vertegenwoordigers op het 
door ambtelijke diensten gevormde en gevoerde 
beleid zwak zijn; het democratische mandaat is een 
machtig wapen. Ook zouden de parlementsleden 
zich minder effectief in het publieke debat kunnen 
begeven om standpunten in te nemen tegenover 
vertegenwoordigers van belangen . Verkiezingen 
zijn een onontbeerlijk onderdeel van de staatsrech
telijke redenering die het gezag van de wet onder
steunt: omdat de burgers gesproken hebben en de 
volksvertegenwoordigers namens de burgers spre
ken, is er een democratische invloed op het proces 
van wetgeving en client men de resultaten daarvan 
als recht te accepteren . Ingrepen in de vrijheid van 
mensen zijn dan gerechtvaardigd, eventueel afge
dwongen met behulp van de sterke arm. Het is voor 
a! deze zaken wenselijk dat de verkiezingen met een 
vaste regelmaat plaatsvinden en dat de verkiezings
strijd een serieuze aangelegenheid is. Verkiezingen 
worden geacht te leiden tot intensivering van de dis
cussie over de richting van het toekomstige beleid , 
ze moeten het publieke en het politieke debat sa
menbrengen. De verkiezingsstrijd tussen de deelne
mende politieke partijen moet daarom zo interes
sant zijn dat er ook daadwerkelijk sprake is van 
meningsvorming en van een hoge opkomst. Directe 
democratic is in een complexe en grootschalige sa
menleving onmogelijk. Concurrentie tussen politie
ke partijen om de stem van de kiezers, die daarbij 
oordelen over de verrichtingen van de partijen in 
een vorige periode en hun ver- of wantrouwen uit
spreken in de toekomst, moet voor een redelijke 
mate van democratie zorgen. 

De zinvolheid van verkiezinsen 

Het is wei duidelijk dat deze mooie gedachten over 

het nut van verkiezingen de werkelijkheid vaak niet 
dekken. Vertegenwoorcligers worden er zeker aan
gewezen, maar dat daarmee ook een vertrouwens
relatie tussen politicus en burger gegeven is, is niet 
gezegd . Een mandaat is geen automatisme. Beleid 
dat bij een meerderheid van de volksvertegenwoor
digers steun vindt, is juridisch gelegitimeerd maar 
hoeft de facto niet aanvaard te worden. Na de ver
kiezingen is men de kwesties die de verkiezingsstrijd 
hebben gedomineerd vaak weer vergeten, vooral als 
daarover bij de kabinetsformatie moeizame compro
missen zijn gesloten. De kloof tussen politiek en 
burger die zich even had vemauwd schuift weer ver
der open. Het is dan ook duidelijk dat vergroting 
van de zinvolheid van verkiezingen een onderdeel 
van een programma van staatkundige vernieuwin
gen moet zijn. 

Wat zijn hier nu de mogelijkheden? De oude 
stokpaarden van o66, de rechtstreeks gekozen mini
ster-president en de gekozen burgemeester, kunnen 
hiervoor niet vee! betekenen. Het gaat er juist om de 
relatie tussen kiezer en volksvertegenwoorcliger te 
versterken, niet om er nog een problematische ver
antwoordingsrelatie bij te krijgen . Een gekozen 
ambtsdrager gaat buiten de volksvertegenwoordi
ging om contact leggen met kiezers en zal een eigen 
mandaat claimen; zijn macht neemt toe, niet zelden 
ten koste van de macht van de volksvertegenwoordi
gers. 

Op de een of andere manier moet juist de kwali
teit van de verkiezingsprocedure worden verbeterd. 
Dat heeft de voorkeur hoven het uitbreiden van het 
aantal te kiezen functionarissen. Daartoe doe ik 
twee suggesties . 

Het beslissend volksinitiatiifbij verkiezinaen 

De commissie De Koning heeft gepleit voor het 
wetgevingsreferendum. Op zich is dat een mooie 
uitvinding. Het referendum wordt dan gehouden 
als, na aanneming van een wetsvoorstel, een bepaal
de groep kiezers daarom vraagt. Dat zal leiden tot 
een intensief publiek en politiek debat. Om een der
gelijk debat, waarbij de volksvertegenwoorcligers 
zich met hun politieke visie kunnen profileren en in 
discussie moeten treden met voor- en tegenstanders 
van het desbetreffende voorstel, is het mij nu te 
doen. Het debat zou verplaatst kunnen worden naar 
de verkiezingsstrijd bij periodieke verkiezingen. Dat 
is mogelijk als er een procedure ontworpen wordt 
om aan het stembiljet ook een of meer referendum
vragen toe te voegen (waarbij het initiatief genom en 
wordt door een aantal kiezers, vandaar dat sprake is 
van een volksinitiatief), zodat de kiezer in het stem-
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hokje niet aileen op een bepaalde persoon of partij 
stemt, maar oak uitspreekt hoe een bepaalde vraag
stelling moet worden beantwoord. Dit is geen zon
derlinge utopie: in verschillende Amerikaanse deel
staten bestaat precies deze mogelijkheid. 

Als er bepaalde kernvragen zijn die ter beslissing 
staan, zal dit de campagne natuurlijk in hoge mate 
beinvloeden. De discussie wordt minder vrijblij
vend, minder het aanprijzen van fraaie luchtkastelen 
ofhet waarschuwen voor vaag omschreven gevaren. 
De kandidaten zullen hun mening over het voorstel 
moeten geven en in debat moeten treden met ande
ren die er oak een visie op hebben. Door de toevoe
ging van een of meer inhoudelijke kwesties aan de 
aanwijzing van vertegenwoordigers, treedt oak een 
subtiele, heilzame kwalitatieve wending op bij de 
bepaling van het 'mandaat' . Wie zich op een man
daat van de kiezers beroept, hanteert een fictie: de 
kiezers weten niet van tevoren waar de politicus 
precies mandaat voor vraagt en de politicus weet dat 
zelf vaak evenmin. Maar zijn ofhaar wil mag nu tel
len als wil van een achterban. De waarde van een 
dergelijk m<1ndaat wordt vergroot wanneer er over 
enkele belangrijke onderwerpen een rechtstreekse 
kiezersuitspraak is; wanneer, kortom, niet aileen de 
wilsvorming maar oak de meningsvorming in het 
politieke proces dat tot aanwijzing van de vertegen
woordiger leidt, aan de orde is. 

De dubbele stem 
Over het referendum is veel onderzoek gedaan. Het 
is een alleszins realiseerbaar voorstel tot staatkundi
ge vernieuwing. Tentatiever is het tweede voorstel, 
dat van de dubbele stem. Het uitbrengen van een 
stem ten gunste van een bepaalde kandidaat of partij 
bij een verkiezing heeft het voordeel van eenduidig
heid: de stemmen worden opgeteld en er kan een 
collectief vertrouwen uit worden afgeleid. De mo
tieven achter die stem worden door deze aanpak 
geheel verdonkeremaand . Het maakt geen verschil 
of iemand uit valle overtuiging op een bepaalde lijst
trekker stemt dan wei uit dolfe gewoonte. Oak aar
zelend uitgebrachte stemmen tellen volledig mee. 

Men verzamelt signalen en kent die aileen een posi
tieve waarde toe. Een echte afspiegeling van voor
keuren ontstaat zo natuurlijk niet. De dag na de ver
kiezingen brengt voor velen een Iichte kater: er is 
gestemd, maar in de uitslag kan men zich nauwelijks 
herkennen. 

De dubbele stem is een kleine wijziging ten 
opzichte van dit traditionele procede. Elke kiezer 
krijgt twee stemmen. Die kunnen bovendien op 
twee manieren worden uitgebracht: voor of tegen 
een bepaalde kandidaat of partij, naar keuze van de 
kiezer zelf. Dit maakt een wat grotere expressiviteit 
mogelijk. De kiezer die enthousiast is voor een be
paalde partij brengt beide stemmen positief uit. De 
kiezer die twee partijen ongeveer evenveel waar
deert, en bijvoorbeeld een coalitie tussen deze par
tijen voorstaat, verdeelt zijn stemmen positief over 
beide partijen. Men kan oak een stem voor een be
paalde partij uitbrengen en een stem tegen een ande
re (en, als men uiting wil geven aan de eigen gesple
tenheid, zelfs tegen de eerst gesteunde partij). De 
ware proteststemmer kan twee negatieve stemmen 
uitbrengen. De telling verloopt een beetje anders: 
er wordt nu niet alleen opgeteld maar oak afgetrok
ken. Partijen die het erg slecht doen kunnen zelfs 
een negatief sal do oplopen, zonder dat daar nu me
teen consequenties aan hoeven te worden verbon
den. 

Het stelsel van de dubbele stem heeft in de eerste 
plaats gevolgen voor de mogelijkheid je voorkeur als 
kiezer exact tot uitdrukking te brengen. Die moge
lijkheid wordt wat ruimer. Er is rnisschien oak een 
effect op de campagne en de meningsvorrning. Par
tijen zullen zoveel mogelijk dubbele positieve stem
men willen verwerven, want dit kan veel winst op
leveren ten opzichte van partijen die enkele positie
ve stemmen krijgen of voornamelijk proteststem
men aantrekken. Oat bemvloedt de campagne. Het 
wordt belangrijker met een begrijpelijk en overtui
gend verhaal kiezers daadwerkelijk te motiveren. 
Daar kunnen verkiezingscampagnes aileen maar be
ter van worden. One man, two votes! 
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Kan de res publica 
worden 

De fractievoorzitters die 
onder voorzitterschap van 
de heer Deetman voor-

ontworpen? 
punt. Het leidt namelijk tot 
de relatief hoge bestuur
lijke kwaliteit die er in Ne
derland te vinden is. Maar 
de prijs is hoog. De prijs 
bestaat uit kleine stappen, 
hele kleine stappen. 

zichtige vragen stelden, 
zijn op hun wenken be
diend. Ze kregen antwoor
den die varieerden tussen 
voorzichtig en zeer voor
zichtig. Ook de ambtelijke 
geluiden, verenigd in het 
rapport van de secretaris
sen-generaal wijken daar 
niet vanaf. Van antifonie is 
geen sprake. Het lijkt der
halve wei of men het eens 

A.W.H. DOCTERS 

VAN LEEUWEN 

Hol![d van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Docters van Leeuwen vervult enkele bestuurskundige 

neverifuncties en is lid van o 66. Dit artikel is op 

persoonlijke titel geschreven. Dankbaar is gebruik 

gemaakt van commentaar van H.R. van Gunsteren, 

A .Sorber en H. D. Tjeenk Willink. 

Een bestuurlijke utopie 
Maar toch, maar toch blijft 
me de vraag bekruipen: 'en 
dan ... ?' Stel dat aile voor
stellen, zoals opgeroepen 
door de Commissie Deet-

is; politici, deskundigen, 
ambtenaren zingen meerstemmig het gedragen ma
drigaal van de historische continui:teit, de kleine 
stappen . De bestaande verhoudingen zijn blijkbaar 
maatgevend. Een rapport gaat zelfs zo ver tegen een 
veranderingsvoorstel als bedenking aan te voeren 
dat er als gevolg van die verandering wei eens iets 
zou kunnen veranderen! 1 

Niettemin, voor nadruk op continui:teit is vee! te 
zeggen . Er is in het bestuur en de politiek altijd de 
strijd tussen historische rationaliteit en ontwerp
rationaliteit. Daarbij legt de ontwerprationaliteit 
het meestal af. Zeker na de Tweede Wereldoorlog 
zijn mij nauwelijks gevallen bekend waarin ontwor
pen bestuursprodukten, indien al ge'implementeerd, 
op langere termijn succesvol zijn gebleken . De mees
te van deze bestuurlijke bouwsels, zoals Greater 
London en Rijnmond 2 , zijn afgezworen en ook a! 
weer bijna vergeten. 

Een belangrijker overweging is te vinden in de 
binnenlands politieke verhoudingen. Die verhou
dingen waren, zijn en blijven precair. De levensbe
schouwelijke verschillen steken en staken diep. En 
omdat niemand ooit een meerderheid verkregen 
heeft, zou Nederland al gauw onregeerbaar zijn in
dien het politiek debat niet behoedzaam werd ge
voerd. Omdat dat wei gebeurt, is er vee! politieke 
consensus. Daardoor is het voor een echte buiten
staander in Nederland niet goed uit te maken wie er 
wei en niet in de Regering zit. Ook dat is een plus-

man, worden uitgevoerd? 
Oat het merendeel van de 

voorstellen uitvoering waard is, lijkt me nauwelijks 
ter discussie te staan, dus dat zal op de een of andere 
manier ook we! gebeuren. Wat dan? Is het dan goed? 
Hebben die kleine stappen ons dan daar gebracht 
waar we zijn willen? Ik vrees van niet. 

Ik heb daar de volgende overwegingen bij. Nude 
Koude Oorlog voorbij is mag de verbeelding weer 
aan de macht zijn. Het is echter bepaald niet zo dat 
de verbeelding in staatkundig opzicht een natuurlij
ke tendentie tot democratie vertoont. Deze eeuw 
zit a! vol bittere voorbeelden. De demonen van de 
twintigste eeuw blijken niet dood te zijn. Nu er in 
Midden-Europa nieuwe staten gevormd worden, 
zien we ze weer. Het zou a! heel mooi zijn als we die 
geesten - Iaten we hopen: misschien voor het laatst 
- weer terug in de fles konden krijgen. Daarom lijkt 
me enige op bestuur, op democratie, kortom op 
publieke beschaving gerichte verbeelding we! goed. 
Vol gens Assaglioli 3 lei den be elden tot actie. lets 
grotere stappen misschien; dat zou mooi meegeno
men zijn. Belangrijker is misschien nog we! dat zo 
voorkomen wordt dat zich verkeerde beelden ook in 
onze hoofden nestelen ... 

Vandaar dat ik me verstout een bestuurlijke utopie 
aan de orde te stellen, teneinde toch ook weer de 
ontwerprealiteit recht te doen. Indien u zo'n fanta
sie wilt lezen met aileen in uw achterhoofd de vraag: 
'is dit haalbaar?', spaart u zich dan de moeite. 
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Ik weet namelijk net zo goed als iedereen dat 
veranderingen een draagvlak behoeven. Maar . .. 
Machiavelli stelde al in 'De Vorst' vast dat verande
ringen - hoe nodig ook - in beginsel aileen maar vij
anden hebben omdat velen hun belangen aan het 
bestaande hebben verbonden. 

De relevante vraag is derhalve: stel dat de utopie 
reeds de legitimiteit van het bestaande verworven 
zou hebben; wat zouden uw argumenten dan zijn 
om deze te veranderen in iets onbekends, namelijk 
dat wat wij nu als de huidige toestand beleven? 

Uitaanaspunten 
Wat zouden nu de programmatische eisen zijn te 
stellen voorafgaand aan het ontwerp, met het oog
merk dat on twerp daarvan te doordringen? 

De eerste eis is m.i . die van een heldere begrijpe
lijkheid voortkomend uit een eigen dwingende logi
ca die de waan van vele dagen overschrijden kan. lk 
ben het oneens met degenen die zeggen dat bestuur 
en dus ook de bestuursstructuren flexibel moeten 
zijn, opdat ze altijd mee kunnen groeien met de 
maatschappelijke werkelijkheid. Oat veronderstelt 
namelijk een gelijkstelling tussen de realiteit en het 
bestuur. Oat kan niet juist zijn aangezien het bestuur 
die werkelijkheid dan niet zou kunnen bemvloeden. 
Het is dus zaak iets te ontwerpen dat hestand is tegen 
de noden van nu en straks. Daarbij past geen gemilli
meter. 

Een tweede eis die overigens sterk verwant is aan de 
eerste is de democratische eis. Zoals het bestuur ter 
durende legitimatie noodwendig logische helder
heid moet vertonen ten aanzien van haar inrichting, 
zo zou datzelfde moeten gelden ten aanzien van haar 
werking. Op die helderheid is vee! aan te merken . 
Regeren in een coalitie-land vergt compromissen en 
comprornissen vergen onhelderheid, omdat er bijna 
steeds zo weinig mogelijk zichtbare verliezers moe
ten zijn. 

We moeten voorts niet uit het oog verliezen dat 
de exclusieve orienta tie op representativiteit die on
ze democratie kenmerkt, zijn oorsprong vindt in de 
ongeletterdheid en onmondigheid van het volk van 
de achttiende eeuw. Tel daarbij de technologische 
en culturele trends tot centralisme van de negen
tiende en de eerste helft van de twintigste eeuw en je 

1 . 'Het bestel bijgesteld'. Rapport van 
de commissie De Koning, Tweede 
Kamer 1992-1993 21427no. 31-37, 
blz. 26 t/m 28 . 
2. Zie o.m. A.Bours in L.W. Hubers 
en H.F.M.Korsten (red.), 'Besturen 
op niveau ', Den Haag, VUGA, 1990. 

kwam al gauw uit op een plaats waar het allemaal 
moest worden bedisseld. In een coalitie-land moest 
dat leiden tot een voortgaande dialoog die onzicht
baar de onderwerpen die in het publieke Iicht staan 
be"invloedt. lmmers, a! zijn de verliezers onzicht
baar, verliezers zijn er wei. Ook onzichtbare verlie
zen moeten - onzichtbaar - worden goed gemaakt, 
wil een coalitie in stand blijven . Deze noodzaak ver
sluiert de keus uit feiten, de keus uit opvattingen en 
de keus uit keuzen. Dit verschijnsel overstraalt zelfs 
een bestaande coalitie, omdat de partners daarin al
tematieve partners niet te zeer van zich kunnen ver
vreemden. 

De vraag is echter of deze overrnijdelijke onhel
derheid namens de burger, juist niet ten opzichte 
van de inmiddels geletterde en mondige burger van 
de eenentwintigste eeuw de grondslag vormt van 
een afnemende legitimatie4. Waarom kunnen er 
geen heldere doordachte keuzen aan de geletterde 
en mondige burger zelf worden voorgelegd? Van
waar trouwens aile nadruk op mandaatstheorieen? 
Sommigen beweren dat het promillage burgers dat 
nu partij-politiek bedrijft, dat toch indirect geman
dateerd zou doen, door aile anderen die het wei 
geloven. Maar waarom zou dat de meest wenselijke 
toestand zijn? Waarom toch wordt er geen directe 
vrij te kiezen publieke rol van de inmiddels geletter
de, mondige en ja zelfs machtige burger gevergd? 

Kortom, een publieke zaak veronderstelt dat al 
diegenen deelnemen die die publieke zaak beinvloe
den . De publieke zaak veronderstelt voorts tussen 
hen een publiek debat. Indien tevoren vaststaat dat 
onscherp zal zijn hoe opvattingen tenslotte keuzen 
bepalen, hoe sterk kan dan de legitimatie nog zijn? 
Wat is daarenboven de legitimatie van ficties nog, 
indien de werkelijkheid daarvoor in de plaats zou 
kunnen treden? Ik kom hierop nog terug. 

De derde eis lijkt rnij de eis van sociale cohesie. In 
die zin dat het niet Ianger slechts gaat om beheersing 
van de strijd tussen de economisch sterken en de 
zwakken, maar dat bij gebrek aan sociale klassen 
vee! belangrijker zal worden de verbinding van de 
individuele met de publieke identiteit en de manier 
waarop men zich op het publieke terrein beweegt, 
of niet beweegt, of niet mag bewegen. Oat de hier 
werkzame krachten versnipperd zijn en versnippe-

3. R.Assaglioli, 'Psychosynthese ' , 
Servire, blz. 1 61 en 1 6 2. 
4· Een zo'n burger bestond overigens 
echt. Zie Godfried Bomans, 'De man 
met de witte das', Amsterdam/ 
Brussel, Elsevier, 1972 (7de druk), 
blz. 64. 
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rend werken weten we, maar een publieke zaak mag 
zich niet zo ontwikkelen dat hij aileen maar bevor
derend werkt op die versnippering - wil hij niet 
devolueren tot de strijd van allen tegen allen. Hoe 
reeel dit gevaar is, wordt naar ik vrees in versnellend 
tempo zichtbaar. Eerst (her-)begon de strijd van 
allen tegen allen in Noord-Ierland en Watts, nu is 
burgeroorlog op honderden plaatsen een endemisch 
verschijnsel. 

De vierde en laatste eis lijkt mij voor Nederland die 
van intemationaliteit te zijn. Wie Van Raalte5 her
leest wordt getrolfen door de bijna esthetische vol
tooidheid en evenwichtigheid van de Nederlandse 
parlementaire democratie. Wie echter uit dat hoek 
zou willen afleiden dat het lot van de Nederlander 
veel meer bepaald is door en verbonden is met de 
intemationale verhoudingen dan met de nationale, 
komt bedrogen uit . Om allerlei redenen is de tijd 
van intemationalisme als specialisme voorbij. Op 
elk dee! van het politieke domein zal er de worste
ling met de belangen van andere naties plaatsvinden. 
Voorts is er de nationale zorg om iiberhaupt niet in 
bet intemationale vergeetboek te raken. En dit ter
wijl toch ook ruimte moet worden gegeven aan de 
wezenlijke ontwikkeling van een intemationaal pu
bliek domein. Doet de nationale staat dat laatste niet 
dan zal ze gauw gezien worden als een ouderwetse 
sta-in-de-weg. Gelet op de ontstatelijking die toch 
al plaatsvindt en plaatsvinden za:!, lijkt mij dat een 
voortijdige doodsteek. 

En nude schets. Het zou m.i . een verspilling van 
energie zijn deze ver uit te werken en elk argument 
pro en contra tot op de laatste lood af te wegen. Het 
ging er toch om de scheppende en de ontwerpende 
verbeelding aan het werk te zetten? Welnu, nnij lij
ken voor een gebied als Nederland vier bestuursla
gen genoeg, evenwel niet de traditionele vier . M.i. 
betreft het de burger, de regia's, het departemen
taal parlementaire rijksstelsel en de minister-presi
dent. 

De bureer 
Eerst maar eens de burgers . lk stelde a! eerder het 
vreemd te vinden dat juist nu er zoveel nadruk ligt 
op macht, kracht en vrijheid van het individu, de 
burger, van zijn directe invloed in het publieke 
domein nu vee! minder terug te vinden is dan vroe
ger; dat lijkt me niet goed. M.i. zijn we heden ten 
dage van een kernveronderstelling afgedwaald, na
melijk dat de vraag of men al of niet aan de publieke 

zaak zal deelnemen een vraag is die de burger zelf 
met ja of nee mag beantwoorden. 

Vroeger in de stadstaat, waar zowel de begrip
pen individuele vrijheid als burgerschap geboren 
zijn, sprak de verbinding tussen beide begrippen 
voor zich; het een was de keerzijde van het ander. 
lmmers de vrijheid (van overheersing) kwam tot 
stand door de gezamenlijke inspanning van de bur
gers. 

Het lijkt me verstandig de burger opnieuw een 
authentieke publieke verantwoordelijkheid toe te 
meten; een eigen domein waarmee hij kan doen en 
Iaten wat zijn verantwoordelijkheid vereist al of niet 
samen met anderen; zich dus ook verantwoordend 
tegenover de anderen, zodat voor een ieder de eigen 
verantwoordelijkheid direct beleefd kan worden. 

Want waarom moeten eigenlijk degenen arbei
dend in dat publieke domein wel verantwoordelijk 
zijn en verantwoording afleggen, als de burger die 
toch de laatste legitimeerder is niet zelf ook verant
woordelijk is en verantwoording aflegt? Ficties zoals 
algemene delegatie en informed mandaat zouden de 
realiteit van de authentieke individuele publieke 
verantwoordelijkheid die nu weer mogelijk is m.i. 
wel mogen aanvullen, maar niet mogen vervangen. 
Toch is dat praktisch gesproken wel het geval. Naar 
mijn stellige overtuiging vindt de veronderstelde 
publieke crisis - grondslag onder de comnnissie 
Deetman - hier zijn belangrijkste verklaring. 

Maar hoe moet het dan? Dit is een buitengewoon 
moeilijke vraag. In het negatieve liggen flagrante 
aantastingen van de publieke zaak ter behartiging 
van onversneden prive belangen voor het opschep
pen. Ik noem er twee . Blijkbaar mogen en kurmen 
enkele prive burgers om prive redenen een publiek 
belang, verbonden aan stabiele munten, ja zelfs een 
Europees muntenstelsel kapot speculeren. Blijk
baar kurmen weinigen de publieke zaak onnoemelijk 
schaden via alles wat verbonden is aan de handel in 
drugs. 

Maar op de vraag of die weinigen ook even onge
hinderd dezelfde tomeloze energie even rechtst
reeks zouden mogen aanwenden ter ondersteuning 
van de res publica, blijft het angstig stil. 

In een vorige eeuw richtten particulieren van alles 
op: scholen, utopische gemeenschappen, maatschap
pijen tot het nut van het algemeen, orkesten, die
rentuinen en wat niet al. Nu blijkt het systeem zo 
ingericht dat dat niet meer kan en niet meer mag. 

Waarom is het heden ten dage zo moeizaam zoe-

5. E. van Raalte, 'Het Nederlandse 
parlement', Den Haag, sou, 1958. 
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ken naar vrijwilligersverbanden die nog intact zijn 
gebleven, zoals de vrijwillige brandweer, het Rode 
Kruis en enige dapper standhoudende vormen van 
publieke liefdadigheid zoals het Leger des Heils? En 
hierbij gaat het dan nog alleen om de in Nederland 
zo vertrouwde maatschappelijke inspanningen. Er
kend zij dat er tussen de Nederlandse 'burgher' en 
de Franse 'citoyen' van oudsher een grote afstand 
bestaat. Maar welke 'burgher' die heden ten dage 
iets maatschappelijks van enige relevantie ondeme
men wil, zakt niet bij voorbaat moedeloos ineen 
zodra hij alle torenhoge beletselen en bezwaren 
voorziet die de zorgzame overheid van nu om hem 
heen stapelt? Het lijkt wei of die mondige en machti
ge burger niet los vertrouwd wordt. Oat roept de 
vraag op: wie vertrouwen hem dan niet? De paradox 
is dat, wat wij nu publiek domein noemen kennelijk 
niet door het publiek bestreden mag worden. Over
weegt men wei dat dit de Iemen voet zou kunnen 
zijn waarop de democratische reus wankelt? 

Het lokale aspect 

Nooit heb ik vanuit ontwerp-oogpunt begrepen 
waarom er in Nederland gemeenten moeten zijn, zo 
klein dat ze hun primaire taken niet zelf kunnen uit
oefenen en ook heb ik niet begrepen waarom som
mige gemeenten groter zijn dan sommige provin
cies. Nog onbegrijpelijker wordt het indien wij be
denken dat deze curieuze indeling niet de maat
schappelijke en territoriale realiteit weergeeft. 

Toen in de zeventiger jaren het rapport over de 
nodale indeling van de Nederland verscheen, bleek 
zonneklaar dat Nederland indeelbaar is in ca. 40 so
ciaal goed op elkaar betrokken territoriale regio's 
die ook allemaal binnen eenzelfde grootte-orde vie
len. In confesso is nota bene bovendien dat de inde
ling die er nu is te groot, te klein of te onsamenhan
gend is om aan de eerder gestelde eisen te voldoen. 
Helder is het stelsel niet, noch naar structuur, noch 
naar werking. Uitvoering van het volledige demo
cratische repertoire is niet mogelijk; de indeling is 
niet op sociale cohesie gei'nspireerd en veel elemen
ten zijn te klein of hebben te weinig macht om het 
intemationale aspect in denken en handelen op te 
kunnen nemen, nog afgezien van het feit dat men 
toch al in een zeer warrige directe omgeving moet 
functioneren en daar de handen al aan vol heeft. 

Natuurlijk is het zo dat het lokaal bestuur, dat bij 
uitstek de bestuurslaag is die de burger dwingen 

moet, als het de keus heeft, zich jegens die burger 
veelliever legitimeert op grond van zijn historische 
bevoegdheid, dan op grond van een onlangs door 
deze of gene ontworpen bevoegdheid. 

Maar ... stel nu eens dat wij vijftig regio's zou
den hebben van ieder zo'n ca. 30o .ooo ingezete
nen 6 ; regio 's met een eigen democratisch repertoire 
en tevens landelijk kiesdistrict, ieder voor twee af
gevaardigden; wie zou dat stelsel dan schrappen en 
daarvoor in de plaats introduceren een ratatouille 
van allerlei soorten en maten gemeenten, samen
werkingsverbanden en provinciale hoogmogendhe
den? 

Het ministerieel parlementaire stelsel 

Oat er een Tweede Kamer. nodig was met een toene
mend aantal rechten ligt uit het oogpunt van de 
emancipatie van het volk in de rede. De bevoegd
heid en macht van de Tweede Kamer houdt voorts 
op logische wijze gelijke tred met de toename van de 
kracht van zijn legitimatie, uitmondend in algemeen 
vrijwillig kiesrecht. 

Maar hoewel vaststaat dat de Tweede Kamer ten 
gevolge van de veelheid van de haar toegekende 
rechten en mogelijkheden oppermachtig is, wekt zij 
juist door de toepassing van die veelheid geenszins 
die indruk. Waar is bijvoorbeeld het wezenlijke ver
antwoordingsmoment over een begroting als er aan 
de Tweede Kamer ca. 2o documenten overlegd 
moeten worden, en over elk van die documenten 
verantwoording moet worden afgelegd? Vertroe
belt zo'n verantwoording, opgedeeld en onder
gaand in een warreling van documenten en debat
ten, niet op zijn beurt die kostbare oppermacht? 

Toen Eisenhower president was, had hij in het 
Witte Huis een Chefstaf aan het werk die hem alleen 
mocht storen bij het golfspel indien hij een voorstel 
gereed had, waarop de machtigste man op aarde 
slechts ja of nee hoefde te zeggen. Ook de president 
die aan veertig jaar Koude Oorlog een eind maakte, 
was bepaald geen zwoeger. 'In der Beschrankung 
zeigt sich der Meister'. 

Het is derhalve de vraag of degenen die uit de
mocratisch oogpunt afschaffing van de Eerste Kamer 
bepleiten wei op de goede weg zijn en of uit datzelf
de democratische oogpunt niet evenveel, zo niet 
meer, te zeggen zou zijn voor afschaffing van de 
Tweede Kamer in zijn huidige vorm. 

Stel: er is een parlement met honderd leden 

6. Bijna ging het deze kant op. 
Zie 'Concept-structuurschets van de 
bestuurlijke indeling', 1974 (vooront
werp van wet). 



-
burger 
>rische 
s door 

's zou
:ezete
!rtoire 
vee af
~en en 
touille 
:amen
!ndhe-

toene
ran de 
voegd
voorts 
van de 
emeen 

1er ten 
:ken de 
rekt zij 
:nszins 
ce ver
eraan 
erlegd 
1enten 
:rtroe
onder
debat
lt? 
in het 
aileen 

)orstel 
aarde 

:sident 
taakte, 
lnkung 

11it de
Kamer 
latzelf
:o niet 
ran de 

!eden 

s&_o 10 •993 

(twee per regio) dat wil volstaan met ja of nee te 
zeggen op alles dat machtsuitoefening jegens de bur
ger vergt, of geld kost en dat voorts elk initiatiefkan 
nemen en zonodig met dwang doorzetten om het 
handelen van de Rijksoverheid te onderzoeken? Zou 
bet aldus aangescherpte dualisme ten opzichte van 
de executieve en de zichtbaarder eigen verantwoor
ding ten opzichte van de kiezer het democratisch 
tekort niet aanzienlijk verkleinen? 

Wij vergeten geloof ik wei eens dat democratie 
ook voor ons lang een utopie is geweest, opstijgend 
uit de neve Is van hellenisme (en eigen gestookt bata
visme) 7. Ik voel rnij daardoor gesterkt om nog wat 
verder in die utopische neve! door te dringen . Zou 
de democratie niet voltooider zijn dan nu, indien de 
burger in de eerste plaats zijn eigen plaats in dat 
publieke domein kan innemen, in de tweede plaats 
andere burgers afvaardigt waaraan hij scherp kan 
waamemen of deze executief of controlerend daad
werkelijk namens hem optreden, en indien tenslotte 
publieke kernvragen bij hem terugkeren, omdat ze 
rechtstreeks aan de burger worden voorgelegd? 

Het algemeen kiesrecht is ongeveer een eeuw
lang een ideaal geweest en het is kleine stap voor 
kleine stap gerealiseerd. Thans zie ik ook op het de
mocratische terrein nog wei kleine stappen voor
waarts, maar niet bij velen een vergelijkbaar lich
tend democratisch ideaal. Het lijkt wei of men ervan 
uitgaat dat de democratie voltooid zou zijn. lk waar
schuw opnieuw: dat is een fataalmisverstand. 

De andere kant van de medaille is de executieve. 
Ook ten aanzien van de uitvoerende macht geloof ik 
niet dat, indien wij deze nu zouden ontwerpen, wij 
ongeveer op de huidige indeling zouden uitkomen. 
Gegeven hetgeen hiervoor gezegd is over de te stel
len eisen, kom ik uit op het volgende. 

Om de eer van de eerste plaats in de nieuwe pu
blieke almanak streven de agent 8 voor de veiligheid 
en de agent voor de rechtmatigheid 9. Om de twee
de plaats zou moeten worden gevochten tussen de 
agent voor de verwerving en verdeling van wel
vaart, en de agent voor Iucht, water en grond (fysie
ke schaarste). 

Voor de vierde en vijfde plaats zou het gaan tus
sen de agenten voor heden, verleden en toekomst, 

7· Simon Schama, 'The embarrassment 
of riches', London, Collins, 1988 . 
8. Ik koos dit woord 'agent' omdat het 
verwijst naar de laatste keer dat in 
Nederland de executieve ('uitvoerend 
bewind') ontworpen en ge"implemen
teerd werd, i.e. de Franse tijd, maar 

(ook wei ontplooiing genoemd), en de agent voor 
sociale cohesie. En uiteraard is er een voorzitter, die 
dus verantwoordelijk is voor de inrichting en wer
king van het geheel van de res publica. Op zijn voor
zittersrol kom ik nog terug. 

Verder kom ik eigenlijk niet. Temeer niet, omdat ik 
niet geloof in twee vaak gehoorde ar~enten. Het 
eerste is dat van de 'span of control' die te groot zou 
worden bij rninder politieke verantwoordelijkhe
den . Niet valt in te zien waarom grote bedrijven wei 
over tienduizenden of honderdduizenden mensen 
kunnen gaan en waarom dat in de publieke sfeer niet 
zou kunnen. ln oorlogstijd kan het trouwens volgens 
iedereen weer wei, ook in de publieke sector. Dan 
kan een man best tienduizenden aanvoeren. Het lijkt 
mij slechts een kwestie van aansturing en wederom 
ook een kwestie van vormgeving van de control e. Ik 
ken geen raden van bestuur die 14 man tellen. 

Een ander ar~ent is dat van de politieke even
wichtigheid. Met vee! partijen in een coalitie moe
ten er vee! ministers zijn om de electorale krachts
verhoudingen ook in het kabinet tot uitdrukking te 
brengen. Jaren geleden heb ik dat eens mogen uit
zoeken voor minister Duisenberg. Reeds toen bleek 
de afwijking ten gevolge van de formatie aanzienlijk 
groter dan de afrondingsverschillen die ontstaan 
doordat het aantal ministers nu eenmaal geringer is 
dan het aantal kamerleden . Het toenmalige kabinet 
Den Uyl was daar overigens zelf een voorbeeld van. 

Jndien men het aantal van zeven toch een beetje 
te krap vindt, kan men uiteraard de bestuurlijke 
inrichtingsverantwoordelijkheid losmaken van de 
voorzitterspositie . In dat geval is het uit een oogpunt 
van evenwicht goed om dan ook een speciale agent 
aan te wijzen voor het intemationale overleg (het
geen dus iets anders is dan buitenlandse zalcen). 
Waar het drietal agenten voor welvaart, fysieke 
schaarste en bestuur naar verwachting makkelijker 
in conserverende en conservatieve zin samen zal 
werken dan in dynarnische zin, is wellicht dan tevens 
een agent voor openbare werken aanbevelenswaard 
teneinde ook in de publieke sfeer de veranderings
motor aan de gang te houden. 

In het bovenstaande gaf ik a! aan dat er tweetallen 
zijn. Tweetallen leiden tot dichotornie, verschil van 

ook omdat de vraag hoeveel ministe
ries er moeten zijn niet dezelfde is als 
de vraag hoeveel politiek verantwoor
delijken er aan de top moeten staan. 
9. Zie ook Handelingen Eerste Kamer, 
8 januari 1991, stuk 10-239· 
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mening. Oat maakt de wezenlijke feiten, argumen
ten en keuzen zichtbaar. 

De keuzen voor drietallen ( 2 x 3 +I of 3 x 3 +I) zit 
hem in de noodzaak dynamiek te behouden en steeds 
wisselende samenwerkingsverbanden mogelijk te 
maken, opdat het college van uitvoerend bewind 
homogeen zij. Uiteraard worden de m.i. nate stre
ven politieke verhoudingen i.e. zichtbare scherpte 
in de afweging, dynamiek en homogeniteit vager, 
naarmate het aantal agenten groter is. 

Ik acht het tijdverspilling deze indeling nader toe 
te lichten, maar ik houd wei staande dat die voldoet 
aan de vier eisen. Aan de eis van helderheid en dwin
gende logica voldoet hij, omdat het logisch is te 
beginnen met de veiligheid. Het verlangen naar vei
ligheid is het eerste dat de publieke zaak tot stand 
brengt. Een publieke zaak vervolgens die niet op 
rechtmatigheid stoelt, lijkt mij eigenlijk geen pu
blieke zaak te zijn. 

Uiteraard is het zo dat als men veilig is men aan 
zijn welvaart kan werken, maar dat dan vervolgens 
die welvaart toch ook echt moet zijn. Oat betekent 
dat niet aileen de financiele schaarste en economi
sche groei een rol spelen, maar ook de benutting van 
datgene wat echt schaars zal zijn: grond, water en 
Iucht. Is er welvaart beschikbaar dan is er dus ruimte 
voor en noodzaak tot ontplooiing, enzovoorts. De 
redenering achter de opzet is - zoals het behoort -
makkelijk te vinden. 

Nu kan het heel goed zijn dat mijn model u niet 
overtuigt, en dat uw model naar uw oordeel beter 
is. Oat geeft dan weer voedsel aan een uiterst curi
eus argument dat de laatste jaren vee! opgeld doet, 
namelijk dat er niet een doorslaggevende oplossing 
te vinden is en er daarom niets hoeft te veranderen. 
Het argument is curieus omdat dat voor alles geldt 
dat de mens maakt, van gebruiksvoorwerpen tot 
theorieen. Altijd zijn er alternatieven en verbeterin
gen, altijd is er scheppingsdrang om de afstand tus
sen idee en werkelijkheid te verkleinen. Nu dit ver
schijnsel, i.e. afstand tussen het absolute idee en de 
onvolkomen werkelijkheid, zich ook voordoet bij de 
vraagstukken rond de inrichting van de Rijksdienst is 
dat opeens het argument om scheppingsdrang te 
rninimaliseren. En met het onderdrukken van deze 
publieke scheppingsdrang maken we weer wezenlij
ke keuzen, die natuurlijk ten grondslag liggen aan 
zo'n indeling, onzichtbaar. Waarom stemmen weer 
niet over? Oat doen we over de grondwet toch ook? 
Of mag de kiezer - al weer - niet mee doen? 

Argumentatie als eerder geschetst komt dan ook 
nog uit een hoek die juist met het oog op de bevor
dering van scheppingsdrang zoveel mogelijk private 

sector wil zien, en die voorts klaagt dat de publieke 
sector achterblijft bij de prestaties van de private 
sector. De creativiteit voortkomend uit het markt
mechanisme kan niet, vernieuwing voortkomend uit 
een publiek debat mag kennelijk niet. Wat wil men 
nu eigenlijk? Oat het niet beter gaat? 

De vraag is dus of zelfs het door rnij gemtrodu
ceerde proefmodel toch al niet beter zou werken 
dan het bestaande, en als het realiteit zou zijn of dat
gene wat nu bestaat als verkieslijker daartegenover 
zou kunnen worden gesteld. Ik waag dat te betwij
felen. 

De eerste burner 
Tot slot - last but not least - in de vierslag de minis
ter-president. Het lijkt mij zeer passend dat de ver
houding tussen individu en gemeenschap aan het 
eind weer terugkomt. lmmers daardoor wordt de 
Kantiaanse categorische imperatief voor de burger 
inzichtelijk gemaakt. Aan een burger die het publie
ke domein rnisbruikt, kan dan de ter verantwoor
ding roepende vraag gesteld worden: 'u handelt nu 
zo, zou u dat ook doen als u de eerste burger, de 
premier was? En als het antwoord nee is, wat legiti
meert u dan om niet zo te handel en zoals u zou han
delen als u de eerste burger geweest zou zijn?' 
Immers, wat is het verschil tussen de eerste burger 
en de overige burgers? In ieder geval niet dat de een 
niet en de ander wei het publieke domein zou mo
gen rnisbruiken . 

Om uit te maken wie die eerste burger is (mister 
Holland) lijken me verkiezingen onvermijdelijk. Te
genwoordig betekent dat directe verkiezingen. Oat 
ook praktisch de rol van de premier zo dominant 
geworden is dat deze een eigen legitimatie vereist en 
door die legitimatie ook verdere rolverzwaring mo
gelijk wordt, zal wei niemand meer bestrijden. Die 
verzwaring doet zich sinds enige tijd al voor op de 
internationale as, maar wie enigszins beter kijkt ook 
op de andere drie assen. Om kort te gaan, er zijn nu 
eenmaal omstandigheden waarin een burger de 
keuze moet maken voor aile anderen. Daar hoort 
dan wei verantwoording bij. Directe verkiezingen 
zijn daartoe een probaat middel. 

Een eigenaardig argument dat tegen de directe 
democratische legitimatie van de premier wordt in
gebracht is de aantasting van de parlementaire ver
trouwensregel. Daardoor zou de oppermacht van 
het parlement worden bedreigd. Ik vermag even we] 
niet in te zien waarom de vertrouwensregel wezen
lijk in gevaar komt. Die blijft immers gewoon gel
den. Indien het parlement het vertrouwen opzegt of 
zo handelt dat de premier tot die opzegging moet 
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concluderen, stelt hij zijn functie beschikbaar en 
ontbindt hij het parlement. 

Ontstaat er na de verkiezingen opnieuw dezelfde 
vertrouwenskwestie dan vertrekt de minister-presi
dent. lndien de kiezers dat tevoren weten kunnen 
ze, indien ze dat wensen, hun kiezersgedrag ten op
zichte van het parlement zo wijzigen dat de premier 
blijft. Is die wijziging er niet, dan verdwijnt de pre
mier dus. Het lijkt me eerder dat een premier die 
vertrouwensregel nodig heeft om te voorkomen dat 
hij wei als eerste burger wordt benoemd, maar er 
niet naar hem wordt geluisterd . 

Tot slot 

Ik begon met te zeggen dat ik er vanuit ga dat het 
merendeel van de voorstellen uit de rapportage 
Deetrnan wordt uitgevoerd . Uitvoering daarvan 
brengt ons evenwel slechts aan de start, niet aan de 
finish. 

Voorts ben ik van mening ( ceterum censeo . .. ) 
dat de spanning tussen historische rationaliteit en 
ontwerp-rationaliteit wei erg groot aan het worden 
is en dat wij niet een zo sterk overwicht van de histo
rische rationaliteit zouden behoren toe te Iaten dat 
dit aanwijsbaar het functioneren van de publieke 
zaak aantast. Om dat te voorkomen geeft ik al mijn 
ideeen graag voor betere . 
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Heeft de politieke 
partij nog een 

toekomst? 
Geen partij krijgt zoveel 
kritische aandacht van de 

weer zal wegebben. De po
litieke massapartij is sinds 
haar ontstaan aan het einde media als de PvdA. Bij me

nig kiezer zal het beeld zijn 
ontstaan van een partij die 
van crisis naar crisis voort
sukkelt terwijl het met de 
andere partijen redelijk 

PHILIP VAN PRAAG JR. van de negentiende eeuw 
immers met grote regel
maat onderwerp van scher
pe kritiek geweest. Tot de 

verbonden aan de vakaroep Alaemene Politicoloaie 
van de Universiteit van Amsterdam 

goed gaat. Een onjuist 
beeld, want aile partijen worstelen met een aantal 
vergelijkbare problemen, zelfs de partijen die zeer 
goede resultaten boeken in de opiniepeilingen. De 
gezamenlijke ledenaantallen van de partijen dalen 
gestaag, het interne partijleven heeft florissantere 
tijden gekend en de Haagse partijpolitiek boeit val
gens vee! waarnemers een afnemend aantal kiezers. 
Dit is niet slechts de mening van een aantal zwartgal
lige journalisten met heimwee naar de jaren zeven
tig. De wetenschappelijke bureaus van de vier grote 
partijen organiseerden in maart van dit jaar een stu
dieconferentie onder de niet helemaal retorische 
vraag 'Partijen uit de tijd?'. 

De vragen die in het al enige jaren durende pu
blieke debat over de toekomst van de politieke partij 
naar voren komen betreffen zowel het onbehagen 
over het functioneren van de partijen alsook de kwa
liteit van de vertegenwoordigende democratie . De 
meest vergaande stellingname is wei dat partijen 
niet Ianger noodzakelijk zijn voor een goed functio
neren van de parlementaire democratie . Ze hebben 
een aantal belangrijke functies veri oren en vertegen
woordigen niet Ianger, zoals in het verleden, duide
lijk aanwijsbare maatschappelijke groepen. Som
migen zijn van mening dat partijen in de huidige 
vorm overleefd zijn gezien het verdwijnen van de 
belangrijkste ideologische verschillen. Andere vra
gen die soms worden gesteld betreffen de invloed 
van de elektronische media en meer in het algemeen 
de informatietechnologie voor de vormen van re
presentatie. Wil de gei'ndividualiseerde burger van 
de 2 1 e eeuw, met een relatiefhoog opleidingsniveau 
nog wel op dezelfde wijze vertegenwoordigd wor
den door partijen als de burger uit de 19e eeuw? 

Men kan de kritiek op partijen afdoen als een 
periodiek terugkerend verschijnsel dat geleidelijk 

eerste generatie critici be
hoorden R. Michels en M. 

Ostrogorski, de grondleggers van het onderzoek 
naar politieke partijen. De tweede generatie had 
gedurende het interbellum een sterk anti-parlemen
taire inslag en werd gedomineerd door fascisten en 
stalinisten. De derde generatie kan gesitueerd wor
den in de tweede helft van de jaren zestig en werd 
gedragen door de theoretici van de participatoire 
democratie en neo-marxistische maatschappijcritici . 
Vooral in Duitsland werd deze discussie gevoerd en 
leverde fraaie titels op als 'Die Krise der Parteiendemo

kratie und die Parteiensozioloaie' (R. Ebbighausen) . 
Kern van veel kritiek was dat de partijen te sterk 
vergroeid waren met het kapitalistische staatsappa
raat en niet Ianger in staat waren de onder de bevol
king levende wensen te verwoorden. 

Enigszins vergelijkbare kritiek werd een tiental 
jaren later opnieuw geformuleerd door sympathi
santen en theoretici van de nieuwe sociale bewegin
gen. Wetenschappers als C. Offe waren er van over
tuigd dat de nieuwe sociale bewegingen op het punt 
stonden de rol van de politieke partijen als instru
ment van belangenarticulatie en massamobilisatie 
over te nemen. Met enige vertraging drong deze kri
tiek ook door in de Engelstalige academische we
reid. De bekende bundel van K. Lawson en P. 
Merkl, 'When Parties Fail' heeft als veelzeggende on
dertitel 'Emeraina Alternative Oraanizations'. De au
teurs zagen milieuorganisaties en groepen die de 
bevolking mobiliseerden op basis van lokale belan
gen als veelbelovende alternatieven voor de falende 
dominante partijen. De hoop van vee! aanhangers 
van nieuwe sociale bewegingen dat ze bezig waren 
een werkbaar maatschappelijk en politiek alternatief 
op te bouwen is vooralsnog prematuur gebleken. 
W el blijkt de laatste jaren dat het lokale belang in 
Nederland een politieke groeimarkt is; in vee! ge-
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meenten opereren nieuwe plaatselijke partijen met 
opmerkelijk groot succes. 

De kritiek op het functioneren van de politieke 
partijen is na het gedeeltelijk verdwijnen van de 
nieuwe sociale bewegingen in Nederland zeker niet 
in kracht afgenomen. Kenmerkend voor de huidige 
golf van kritiek is veeleer dat ze niet Ianger uit een 
specifieke ideologische hoek komt maar breed ge
dragen wordt. De opkomst valt te situeren in het 
midden van de jaren tachtig. Zo schreef B. Tromp, 
geen groot sympathisant van de nieuwe sociale be
wegingen, in I985 uitgebreid over het verval van 
politieke partijen. 

Een van de belangrijkste redenen voor de grote on
vrede over de huidige partijen is waarschijnlijk dat 
dit functieverlies niet gepaard gaat met verlies aan 
macht voor de partijen. Alhoewel partijen wel be
reid zijn toe te geven dat ze de ontwikkeling van de 
samenleving maar in beperkte mate kunnen sturen 
leidt dit niet tot een bescheiden opstelling als het 
gaat om het bekleden van belangrijke politieke en 
bestuurlijke posities in de maatschappij. Op dit punt 
is er eerder sprake van een nog steeds groeiende po
litisering van het openbaar bestuur. Partijen bezitten 
niet slechts een monopolie als het gaat om de selec
tie van kandidaten voor gekozen vertegenwoordi
gende organen, maar ook bij de benoeming van bur
gemeesters en Commissarissen van de Koningin is 
het lidmaatschap van een (grote) politieke partij een 
onmisbare voorwaarde. Of, zoals H. Daalder in zijn 
afscheidsrede als hoogleraar in de wetenschap der 
politiek stelde, 'aanzienlijken zonder partij' treft 
men in hun gelederen nauwelijks nog aan. Hij wijst 
er verder op dat de benoeming van leden van de 
Raad van State reeds lang door de politiek wordt be
heerst, terwijl ook de Algemene Rekenkamer, ge
zien de wijze waarop de benoeming tot president 
van oud-staatssecretaris H. E. de Koning tot stand is 
gekomen, te maken heeft met partijpolitieke benoe
mingen. Slechts de Hoge Raad is, als een van de wei
nige hoge colleges van staat, tot nu toe gevrijwaard 
van politieke benoemingen. Volgens de bestuurs
kundige U. Rosenthal is er ook bij de benoeming 
voor ambtelijke functies sprake van een toenemende 
politisering, niet aileen voor de hoogste ambtelijke 
functies maar ook op het departementale middenni
veau. Partijlidmaatschap wordt daarmee in toene
mende mate een instrument van carriereplanning. 
Deze ontwikkeling versterkt de eenzijdige samen
stelling van het ledenbestand en zal het aanzien van 
de politieke partijen zeker niet ten goede komen. 

Voorstellen om het machtsmonopolie van partij-

en bij benoemingen in te perken stuiten veelal op 
veel verzet van dezelfde partijen. Het leidt tot de 
paradoxale situatie dat het instituut van de benoem
de burgemeester, die in de praktijk altijd lid van een 
politieke partij is, wordt verdedigd omdat het een 
garantie zou bieden tot bovenpartijdig optreden in 
de gemeente. lnvoering van een correctief referen
dum, een middel om de kiezers een mogelijkheid te 
geven een veto uit te spreken over een door een ver
tegenwoordigend lichaam genomen besluit, heeft 
nooit op veel sympathie kunnen rekenen binnen de 
politiek. co A en vvo hebben tot nu toe elk voorstel 
in deze richting, bijvoorbeeld van de staatscommis
sie-Biesheuvel, tegengehouden, maar ook binnen 
de PvdA bestaan grote weerstanden tegen het refe
rendum. 

Op het punt van het correctief referendum is het 
afwachten of een eventueel positief advies van de 
Commissie-De Koning door de meerderheid van de 
Tweede en Eerste Kamer zal worden overgenomen. 
De huidige combinatie van groeiende politieke 
macht voor de partijen gepaard gaande met verlies 
aan traditionele functies vormt echter de ideale voe
dingsbodem voor een groeiende ontevredenheid 
over de huidige politieke partijen. 

De scepsis over de toekomst van de politieke 
partij heeft de wetenschappelijke belangstelling 
voor deze politieke actor niet aangetast. lntegen
deel, waarschijnlijk zijn er nog nooit zoveel boeken 
verschenen over Nederlandse politieke partijen als 
de afgelopen jaren. In I 99 2 zijn er drie dissertaties 
verdedigd aan Nederlandse universiteiten waarin 
een aantal belangrijke interne partijprocessen en 
lange termijnontwikkelingen centraal staan. 

De meest omvattende studie is van de Leidse po
liticoloog R. Koole. Hij heeft de veranderende par
tijorganisatie in de periode I 96o- I 990 geanaly
seerd, maar feitelijk gaat zijn analyse terug tot de 
opkomst van de moderne massapartij aan het einde 
van de negentiende eeuw. In het proefschrift vanS. 
Toonen, verdedigd aan de Vrije Universiteit, staat 
globaal dezelfde periode centraal (I963-I986). De 
auteur richt zich op de selectie van lijsttrekkers en 
meer in het algemeen op de personalisering van de 
politiek. Ook Toonen wijdt redelijk veel aandacht 
aan de jaren van de verzuiling. Als enige laat hij o 66 
buiten beschouwing. Het derde proefschrift van R. 
Hillebrand behoort evenals dat van Koole tot de 
Leidse school van H. Daalder (promotor van hei
den). Hillebrand analyseert een van de belangrijkste 
functies van politieke partijen: de rekrutering van 
kandidaten voor vertegenwoordigende organen. 
Hillebrand kiest daarbij voor een qua tijdsbepaling 
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beperkte opzet, hij heeft de kandidaatstelling van 
de vier grote partijen (coA, PvdA, vvo en o66) 
voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 on
derzocht. 

In meerdere of mindere mate gaan de drie au
teurs in op de huidige problematiek van politieke 
partijen en proberen ze de ontwikkelingen te verkla
ren en in de toekomst te kijken. Deze studies maken 
het niet mogelijk de hierboven geformuleerde spe
culatieve meningen uit het publieke debat te beant
woorden maar ze analyseren wel een aantal essentie
le veranderingsprocessen binnen politieke partijen. 
Het materiaal dat ze aandragen over het functione
ren van politieke partijen is van belang voor een ie
der die zich wil verdiepen in het debat over de toe
komst van politieke partijen. 

KandidaatstellinB 

Hillebrand heeft diepgaand onderzoek verricht naar 
de wijze waarop de kandidatenlijsten voor de ver
kiezingen van 1986 tot stand zijn gekomen. Hij heeft 
daartoe het feitelijke verloop van de kandidaatstel
ling geanalyseerd door een zorgvuldige reconstruc
tie van aile fasen van de inteme besluitvorming rond 
de kandidatenlijsten in de vier grote partijen. Daar
naast heeft hij -en dat materiaal is minstens zo inte
ressant - in samenwerking met andere Leidse on
derzoekers een enquete gehouden onder !eden, af
delingssecretarissen, nationale partijbestuurders en 
succesvolle en niet-succesvolle kandidaten. Dit ma
teriaal biedt de mogelijkheid de opvattingen van de 
kandidaten te vergelijken met andere relevante 
groepen binnen de partij. 

De analyse van de besluitvorming leidt tot enke
le duidelijke, zij het anno 199 3 niet meer geheel op
zienbarende conclusies. Zo is de invloed van de !e
den op de samenstelling van de kandidatenlijsten 
beperkt, met name in de PvdA en de vvo (p. 333) . 
Bij de PvdA had dat te maken met het feit dat de af
delingsvergadering slechts indirect invloed kon uit
oefenen op de volgorde van de kandidatenlijst door 
het geven van instructies aan de gewestelijke afge
vaardigden. Slechts 39 procent van de afdelingen 
maakte van deze mogelijkheid gebruik. Bij de vvo 
konden de afdelingen aileen in de eerste fase deelne
men aan de besluitvorming door een advieslijst in 
volgorde van voorkeur op te stellen. Zestig procent 
van de afdelingen maakte gebruik van dit recht. In de 
volgende fasen van het kandidaatstellingsproces 
speelden vooral de besturen van de vvo-kamercen
trales een belangrijke rol. 

In het co A had den de afdelingsvergaderingen 
formeel de beslissende stem. Ruim tachtig procent 

van de CDA-afdelingen maakte gebruik van deze mo
gelijkheid, maar dat leidde uiteindelijk slechts tot 
minimale wijzigingen in de advieslijst van het be
stuur. 

De formele procedure van o66 hood de !eden 
van deze partij veruit de beste mogelijkheden om de 
volgorde op de kandidatenlijst te bei'nvloeden. Het 
advies van de Commissie Aandragen Stemadvies, 
overgenomen door het hoofdbestuur, bleek echter 
van doorslaggevend belang te zijn . De vijftien aanbe
volen kandidaten bezetten, met een uitzondering, 
de eerste vijftien plaatsen op de kandidatenlijst. 

In partijen met een centrale kandidaatstelling, 
zoals de vvo en het coA, bleken de belangrijkste 
beslissingen in feite a! in een vroeg stadium gevallen 
te zijn . De eerste lijst die in het CDA door partij
voorzitter Bukman, partijsecretaris Smits en fractie
voorzitter De Vries werd opgesteld was beslissend 
voor menig politieke carriere. In latere fasen kwa
men slechts kleine wijzigingen tot stand, onder an
dere ten gunste van enkele zittende kamerleden. 

Het hardste en boeiendste gevecht werd gele
verd binnen de vvo. In een vroeg stadium gingen 
partijvoorzitter Kamminga en &actievoorzitter Nij
pels de kamercentrales langs met een lijst van ka
merleden die niet dienden terug te komen . De zoge
naamde dodenlijst bepaalde het lot van een aantal zit
tende kamerleden. Een van de kamerleden die zich 
daar met succes tegen verzette was Joekes. Dankzij 
een voor Nederlandse begrippen ongekend hoog 
aantal voorkeurstemmen (28o.ooo) werd hij herko
zen. Het is jammer dat Hillebrand wel aile feitelijke 
ontwikkelingen rond Joekes en de dodenlijst ver
meldt, maar van deze opmerkelijke strijd in de vvo 
geen boeiend verhaal weet te maken. Hij geeft even
min uitsluitsel over de vraag of de overtuiging van 
veel waamemers dat Joekes werd gestraft voor zijn 
eigenzinnige rol in de ·Rsv-enquete, juist was. 

Tot nadenken stemt de conclusie van Hillebrand 
dat politieke criteria nauwelijks een rol hebben ge
speeld bij de beoordeling van de kwaliteit van de 
kandidaten. Regionale belangen en groepsbelangen 
(vrouwen en jongeren) bleken veel meer invloed te 
hebben dan de individuele kwaliteiten van een kan
didaat. In de vvo en de PvdA konden regionale be
langen, gezien de formele structuur van de besluit
vorming, een doorslaggevende rol spelen, terwijl 
ook de schaarse oppositie in het CDA soms een re
gionale kleur had. 

De formele structuur van de kandidaatstelling is 
inmiddels in zowel de PvdA als de v v o veranderd. 
De invloed van regionale belangen op de kandidaat
stelling is daarmee teruggedrongen. Op dit punt 
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biedt de studie van Koole een welkome aanvulling 
op die van Hillebrand. In hoofdstuk 9 plaatst Koole 
de ontwikkeling van de kandidaatstellingsprocedu
res in verschillende partijen nadrukkelijk in een his
torisch perspectief. De democratisering van de kan
didaatstelling die in het midden van de jaren zestig 
inzette, vergrootte niet zozeer de invloed van de 
!eden maar vooral de invloed van de 'regionale par
tijbaronnen'. Het referendum onder de !eden over 
de volgorde van de kandidatenlijst werd juist in deze 
periode afgeschaft, door de PvdA in I 96 5 en door de 
KVP in I 970. Ruim 25 jaar later zien we dat de par
tijbesturen met succes hun greep op de kandidaat
stelling hebben vergroot. Opmerkelijk is daarbij dat 
de argumenten die in 1964 gebruikt werden om 
voor een decentralisering te pleiten, bijvoorbeeld in 
het PvdA-rapport De partij van Mornen, grotendeels 
identiek zijn aan de argumenten waarmee in I 99 I in 
het rapport van de commissie-Van Kemenade voor 
het terugdraaien van de decentralisatie wordt ge
pleit. Zo constateert men in I 964 dat de vereni
gingsstructuur van de partij, daterend uit de begin
tijd van het verenigingsleven, verouderd is: 'Die 
structuur is weldoorwrocht, maar tijdrovend in ge
bruik en weinig boeiend wat de vergadertechniek 
betreft. De organisatie zal gemodemiseerd, naar 
vooral vereenvoudigd moeten worden . ' 

Welke kandidaten zijn nu succesvol in de strijd om 
een verkiesbare plaats? Hoe representatief zijn de 
succesvolle kandidaten voor de !eden en de kiezers 
van een partij? Uit eerder onderzoek is bekend dat 
kamerleden qua maatschappelijke achtergrond wei
nig representatief zijn voor de kiezers. Dit beeld 
wordt door Hillebrand bevestigd, maar zijn gege
vens Iaten tevens zien hoe de succesvolle kandidaten 
op sommige pun ten weinig representatief zijn voor 
de !eden. Zo blijkt (p . 255) dat 4,8 procent van de 
kiezers van de PvdA een universitaire opleiding 
heeft tegenover I 9, 3 pro cent van de !eden, 41 , 7 
procent van de niet-succesvolle kandidaten en 66,2 
procent van de succesvolle kandidaten. Voor de 
andere partijen is het beeld op hoofdlijnen hetzelfde. 
Het meest opvallend is wei het beeld van o 66: I 5 
procent academici onder de kiezers, 44, 1 procent 
onder de !eden, so procent onder de niet-succesvol
le kandidaten en 93,3 procent onder de succesvolle 
kandidaten . Succesvolle kandidaten met uitsluitend 
(uitgebreid) lager onderwijs zijn in elke partij letter
lijk op de vingers van H:n hand te tell en. Kandidaten 
met LBO ofMBO zijn eveneens schaars. Een univer
sitaire opleiding, bij voorkeur in de sociale weten
schappen of in het recht, lijkt een onmisbare voor-

waarde voor het lidmaatschap van de Tweede Ka
mer. 

De opvatting dat deelname aan bestuurlijke acti
viteiten in een partij een belangrijk instrument kan 
vormen in een politieke carriere krijgt ondersteu
ning in dit onderzoek. In aile vier de partijen maakte 
meer dan de helft van de kandidaten ooit dee! uit van 
het bestuur van een afdeling. In de PvdA was de helft 
van de succesvolle kandidaten bovendien lid ge
weest van gewestelijke besturen en 3 8 procent van 
de partijraad. Slechts 2 3 procent was lid geweest van 
het PvdA-partijbestuur; bij CDA en o66 lag het 
aantal voormalige partijbestuurders aanzienlijk ho
ger met respectievelijk 3 8 procent en 40 procent 
(p.283). Bestuurservaring in de partij blijkt een 
belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van succes
volle kandidaten. Aan deze conclusie kan worden 
toegevoegd dat dit blijkbaar geldt ongeacht de for
mele procedure binnen een partij. De verwachting 
binnen de PvdA dat een grotere invloed van het par
tijbestuur tot een andere samenstelling van de frac
tie zalleiden dient dan ook getemperd te worden. 
De regionale invloeden zullen worden teruggedron
gen, alhoewel Hillebrand er terecht op wijst dat de 
gewestelijke voorzitters een grote invloed behouden 
in het nieuwe partijbestuur (p. 34-o), maar de kans 
dat er kandidaten worden gerekruteerd die niet a! 
jaren actief zijn in de partij lijkt klein. Naarnsbe
kendheid in de partij, opgebouwd via het jarenlang 
bekleden van bestuursfuncties, blijft waarschijnlijk 
uitermate belangrijk. 

Het hoofdstuk dat Hillebrand wijdt aan de poli
tieke opvattingen van de verschillende geledingen 
laat enkele interessante zaken zien . De algemene 
conclusie van Hillebrand is dater tussen de verschil
lende geledingen binnen een partij weinig verschil 
van mening bestaat, de verschillen tussen de partijen 
zijn veel belangrijker (p. 326). Verder laat hij zien 
dat de stelling (van de J.D. May) dat het middenka
der van partijen, d<;>or Hillebrand opgevat als het 
actieve afdelingskader, in de meeste partijen radica
ler is dan zowel de partijtop als de kiezers van de 
partij, in I 986 niet opging voor de Nederlandse par
tijen. Zo beschouwden in het CDA en de vvo suc
cesvolle kandidaten zichzelf beduidend linkser dan 
het afdelingskader, de !eden en de kiezers. Op het 
punt van de inkomensnivellering waren deze kandi
daten juist weer rechtser dan de (actieve) !eden en 
de kiezers van de partij. Hillebrand constateert dat 
voor de PvdA wei geldt dat de succesvolle kandida
ten soms een middenpositie innemen tussen de 
gematigde kiezers en de meer radicale partijachter
ban. Dit zou het geval zijn bij de links-rechts zelf-
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plaatsing, het standpunt over euthanasie en de kern
bewapening. Toch kan dit niet, zoals Hillebrand 
doet, gezien worden als een zwakke bevestiging van 
de wet van May, omdat in deze gevallen de leden 
van het middenkader niet radicaler zijn dan de niet
actieve leden. Door te spreken over partijachterban 
(zowel !eden als kader) versluiert Hillebrand dit. 
Belangrijke conclusie voor de PvdA zou dienen te 
zijn dat het radicale rniddenkader, als het al ooit be
staan heeft, in de jaren tachtig niet Ianger bestond. 
Oat blijkt ook uit de coalitievoorkeuren. De !eden 
(niet het rniddenkader!) zijn de grootste voorstan
ders van een regeringscoalitie van PvdA/o66/klein 
links en hebben de minste sympathie voor een coali
tie met respectievelijk CDA en vvo. Op dit punt zijn 
de kandidaten het meest gematigd (p. 3 24). 

Opvallend is dat de PvdA-leden ook op sommige 
andere punten de meest radicale geleding zijn (eu
thanasie op verzoek patient, sluiting bestaande kern
centrales), maar daarentegen op andere punten de 
meest gematigde respectievelijk rechtse geleding 
binnen de PvdA vormen. Oat laatste geldt bij de 
standpunten ten aanzien van kernwapens, meer geld 
voor ontwikkelingssamenwerking, uitbreiding van 
het politie-apparaat en het harder optreden van de 
politie bij ordeverstoringen. Alleen bij sociaal-eco
nomische issues zijn het actieve rniddenkader en de 
!eden even radicaal. 

Pseudo-charisma? 
In het proefschrift van Toonen gaat het om een on
derdeel van de rekruteringsfunctie van politieke 
partijen. De auteur richt zich op de veranderde 
opvattingen in de partijen over de rol van lijsttrek
ker en de gevolgen daarvan voor hun selectie. Lijst
trekkers worden daarbij geacht in de praktijk de 
politieke Ieider van de partij te zijn. Uitgangspunt in 
het betoog van T oonen is de vee! geuite stelling dat 
er een sterke personalisering in de politiek heeft 
plaats gevonden. Een niet onproblematisch uit
gangspunt gezien het feit dat deze stelling eigenlijk 
in drie delen gesplitst zou dienen te worden. Deze 
delen kunnen samenhangen maar dat is niet noodza
kelijk. Ten eerste kan het kan gaan om de neiging 
van kiezers zich bij hun stemgedrag in toenemende 
mate te Iaten leiden door sympathie voor en ver
trouwen in lijsttrekkers. Daarnaast is het mogelijk 
dat er sprake is van een toegenomen personalistische 
verslaggeving door de media. In de derde plaats kan 
het betrekking hebben op de groeiende tendens bij 
partijen primair de persoon van de politiek Ieider en 
in mindere mate zijn beleid centraal te stellen in de 
presentatie . Toonen volstaat met een enkele verwij-

zing naar kiezersonderzoek en het belang van de te
levisie om de eerste twee aspecten van de personali
sering aannemelijk te maken. Centraal staat bij hem 
het derde aspect, de vraag hoe de politieke partijen 
op deze ontwikkeling hebben gereageerd en hoe de 
orientatie op het leiderschap binnen de drie belang
rijkste politieke stromingen - de christen-democra
tie, de sociaal-democratie en het liberalisme - sinds 
de aanvang van de ontzuiling in het midden van de 
jaren zestig is veranderd. Het gaat om een zinnige 
open vraagstelling die T oonen allereerst in een theo
retisch dee! uitwerkt en vervolgens op basis van 
archiefonderzoek probeert te beantwoorden. De 
uitwerking van beide delen, en het concluderende 
slotdeel stellen echter teleur. 

De originaliteit van het proefschrift, maar ook de 
zwakte, zit in het centrale begrippenpaar charisma 
en pseudo-charisma. Charisma wordt in navolging 
van Weber omschreven als een vorm van legitiem 
gezag gebaseerd op 'een persoonlijke, directe en 
emotionele binding tussen Ieider en volgelingen' 
(p. 14), waarbij de volgelingen zich met de Ieider 
kunnen identificeren en zich door hem/haar Iaten 
mobiliseren (p. 1 5). Charisma treedt met name op in 
maatschappelijke noodsituaties of ten tijde van cri
ses. Het gaat aldus Toonen niet primair om de per
soon van de charismatische Ieider, maar om de cha
rismatische relatie met zijn volgelingen. Het charis
ma dient door de volgelingen erkend en herkend te 
worden. Weber onderkende al dat dergelijke charis
matische relaties nauwelijks nog passen in een mo
derne, op bureaucratie, techniek en rationaliteit ge
baseerde samenleving. Routinisering van het gezag 
is noodzakelijk en leidt tot rationed leiderschap. 
Daarmee zou de discussie besloten kunnen worden: 
het begrip charismatisch leiderschap is bruikbaar 
voor een analyse van de pre-industriele maatschappij 
en bij religieuze groepen, maar kan niet worden 
gebruikt voor de moderne politiek. Toonen laat het 
daar echter niet bij . In het debat over de vruchtbare 
toepassing van het begrip kiest hij voor de stellingna
me (van J. Bensman en M. Givant) dater in de hui
dige maatschappij slechts sprake kan zijn van pseu
do-charisma: er is niet Ianger sprake van een per
soonlijke, directe en irrationele relatie tussen Ieider 
en volgelingen maar van een zorgvuldig opbouwen, 
met behulp van de moderne massamedia, van het 
charismatische imago van een politiek Ieider. Pseu
do-charisma ontstaat in tegenstelling tot charisma 
niet Ianger spontaan, maar is het produkt van ratio
nele planning, beleid en strategie (p. 19). Toonen 
wijst er wei op dat hier kritiek op mogelijk is . De 
mening van P. Schnabel dat het onmogelijk is onder-
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scheid te maken tussen echt of onecht charisma wijst 
hij echter af omdat het zou gaan om de totstandko
ming en bet karakter van bet charismatische leider
schap en niet !outer om de effecten en het resultaat 
(p. 20-2 I). Een vreemde redenering gezien het feit 
dat daarvoor steeds benadrukt is dat het om de rela
tie tussen Ieider en volgelingen gaat en niet is inge
gaan op de wijze waarop de relatie tot stand komt. 
Analytisch gezien staat de aard van een relatie bo
vendien los van de wijze van totstandkoming. Con
sequent is Toonen ook niet op dit punt doordat hij 
enkele pagina's later Blonde! volgt die van mening is 
dat er twee dimensies ten grondslag liggen aan de 
drie gezagstypen (charismatisch, traditioneel en le
gaal) van Weber. Dez~ twee dimensies zijn respec
tievelijk de orientatie van de burgers op personen of 
instituties en het karakter van de binding tussen bur
ger en maatschappij: emotioneel/ affectief of instru
menteel/intellectueel. Een orientatie op personen 
en een sterk emotionele/ affectieve binding is ken
merkend voor een charismatische gezagsrelatie. 
Pseudo-charisma zou zich als vierde, door Weber 
niet onderkend type, kenmerken door een orienta
tie op personen en een instrumentele/intellectuele 
binding. Daarmee geeft Toonen aan dat het bij een 
charismatische relatie gaat om een emotioneel/ 
affectieve relatie en bij pseudo-charisma om een in
strumenteel/intellectuele relatie. Zowel de inhoud 
van de relatie als de wijze van totstandkoming is dus 
anders. Dit geeft ook aan dat de term pseudo-charis
ma nog!ll ongelukkig gekozen is. Pseudo-charisma 
heeft een zeer negatieve klank ten opzichte van het 
oorspronkelijke weberiaanse begrip charisma en dat 
is, gezien het feit dat het om een geheel ander type 
relatie tussen politieke !eiders en hun volgelingen 
gaat dan Weber voor ogen had, niet gerechtvaar
digd. 

Vanuit dit theoretisch kader zijn verschillende empi
rische vraagstellingen mogelijk. Wie zijn de volge
lingen, hoe waarderen ze de Ieider, op basis van 
welke criteria wordt hij geselecteerd, in welke mate 
wordt er geprobeerd een (pseudo-charismatisch) 
imago te co~strueren. Toonen houdt zich slechts 
met de laatste twee vragen bezig en kan daardoor 
geen empirisch onderbouwde uitspraken doen over 
een eventuele instrumenteel/intellectuele relatie 
tussen de politieke !eiders en hun volgelingen. In het 
tweede en derde dee! van zijn studie blijkt boven
dien dat de aard van de relatie tussen partijleiders en 
volgelingen geen open vraag voor hem was . De 
emancipatieleiders Domela Nieuwenhuis, Troel
stra, Kuyper en Schaepman kunnen volgens Toonen 

'in hoge mate als charismatische !eiders beschouwd 
worden' (p. 226). Bij de tweede en derde generatie 
partijleiders, door hem aangeduid als respectievelijk 
consolidatieleiders (Albarda, Nolens, Colijn en an
dere) en de naoorlogse restauratieleiders, was spra
ke van routinisering, gericht 'op het voortzetten en 
herstellen van de traditie'. Ze waren minder charis
matisch en hun gezag had een sterk traditionele of 
legale basis. In de periode van de ontzuiling manifes
teert zich vervolgens een vierde leiderschapstype 
met sterk pseudo-charismatische trekken. Toonen 
gebruikt hiermee de vier leiderschapstypen van We
ber/Blondel als een soort fasenmodel om de partij
geschiedenis in een keurslijf te persen, een weinig 
overtuigende en nauwelijks empirisch onderbouw
de exercitie. 

Oat is jammer, want bet materiaal dat hij heeft 
verzameld, en dat in bet tweede dee! wordt gepre
senteerd is op een aantal punten wei boeiend. Hij zet 
van de verschillende partijen op een rij hoe de aan
wijzing van de lijsttrekkers tot stand is gekomen en 
hoe het denken over de verkiezingscampagne en de 
rol van de lijsttrekker daarin zich heeft ontwikkeld. 
De relatie met het centrale begrip pseudo-charisma 
blijft echter onduidelijk. Oat kan geillustreerd wor
den aan de hand van de aanwijzing in I 976 van Van 
Agt als eerste CDA-lijsttrekker. Toonen laat slechts 
zien dat de keuze voor Van Agt een noodgreep was, 
zonder op dit punt nieuwe feiten te presenteren, 
maar gaat niet in op het beeld dat het CDA in de 
media van haar lijsttrekker wenste te presenteren 
(p. I 23). Hij constateert wei dat het co A zich zor
gen maakte over het taalgebruik van Van Agt en te
vergeefs probeerde hem intensief te coachen, maar 
hij stelt niet de vraag in hoeverre dat past binnen zijn 
theoretisch kader. De vraag welke eigenschappen 
van Van Agt (en andere lijsttrekkers) authentiek wa
ren en welke bewust gecreeerd werden behandelt 
hij niet. Daarmee ontwijkt hij de discussie over de 
vraag of Van Agt (en Den Uyl) rnisschien wei dege
lijk over een bepaald charisma beschikten. Voor hei
den geldt in ieder geval dat ze niet bepaald gewillig 
meewerkten aan de realisering van een door de par
tij bepaald beeld. Toch beschikten heiden over een 
emotionele band met een dee! van de achterban. 
Charisma of pseudo-charisma? Ik neig sterk naar 
charisma, maar Toonen bepaalt in zijn conclusies 
zonder verdere discussie dater sprake is van pseudo
charisma. Hier wreekt zich het feit dat Toonen cru
ciale begrippen als charisma, pseudo-charisma en 
personalisering niet geoperationaliseerd heeft .. 

Het ontgaat Toonen verder dat campagneleiders 
in de Nederlandse partijen wei oog hebben voor het 
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belang van de media-uitstraling van een lijsttrekker 
maar partijbestuurders vee! minder. De aanwijzing 
van een lijsttrekker is veelal het resultaat van een 
langdurig intern onderhandelingsproces waarbij 
vee! overwegingen en motieven een rol spelen. 
Charisma of pseudo-charisma vormt slechts een van 
de selectiecriteria. Citaten uit partijdocumenten 
over de vermeende uitstraling ofhet gewenste ima
go van een lijsttrekker zeggen onvoldoende over de 
veranderde orienta tie of personalisering. De aanwij
zing van lijsttrekkers vindt veelal in informed over
leg plaats. Gesprekken met hoofdrolspelers kunnen 
op dit punt informatiever zijn dan geschreven bron
nen. Toonen heeft echter nauwelijks interviews af
genomen. Om de personalisering van de politiek 
overtuigend aan te tonen zou verder een systema
tisch vergelijkend onderzoek nodig zijn tussen de 
periode van voor I 96o en van na I 96o . Hoe orien
teerden de partijen zich in de tijd van Colijn en 
Drees op het lijsttrekkerschap en hoe personalistisch 
waren de campagnes in die periode? Nu kan Toonen 
slechts een ding overtuigend aantonen: de ontwik
keling in alle partijen naar een eenhoofdig lijsttrek
kerschap, een ontwikkeling waarbij presentatie
motieven inderdaad een belangrijke rol speelden. 
Daarmee heeft hij echter niet aangetoond, zoals hij 
in zijn afsluitende paragraaf suggereert, dat de ten
dens naar personalisering in de Nederlandse politiek 
het democratisch gehalte van de Nederlandse poli
tiek aantast. Zijn stellingname op dit punt staat ook 
op gespannen voet met de hoofdlijn van zijn hoek. 
Indien personalisering en de toegenomen lijsttrek
kergerichtheid schadelijk zijn voor de democratie, 
hoe stand het dan met de kwaliteit van de democra
tie in de tijd dat deze werd beheerst door de door 
Toonen als echte charismatische !eiders aangeduide 
politici als Troelstra en anderen? 

Een antwoord op de vraag naar het verband tus
sen groeiende personalisering en het gehalte van de 
Nederlandse politiek zou een geheel andere onder
zoeksopzet vergen, waarbij niet voorbij gegaan kan 
worden aan een systematische analyse van verkie
zingscampagnes. Een dergelijke onderzoek treft 
men evenmin aan in de studie van Koole, maar toch 
komt hij tot een vee! evenwichtiger behandeling van 
de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. Hij 
onderschrijft de toegenomen personalisering, maar 
onderkent een tweede tendens die in de studie van 
Toonen nagenoeg ontbreekt. Er is niet slechts spra
ke van een personalisering van campagnes maar te
vens van een profilering op basis van een beperkt 
aantal issues. Een ontwikkeling die in de jaren zestig 
is begonnen en in de PvdA sterk door Van Thijn is 

bepleit. Een profilering op basis van issues in plaats 
van op basis van beginselen, zoals ten tijde van de 
verzuiling plaats vond, is niet op voorhand schadelijk 
voor de kwaliteit van een verkiezingscampagne. De 
stelling van Koole dat 'personifiering van de verkie
zingen' niet zonder meer inhoudsloze verkiezingen 
betekent client dan ook onderschreven te worden. 
De kwaliteit van de kandidaten bepaalt mede of poli
tieke inhoud aan electorale attractiviteit wordt 
gekoppeld (p. 42o). 

Het verval van de politieke partij? 

Toonen staat in het algemeen weinig kritisch tegen
over de door de media uitgedragen meningen over 
de ontwikkelingen in de politiek. Voor Koole geldt 
eerder het omgekeerde. In zijn proefschrift, maar 
ook in eerdere publikaties, stelt hij zich vaak ten 
doe! kanttekeningen te plaatsen bij in brede kring 
aangehangen opinies. In dit werk, met name in de 
laatste hoofdstukken, bestrijdt hij het pessimisme 
over de toekomst van de politieke partijen, de de

cline tf parties these of de lmpotenzthese. In de visie van 
Koole is er geen sprake van een verval van de politie
ke partijen, wei van een schoorvoetend aanpassings
proces. 

Het proefschrift van Koole is echter in de eerste 
plaats een zeer gedegen inventarisatie van de veran
derende partijorganisaties in Nederland vanaf I 960. 

Daarnaast ontvouwt hij op basis van bestaande theo
rieen over de ontwikkeling van politieke partijen 
een eigen visie op de toekomst van de Nederlandse 
politieke partij. 

Als overzicht van de organisatorische aspecten 
van de politieke partijen in Nederland kent het hoek 
zijn gelijke niet. Voortbouwend op eerdere publika
ties van zijn hand behandelt Koole in dee! I I en I I I 

van zijn proefschrift in heldere en compacte hoofd
stukken onder andere onderwerpen als de formele 
organisatiestructuur, de ledenaantallen, de financien 
van de partijen, de wettelijke positie, de gewijzigde 
programmaproduktie en de ontwikkeling van ver
kiezingscampagnes. Voor wie zich in deze en andere 
onderwerpen wil verdiepen is dit hoek een onrnisba
re bron van informatie. Slechts een enkele onvolle
digheid valt daarbij op. Zo vermeldt Koole dat, naar 
aanleiding van de rol van de Pvda-partijraad bij de 
formatie van I 9 7 7, het rapport van de Kommissie in

terne partijdemokratie in I 98o voorstelde om het eind
oordeel over de formatie voortaan te Iaten plaats 
vinden nadat de onderhandelingen waren afgesloten 
(p. I 3 I). Het is hem daarbij ontgaan dat die be
voegdheid de partijraad later ontnomen is en over
gedragen aan het congres. Zo keurde een extra con-
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gres zowel in 1981 als in 1989 het resultaat van de 
formatieonderhandelingen goed en gaf toestemming 
om toe te treden tot het kabinet. 

Als visie op de toekomst van de politieke partijen 
is het hoek zeer boeiend en prikkelend. Koole 
plaatst zijn visie duidelijk in een zeer wijds historisch 
perspectief. In de eerste twee hoofdstukken laat hij 
zien dat de partijorganisaties rond 1 96o, met een 
enkele uitzondering, de ontstaansgeschiedenissen 
van de verschillende partijen weerspiegelden. Met 
een knipoog naar de bekende stelling van Lipset en 
Rokkan over de sinds het begin van deze eeuw 
bevroren partijstelsels spreekt hij over de 'bevrie
zing van de organisatiestructuur van de partijen' (p. 
Ioo). PvdA, ARP en in mindere mate de KVP, par
tijen die zich van oudsher op de integratie van 
bepaalde bevolkingsgroepen hadden gericht, volde
den het meest aan het beeld van de traditionele mas
sapartij. Na 1 96o treedt een zekere convergentie op 
in de organisatiestructuur van de partijen. Enerzijds 
was dat het gevolg van het ontstaan van het CDA, 

anderzijds constateert Koole dat ook een partij als de 
vvo in de jaren zeventig steeds meer het karakter 
krijgt van een massapartij. 

Op basis van de eerder aangedragen informatie 
schetst Koole in de twee laatste hoofdstukken zijn 
visie op de verdere ontwikkeling van de politieke 
partij. Hij verwerpt de Stelling dat we getuigen zijn 
van het verval van de politieke partij. Bij zijn argu
mentatie op dit punt zijn wei enige kanttekeningen 
te plaatsen. De functionalistische stelling dat het 
verlies van een of meer functies door partijen bete
kent dat er sprake is van neergang wijst Koole te
recht af. Het feit dat het onderwijs en de massame
dia de socialisatiefunctie van de politieke partijen 
hebben overgenomen is geen aanwijzing voor het 
vermeende verval. Ook kan men het eens zijn met 
Koole dat de rekruteringsfunctie van partijen eerder 
in belang is toegenomen dan afgenomen. Voor som
migen is dat echter juist een van de huidige proble
men. Koole pareert deze kritiek op het slecht func
tioneren van de rekruteringsfunctie met het argu
ment dat de kwaliteit van gekozen vertegenwoordi
gers niet objectief is vast te stellen. Een weinig over
tuigend argument. W etenschappelijk is het juist, 
maar hier geldt toch met name dat de perceptie van 
de kiezers doorslaggevend is en niet de mening van 
de wetenschap. lndien grate groepen kiezers van 
mening zouden zijn, terecht of onterecht, dat de 
kwaliteit van de parlementariers achteruit gaat is er 
een probleem voor de partijen. 

Een van de belangrijkste functies van partijen is 
de aggregatiefunctie, de weging van belangen en 

wensen van groepen kiezers. Het goed vervullen van 
deze functie is essentieel voor het functioneren van 
de parlementaire democratie. De aggregatiefunctie 
raakt de kern van de politiek, de gezaghebbende 
waardetoedeling. Koole onderschat op dit punt de 
problemen van partijen. Hij legt nadrukkelijk een 
verband met het ontbreken van samenhangende 
beginselen en totaalvisies bij de tegenwoordige par
tijen, maar wijst tevens op het gevaar dat het verle
den ge'idealiseerd wordt en dat het misschien wei 
onredelijk is om in deze tijd nog een samenhangend 
consistent programma te verwachten van partijen 
(p. 40 1 -40 2). Hij voegt daar aan toe dat een samen
hangende totaalvisie niet noodzakelijk is voor het 
vervullen van de aggregatiefunctie (p. 404). Daar
mee heeft hij geen ongelijk, maar loopt hij wei met 
een boog om de kern van het probleem heen. Het 
ontbreken van consistente partijprogramma's en 
herkenbare partijvisies dreigt de legitimiteit van vee! 
besluiten aan te tasten. In toenemende mate worden 
omstreden besluiten niet geaccepteerd door grate 
groepen burgers. De teloorgang van allesomvatten
de en verklarende ideologieen leidt ertoe dat de 
waardentoedeling in vee! gevallen niet Ianger als 
bindend ervaren wordt. De burger die zijn stem uit
brengt op een partij spreekt daarmee vee! minder 
dan in het verleden het vertrouwen uit in het pro
gramma van de partij en beschouwt zijn stem niet 
Ianger als een onbeperkt mandaat om namens hem 
prioriteiten te stellen en afwegingen te maken . 
Grote groepen uit de achterban van een partij kun
nen zich met enige regelmaat niet herkennen in de 
besluiten van de partij, maar hebben geen of weinig 
mogelijkheden invloed uit te oefenen. Het eens in 
de vier jaar mogen stemmen biedt onvoldoende mo
gelijkheden om de specifieke standpuntbepaling van 
partijen te bemvloeden. Op dit punt is er sprake van 
een niet Ianger overtuigend vervullen van de aggre
gatiefunctie door de gekozen vertegenwoordigers 
van politieke partijen. Deze ontwikkeling kan op 
den duur verdergaande gevolgen hebben, zowel 
voor het bestaansrecht van partijen als voor het func
tioneren van de vertegenwoordigende democratie. 
Een van de mogelijkheden om de burger meer greep 
te geven op de wijze waarop de partijen de aggrega
tiefunctie vervullen is de invoering van het correc
tief referendum. Een dergelijk instrument zal de 
macht van de kiezers vergroten en die van de partij 
en 'verkleinen. 

Koole redeneert bij zijn analyse van de functies 
van partijen sterk vanuit het perspectief van de par
tijen en laat de opvattingen en ervaringen van de kie
zers buiten beschouwing. Het leidt ertoe dat Koole 
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de problemen waar partijen mee te maken hebben 
sterk relativeert getuige ook de volgende stelling: 
'Zolang partijen in staat zijn vele kiezers bij de ver
kiezingen en een groot aantal kandidaten voor een 
beperkt aantal publieke ambten te mobiliseren, is 
het ook vanuit functionalistische optiek moeilijk vol 
te houden dat de partijen in verval zijn.' (p . 4o6). 
Zeker het mobiliseren van kandidaten voor veelal 
goed betaalde functies kan nauwelijks een verdienste 
van de partijen genoemd worden. De toekomstige 
ontwikkeling van de opkomst bij verkiezingen is nog 

. onzeker, maar geeft evenmin veel reden tot optimis
me. 

De moderne kaderpartij 

In de visie van Koole is er geen sprake van neergang, 
verval of crisis van de traditionele massapartij maar 
van een schoorvoetende overgang naar de moderne 
kaderpartij. In zekere zin is het van ondergeschikt 
belang of de toekomst van de politieke partij a! dan 
niet in termen van crisis en verval geanalyseerd 
wordt. De kernvraag is of de moderne kaderpartij in 
staat zal zijn essentiele taken als de rekruteringsfunc
tie en de aggregatiefunctie in de toekomst goed te 
vervullen. In tegenstelling tot de socialisatiefunctie 
en de aggregatiefunctie kunnen deze twee functies 
niet overgenomen worden door andere politieke 
actoren. 

Een vijftal punten acht Koole kenmerkend voor 
de mod erne kaderpartij: 

- verhouding top-basis : dominantie van de partij
top over de basis, maar met een duidelijke ver
antwoordingsplicht jegens het partijkader; 
-leden: !age organisatiegraad, maar !eden blijven 
belangrijk voor inkomsten, als rekruteringsre
servoir en om het partijapparaat draaiende te 
houden; 
- kiezers: sterke gerichtheid op kiezers, werving 
ongeacht sociale klasse en godsdienst, maar niet 
onder het gehele electoraat, campagne rond issu
es en de politieke Ieider; 
- organisatiestructuur: structuur van de massapar
tij blijft behouden, om redenen van interne par
tijdemocratie; 
- .ftnanciiin: inkomsten met name afkomstig van 
de !eden en van de overheid (p . 407-408). 

Koole is als het gaat om de toekomst van de moder
ne kaderpartij niet zonder meer optimistisch. Hij 
schetst een somber en een meer optimistisch scena
rio. In het sombere scenario ziet hij de partijen zich 
steeds meer op de staat en de parlementaire besluit
vorming richten . Partijen zouden door hun finan-

dele afhankelijkheid op den duur min of meer 
staatsorganen worden en hun maatschappelijk isole
ment vergroten. Een doorzettende ideologische 
convergentie zou de partijen in de ogen van de kie
zers tot 'een pot nat' kunnen maken. lndien deze 
ontwikkeling zich zou voordoen zou dit de legitima
tie van het politieke bestel kunnen aantasten en de 
opkomst van extreme partijen kunnen bevorderen. 
Koole ziet deze ontwikkeling niet als onontkoom
baar. Hij schetst een aantal mogelijkheden die deze 
ontwikkeling kunnen bijsturen. In de eerste plaats 
zouden de partijen, om hun herkenbaarheid te hand
haven, kunnen kiezen voor een beperkte vorm van 
polarisatie. Gezien de nog steeds bestaande hete
rogene politieke cultuur lijkt hem dat goed moge
lijk. In de tweede plaats zou de rekrutering van 
Kamerleden dienen te worden opengebroken, 'het 
isolement van dit politiek-bureaucratisch circuit kan 
men proberen te doorbreken door zich bij de rekru
tering niet uitsluitend te richten op het eigen actieve 
partijkader' (p . 418). 

In de derde plaats kan de band met de kiezers 
versterkt worden door het geven van een groter 
gewicht aan de voorkeurstem. W einig heil verwacht 
Koole van een verandering van het kiesstelsel. 

Als voorwaarde voor het succes van de moderne 
kaderpartij noemt Koole het handhaven van een 
hoog niveau van interne partijdemocratie en het blij
ven organiseren van een behoorlijk aantalleden. De
ze voorwaarden lijken mij juist, maar tevens uiterst 
moeilijk te realiseren. Waarom zou een burger nog 
lid worden van een politieke partij, tenzij hij of zij 
politieke of bestuurlijke ambitie heeft? De dalende 
ledenaantallen zijn zeker niet te wijten aan een afne
mende politieke belangstelling, deze is de afgelopen 
twintig jaar juist gegroeid. Het verval van de lange 
termijnvisie van de partijen, het politieke ideaal, 
leidt er echter toe dat vee! burgers liever hun tijd en 
energie stoppen in concrete acties van de milieube
weging, Amnesty International of andere vrijwilli
gersorganisaties dan in politieke partijen. Ook deze 
organisaties hebben grote moeite om !eden tot blij
vende activiteit aan te zetten. Burgers willen nog 
wei geld betalen voor een organisatie (donateurs) 
maar zijn niet gemteresseerd in het wei en wee van 
de vereniging. Onder deze voorwaarden is het niet 
mogelijk om een hoog niveau van interne partijde
mocratie te handhaven. Op dit punt is er geen reden 
te verwachten dat de tendens naar een groeiend 
maatschappelijk isolement van partijen en het daar
mee samenhangende ontstaan van een gei:soleerde 
politieke klasse op korte termijn doorbroken zal 
worden. 
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De traditionele massapartij heeft de politiek gedu
rende honderd jaar gedomineerd. Dit type partij 
werd geleidelijk aan de dominante partijvorm om
dat het grote groepen kiezers aansprak en de betrok
ken partijen grote strategische voordelen gaf op de 
concurrenten. Ze garandeerden zeker in de periode 
na 1945 het goed functioneren van de vertegen
woordigende democratie. Het is onwaarschijnlijk 
dat de modeme kaderpartij deze rol kan oveme
men. De ontwikkelingen die Koole aangeeft doen 
zich inderdaad voor, maar de modeme kaderpartij 
die hij schetst heeft teveel het karakter van een wil
lekeurige momentopname in een proces dat nog 
lang niet zijn einde heeft bereikt. Waarschijnlijk zul-

len de ledenaantallen blijven dalen en zal het aanpas
singsproces van de organisatiestructuur doorgaan. 
De financiele problemen zullen daardoor groter 
worden. De vijf pun ten die Koole kenmerkend acht 
voor de modeme kaderpartij kunnen daarom geen 
stabiele basis vormen voor een levensvatbare poli
tieke partij . 

De drie hier besproken studies geven vee! inzicht 
in het functioneren van de Nederlandse politieke 
partijen. Ze vullen elkaar ook op een fraaie manier 
aan, maar geven helaas weinig reden om de toe
komst van de politieke partij met vertrouwen tege
moet te zien . 
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Na lang wachten is er dan 
nu eindelijk een wetsvoor
stel voor het afstaan van 
organen. 2 Dat wetsvoor
stel houdt - in grote lijnen 

Orgaan
transplantatie in 
een collectieve 

verzekering 
nu geregistreerd was als 
donor of niet. Of hij een 
orgaan krijgt op dat mo
ment is in eerste instantie 

- in dat iedere Nederlan-
afhankelijk van de bereid
willigheid van anderen, en 

der thuis een kaart ont
vangt waarop hij/zij kan 
aangeven of men donor 
dan wei non-donor wil 
zijn, of dat men de beslis
sing overlaat aan de na
bestaanden. Vervolgens 
wordt de teruggezonden 
kaart in een centraal regis-

DICK J. HESSING niet van de vraag of iemand 
zelf geregistreerd stond of 
staat als donor. En boven
dien, de kans dat een indi
vidu echt ooit zelf een or
gaan nodig zal hebben, is 
dermate klein dat het geen 
enkele zin heeft om zich 

Hoogleraar Rechtspsycholosie aan de Faculteit der 

Rechtsaeleerdheid van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en bij zonder hooaleraar 

Rechtspsycholoaie aan de Faculteit der 
Rechtsaeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden 

ter opgeslagen. Daarnaast of in plaats van registratie 
kan men ook een codicil drag en. V oor diegenen, die 
de kaart niet terugsturen, geldt dat de nabestaanden 
desgevraagd alsnog toestemming kunnen geven of 
juist onthouden. Samengevat: een reaistratie-nabe

staandensysteem . 3 

Het belangrijkste winstpunt van het wetsvoor
stel betreft het registratiesysteem. Individuen hoe
ven nu niet meer de rest van hun Ieven een codicil op 
zak te hebben waarin zij aangeven dat na de dood 
organen en weefsels uitgenomen mogen worden 
voor transplantatie bij een ander, maar zij kunnen 
zich straks als donor registreren. 

Het registratiesysteem als uitgangspunt nemend, 
zijn er nog twee varianten denkbaar: een reaistratie

toestemminassysteem, waarin de niet-geregistreerden 
als non-donor worden beschouwd, en een reaistratie

bezwaarsysteem, waarin men door registratie ( ook) 
kan aangeven bezwaar te hebben tegen donatie. Bij 
het ontbreken van een dergelijke bezwaar-registra
tie wordt men na overlijden als potentiele donor 
beschouwd. 

De rationele optiek op reaistratie 

Een groot probleem, dat ook onder het huidige co
dicilsysteem de oorzaak is van tekorten aan orgaan
donoren, blijft echter bestaan: Waarom zou iemand 
zich Iaten registreren als donor? Want, als hij te zij
ner tijd een orgaan nodig mocht hebben, heeft hij 
even vee! kans op een orgaan als ieder ander, of men 

daarover nu a! druk te rna
ken. Met name hier geldt het gezegde: Wie dan 
leeft, wie dan zorgt. 

Voor de ander, de mogelijke ontvanger, maakt 
ook niet uit of hij/zij zich nu wei registreerde of 
niet. Een registratie meer of minder maakt nauwe
lijks iets uit voor anderen, zeker niet omdat ieder
een de gedachte ooit zelf een orgaan nodig te hebben 
verre van zich houdt en van plan is zo oud te worden 
dat de organen niet meer voor transplantatie kunnen 
worden gebruikt: iedereen wil oud worden, maar 
niemand wil het zijn. 

Bovenstaande overwegingen zijn, zeker vanuit een 
afweging van kosten en baten, rationeel en reeel. Er 
is alles voor te zeggen om niet te registreren of geen 
codicil te dragen . Er is maar weinig dat pleit voor een 
registratie of codicil. Het mag dan ook eigenlijk nie
mand verbazen dat de transplantatiepraktijk in Ne
derland al vele jaren te kampen heeft met een groei
end structured tekort aan postmortale orgaandono
ren.4 

Oraaandonatie als schenkinB 
Het gebrek aan organen voor transplantatie in Ne
derland is niet te wijten aan de rationele instelling 
van de gemiddelde Nederlander, maar veeleer aan 
de wijze waarop in ons land het afstaan van organen 
is gedefinieerd en vervolgens - voor wat betreft de 
daadwerkelijke regeling - vormgegeven. 

Het is gebruikelijk om het afstaan van organen te 
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beschrijven als iets bijzonders, als een altrulstische 
schenking, als gift aan een orgaanvrager. Met andere 
woorden: als aalmoes. Deze omschrijving heeft ver
strekkende consequenties. lmmers, een gift kan 
aileen vrijwillig zijn en mag niet worden afgedwon
gen ofbetaald. Een probleem dat deels direct voort
vloeit uit deze definitie is een groot tekort aan dono
ren en derhalve aan transplantabele organen en 
weefsels . Het alt:rulstische gehalte van onze bevol
king kent grenzen.5 Onder het vigerende stelsellijkt 
het maximum aan donoren bereikt en dat maximum 
ligt ver beneden het noodzakelijke niveau. De vraag 
naar organen blijft echter stijgen en het daardoor 
niet kunnen transplanteren zal in de toekomst voor 
steeds grotere kosten gaan zorgen. 

Orgaandonatie als sociaal dilemma 

Op deze wijze geanalyseerd hebben we te maken 
met een klassiek sociaal dilemma: een situatie waar
in het voor ieder lid van het coilectief lijkt te lonen 
om niet bij te dragen, maar waarbij de som van aldie 
'rationele' beslissingen om niet bij te dragen resul
teert in een suboptimale oplossing, zowel voor het 
collectief, als voor ieder individueellid van dat col
lectief. 6 Dit sociale dilemma ontstaat doordat (de 
kans op) het afstaan van organ en en (de kans op) het 
ontvangen van organen als los van elkaar staande za
ken worden gezien. Zowel in de Memorie van Toe
lichting als in de Memorie van Antwoord wordt niet 
een woord besteed aan het gegeven dat het hier niet 
gaat om zuiver altrui'stisch gedrag, maar om coope
ratief gedrag: iedere potentiele donor is in principe 
ook een potentiele ontvanger! De kans dat daadwer
kelijk organen na de dood zullen worden uitgeno
men voor transplantatie is van dezelfde orde van 
grootte als de kans dat men zelf behoefte heeft aan 
weefsel of organen. Juist omdat die kansen op afstaan 
en ontvangen zo klein zijn, verwaarloost de wetgever 
de relatie die bestaat tussen afstaan en ontvangen. 

Relatie tussen cifstaan en ontvangen van organen 

Het afstaan van organen en het ontvangen van orga
nen zijn met elkaar verbonden zoals het betalen van 
premies voor een collectieve ziektekostenverzeke-

ring en het ontvangen van een ziektekostenvergoe
ding wanneer de verzekerde ziek is. Iedere premie
betaler is tevens potentieel ontvanger van de verze
keringsvergoeding. Bij feitelijk gebruik, en bij niet
gebruik. Bij niet-gebruik bestaat namelijk de zeker
heid van een uitkering in het geval deze nodig mocht 
blijken. Met andere woorden, niet aileen de feitelij
ke uitkering, maar ook het recht op een eventuele 
uitkering maakt deel uit van het stelsel van ziekte
kostenverzekeringen. Het betalen van een premie 
en het recht op een ( eventueel noodzakelijke) uitke
ring zijn twee kanten aan een en dezelfde medaille. 
Het een kan niet bestaan zonder het ander, en omge
keerd. Net zo min als iemand tegenwoordig een 
ziektekostenvergoeding als altrulstisch geschenk in 
ontvangst zal willen nemen, zal niemand het in zijn 
hoofd halen om het betalen van premies als schen
king te definieren. 

'Free-riders' in het registratie-nabestaandensysteem 

Een consequentie van het voorgestelde registratie
nabestaandensysteem en het onderliggende concep
tuele kader is dat de cooperatief ingestelde burger 
die bereid is na zijn/haar dood af te staan - zijn coo
peratieve houding straks als het ware 'bestraft' ziet 
met de opdracht die cooperatieve houding te Iaten 
registreren, of vast te leggen in een codicil, dat hij / 
zij op zak moet hebben en houden . Die extra op
dracht wordt niet beloond. De niet-cooperatieve 
burger - die niet wil afstaan, of niet bereid is zijn 
positieve houding kenbaar te maken - blijft daaren
tegen 'beloond' met gelijke kansen aan de ontvang
kant. De 'rationele' reactie van het individu is dan 
ook te begrijpen: Van aile Nederlanders die bereid 
zijn na de dood organen af te staan voor transplanta
tie, heeft of draagt de grootste groep geen codicil.7 
Hoe cynisch dit ook mag lijken, dat is volstrekt 'ra
tioned' gedrag, dat juist daarom niet door (goedbe
doelde) voorlichtingscampagnes kan worden veran
derd. Zowel in het huidige codicilsysteem als in het 
toekomstige registratie- nabestaandensysteem zal de 
transplantatiepraktijk in ons land geconfronteerd 
blijven met een groeiend tekort aan transplantabele 
organen. 

1 . Met dank aan Pek van Andel, Roe! 
Pieterman en Henk Elffers voor hun 
commentaar op een eerdere versie van 
dit artikel. 
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bereidheid tot postmortale oraaandonatie, 
dissertatie Leiden, Lisse: Swets & 

6. W .B.G. Liebrand en P.A.M. van 
Lange ( 1989) Als het mij maar niets kost: 
de psycholoaie van sociale dilemma 's , 
Amsterdam/ Lisse: Swets & Zeitlinger. 
7. H. Elffers, D.J . Hessing en R. 
Pieterman (1993) Wetsvoorstel 
orgaandonatie: aileen een registratie
bezwaarsysteem zal voldoen, 
Nederlandsjuristenblad, 68/24, 877-
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De collectieve verzekerinB van oraaantransplantatie 

Ieclere Nederlander kan op een gegeven moment be
hoefte krijgen aan een orgaan. Die kans is gelukkig 
klein. Ongeveer net zo klein als de kans om donor te 
zijn. 8 Een collectieve-verzekeringsbenadering van 
orgaantransplantatie kan het probleem van het 
groeiende tekort aan transplantabele weefsels en 
organen oplossen. In zo'n collectieve verzekering, 
waarin alle burgers worden opgenomen, wordt or
gaantransplantatie beschouwd als een collectief 
goed. Een dergelijke benadering herdefinieert de 
bereidheid tot het afstaan van organen na de dood als 
de betaling van een 'verzekeringspremie'. En, even
als dat bij andere collectieve verzekeringen het geval 
kan zijn, moet hier wellicht de mogelijkheid worden 
opengehouden voor hen die principieel bezwaar 
hebben tegen een dergelijke verzekering. Een con
sequente uitwerking van de collectieve-verzeke
ringsbenadering bij orgaantransplantatie leidt tot 
een aanpassing van het voorliggende wetsvoorstel. 
Die aanpassing houdt in, dat voor overledenen die 
zich niet hebben Iaten registreren en ook geen codi
cil droegen (dat wil zeggen: geen 'verzekeringspre
rnie' hebben betaald), uitgegaan wordt van een be
zwaarvariant, resulterend in een registratie-be
zwaarsysteem. Onze modeme samenleving en haar 
calculerende burgers zou een dergelijke 'dwang' tot 
een cooperatieve instelling niet misstaan! 9 

Bij deze keuze gaan we er overigens vanuit dat de 
principiele bezwaren ook het ontvangen van orga
nen gelden, met andere woorden, de bezwaren gel
den voor orgaantransplantatie in zijn geheel. Ge
geven het feit dat meer dan 95 procent van de bevol
king in aanmerking voor een orgaan zou willen ko
men in geval dat nodig mocht blijken, betreft het 
hier een kleine marginale groep. 10 

UitsluitinB van premieweigeraars? 

We besteden hier ook enige aandacht aan die situatie 
waarin iemand weigert na de dood organen af te 
staan maar desalniettemin - op grond van de heer
sende opvatting over het altrui:stische karakter van 
donatie - gelijke rechten bij het eventueel ontvan
gen van een orgaan wenst als anderen, die wei be
reid waren af te staan. Met andere woorden, de a-

8. D.J. Hessing ( 1990) The social 
dilemma of organ donation: opting in 
or opting out - is that the question? In: 
J. Shanteau en R.J. Harris (eds.) Organ 
donation and transplantation: psychologi
cal and behavioral factors, Washington: 
APA. 

9. J. van den Doe! ( 1990) Democratie en 
welvaartstheorie, Alphen aan den Rijn: 

sociale combinatie Ik ben niet bereid zelf na mijn dood 

organen cif te staan voor transplantatie bij een ander, maar 
indien nodiB wil ik wei dezelfde rechten hebben op een or

gaan als ieder ander. Deze constructie is niet aileen 
denkbaar in de huidige situatie, maar wordt zelfs -
gegeven het als altrui:sme gedefinieerde afstaan van 
organen - als legitiem ervaren. Ik ben echter van 
oordeel dat dit nu juist de absurditeit aantoont van 
het definieren van orgaandonatie als een altrui:stische 
handeling, in plaats van een collectieve coi:iperatieve 
handeling. Omdat geven en ontvangen hier onlos
makelijk met elkaar verbonden zijn is het ethisch 
niet juist om voor mensen die als donor geregi
streerd staan (of codicildragers) en voor bezwaar
makers (niet-codicildragers)- in geval van behoefte 
aan een donororgaan - uit te gaan van gelijke rech
ten op een vrijkomend orgaan. 

Het is in deze gedachtengang volstrekt logisch 
om 'premiebetalers' bij schaarste aan organen voor
rang te verlenen hoven 'bezwaarmakers'. In dat 
opzicht valt er, gegeven het verband tussen geven en 
ontvangen, veel voor te zeggen de donor op de regi
stratiekaart de gelegenheid te bieden aan te kunnen 
geven dat zijn organen bij voorkeur worden ge
bruikt voor een ontvanger die zelf ook reeds lang 
(hoe Ianger hoe beter) als donor was geregistreerd! 
Deze mogelijkheid is minder vergaand dan de op 
zich meer logische benadering van een collectieve 
uitsluiting van non-donoren. 

Er kunnen echter twee redenen worden aangevoerd 
om in een registratie-bezwaarsysteem niet over te 
gaan tot collectieve uitsluiting van non-donoren, en 
'bezwaarmakers' alsnog in staat te stellen organen 
en weefsels te ontvangen in geval dat nodig mocht 
zijn. De eerste reden is dat er in een dergelijk sys
teem naar aile waarschijnlijkheid voldoende organen 
beschikbaar komen om ook aan die vraag te voldoen. 
De tweede reden is van meer praktische aard: vanuit 
het perspectief van de weefseltypering neemt de 
kans op een geslaagde transplantatie toe naarmate 
het aantal ontvangers groter wordt. 

Wie beslist in een reaistratie-bezwaarsysteem? 
Niet iedereen is voorstander van een dergelijke be-

Samson (3e druk). 
1 o. Y. Dror ( 1959) Law and social 
change, Tulane Law Review, 33, 787-
8o2, enS. de Vries (1989) Suggesties 
voor oplossingen, In: W.B.G. 
Liebrand en P.A.M. van Lange (1989) 
Als het mij maar niets kost: de psychologie 
van sociale dilemma's, Amsterdam/ 
Lisse: Swets & Zeitlinger, p. 141-167. 
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zwaarvariant voor niet-geregistreerden. Een veelge
hoord bezwaar tegen dit systeem is dat dan een wil
lekeurige ander de uiteindelijke beslissing neemt. 
Niets is minder waar. Door de toegezonden kaart 
niet terug te zenden, nemen betrokkenen zelf de 
beslissing geen bezwaar aan te tekenen. 

Een ander bezwaar dat wordt ingebracht tegen een 
registratie-bezwaarsysteem betreft het gegeven dat 
in dit systeem het gedrag dwingend zou worden 
voorgeschreven. Ook dat is niet waar . Individuen 
weten, zeker bij goede voorlichting, wat de conse
quentie van registratie zal zijn en dat niet-registre
ren een beslissing inhoudt, namelijk een beslissing 
v66r donatie . Evenals men bij invoering van het 
voorliggende wetsvoorstel weet dat niet registreren 
of geen codicil dragen kan betekenen dat de nabe
staanden desgevraagd een beslissing nemen. Hoe die 
beslissing zal uitvallen, en of die beslissing in over
eenstemming zal zijn met de eigen ( onuitgesproken) 
wens, blijft veelal onbekend. Beter dan in een regis
tratie-toestemmingssysteem weet men in een regis
tratie-bezwaarsysteem wat er kan gebeuren: heeft 
men bezwaar aangetekend, dan kunnen de nabe
staanden niet hun wil doordrijven; heeft men geen 
bezwaar aangetekend, dan kan men worden be
schouwd als potentieel donor na overlijden. Net zo
als men bij verkiezingen weet dat bij niet-stemmen 
de eigen stem wel meetelt, maar men niet weet 
waar deze terecht gaat komen . Aileen als men zelf 
stemt, komt de stem daar waar men wil. Op deze 
rnanier is tevens op een zuivere en maatschappelijk 
aanvaardbare wijze een oplossing gevonden voor 
hen die principieel bezwaar hebben tegen transplan
tatie en/ of tegen het mogelijke donorschap . 

Het l!ffect van voorlichtinB op houdinB en aedraa 
De vele voorlichtingscampagnes hebben helaas niet 
geleid tot een voldoende aantal codicildragers. Ook 
zal voorlichting nauwelijks invloed hebben op het 
daadwerkelijk registreren onder het nieuwe wets
voorstel. Voorlichting kan, in een sociaal dilemma, 

wei informatie verschaffen en houdingspatronen be
invloeden, maar is een machteloos wapen bij pogin
gen het gedrag te wijzigen. In een dergelijk dilemma 
is het onmogelijk via de houding het gedrag te wijzi
gen: de houding volgt het gedrag, en niet andersom. 
Oat wil zeggen, men kan wel door het gedrag te wij 
zigen de houding en de perceptie veranderen. Een 
wet, die het afstaan van organen een andere concep
tuele lading zou geven en tegelijkertijd de gedrags
opties structured zou wijzigen (of de consequenties 
die aan bepaalde gedragskeuzes zijn verbonden), zou 
werkelijk uitzicht bieden op het lenigen van het 
tekort aan organen. Pas in die situatie zal men het 
afstaan en hergebruik van organen als een normale 
zaak gaan beschouwen. 

Conclusie 
Zolang men orgaandonatie blijft beschouwen als een 
gift, een aalmoes, dat wil zeggen: blijft spreken van 
orgaandonatie in plaats van orgaanheraebruik (of or
gaanrecyclina!) houdt men een sociaal dilemma in 
stand, waarin de altrui:stische burger wordt opge
zadeld met de plicht tot registratie ofhet dragen van 
een codicil en de niet-altrui:stische burger zijn calcu
lerende (en in sommige gevallen asociale) houding 
beloond ziet met gelijke kansen op het ontvangen 
van een orgaan. Het is deze onevenwichtige situatie 
die bij aanname van het wetsvoorstel blijft bestaan 
en daarmee tegelijkertijd de kans op een serieuze 
oplossing van het probleem van het tekort aan orga
nen onmogelijk maakt. Niet aileen zal door de intro
ductie van dit systeem het tekort niet worden opge
heven, maar nog erger, de prikkel tot commercie op 
dit terrein zal in de toekomst aileen maar groter 
worden. 

Gegeven de overwegend positieve houding tegen
over orgaandonatie onder de Nederlandse bevolking 
is een registratie-bezwaarsysteem, bij goede voor
lichting, een effectievere vormgeving van het recht 
op zelfbeschikking dan een registratie-nabestaan
densysteem. 
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Dales versus 
Cleio 

In de zomer van dit jaar 
werden de plannen bekend 
met betrekking tot de ver
nietiging van de archieven 
van de BVD. Na de publika
tie bleef het vervolgens 
oorverdovend stil. En dat 

Dreiaende 

kaalslag in 
Mede door toedoen van de 
vaste kamercomrnissie voor 
de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten kwam Dales 
op haar voornemens terug. 
Besloten werd de scho-B v D-archieven 

terwijl het toch bepaald 
niet mis is wat er onder 

ningsoperatie uit te stellen 
tot einde 1993. Zo kregen 

auspicien van minister Da
les van Binnenlandse Za
ken wordt voorgesteld. 
Een ware kaalslag dreigt, 
waardoor vele gegevens 
over de Nederlandse sa
menleving verloren drei-

GERRIT VOERMAN 

personen die meenden dat 
zij door de BVD onrecht
matig waren behandeld, de 
gelegenheid juridisch in het 
geweer te komen . Met dit 
uitstel werd tegelijk beslo
ten de vernietigingsopera-

Horifd van het Documentatiecentrum Nederlandse 

Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit 

Groninaen 

gen te gaan. 
De aangekondigde grote schoonmaak hangt 

deels samen met het einde van de Koude Oorlog. 
Medio 1990 kondigde de minister aan dat persoons
gegevens die voor de B v o niet Ianger van belang 
waren, zouden worden vernietigd. Na de val van de 
Berlijnse Muur en de teloorgang van de Sovjet-Unie 
- haar Nederlandse bruggehoofd, de CPN, ver
dween al in 1986 van het politieke toneel - moest 
het takenpakket van de B v o op een nieuwe leest 
worden geschoeid. De bestrijding van de commu
nistische aartsvijand was immers een van de belang
rijkste redenen van zijn bestaan. Met het verschei
den van die tegenstander kon ook de archivale neer
slag van die strijd worden geruimd. Daarnaast wilde 
de minister uit het oogpunt van de privacy-bescher
ming schoon schip maken. 

Dales zette spoed achter de vernietiging. Deze 
betrof aanvankelijk alleen de door de B v o in de jar en 
1 94 5- 1 9 8 6 verzamelde persoonsgegevens en zou 
voor 1 mei 1991 achterderugmoetenzijn. DeBvo 
kwam al snel met een vernietigingsvoorstel, dat in 
beginsel positief beoordeeld werd door de Algeme
ne Rijksarchivaris, prof. Ketelaar. De Rijkscommis
sie voor de Archieven, die volgens de procedure ook 
gekend moet worden, was echter nogal afwijzend. 
De commissie wees op het 'blijvend belang van per
soonsgegevens voor historisch onderzoek' en pleitte 
daarom voor een defensief vernietigingsbeleid. 

tie niet alleen voor de per
soonsdossiers te Iaten gelden, maar voor al het ar
chiefmateriaal van de BVD. De blauwdruk voor deze 
grondige schifting werd dus deze zomer gepubli
ceerd. 

Vernietisinasplan 
Het is moeilijk exact de omvang te bepalen van de 
schade die zal worden aangericht. Vanwege het ge
heime karakter is er weinig bekend over de archie
ven van de BVD. Voor de televisie sprak Docters van 
Leeuwen, het hoofd van de dienst, enige tijd gel eden 
van enkele honderdduizenden dossiers. Het over
grate dee! hiervan komt voor vernietiging in aan
merking. Van de te verwijderen gegevens zal hoog
uit 5 a I 0 procent aan de papierversnipperaar ontko
men - zo staat tenminste te lezen in het verslag van 
de vaste commissie voor de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten van maart 199 1. 

De plannen van Dales - overigens in belangrijke 
mate ondersteund door de Algemene Rijksarchivaris 
- geven wei een indruk in welke hoek de zwaarste 
klappen zullen vallen . Uitgangspunt bij de selectie is 
- zoals de Archiefwet voorschrijft - dat die archief
bescheiden bewaard blijven die de reconstructie van 
het beleid van de BVD op hoofdlijnen mogelijk rna
ken. In de woorden van de Algemene Rijksarchivaris 
komt dit neer op de vraag 'hoe Nederland omging 
met de BVD en de BVD met Nederland'. Stukken die 
betrekking hebben op de 'politieke sturing en de-
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mocratische controle van de svo' komen daarom 
voor bewaring in aanmerking - althans voor zover 
zij het toezicht van de minister van Binnenlandse 
Zaken en van de Staten-Generaal betreffen. Vreemd 
genoeg geldt dit niet voor de bescheiden aangaande 
de controle van de president van de Rekenkamer op 
de geheime uitgaven van de B v D. De allocatie van de 
financien mag toch zeker als een eersterangs beleids
aangelegenheid worden beschouwd. Daamaast wor
den de stukken die samenhangen met de 'beleids
vorrning rond de taakuitvoering van de dienst en de 
samenwerking van de BVD met derden' bewaard. 
Hieraan ligt de eis tot reconstructie van de hoofdlij
nen weer ten grondslag. Daamaast ontspringen ar
chivalia betreffende 'bijzondere gebeurtenissen' die 
tot beleidswijzigingen bij de BVD hebben geleid, 
eveneens de vernietigingsdans. 

Zo op het oog lijkt de vernietiging nog mee te 
vallen. In de twee hierboven genoemde categorieen 
wordt immers amper gesnoeid. Bedacht moet ech
ter worden dat minimaal 90% van de gegevens ver
loren zal gaan. Het onheil zal zich dan ook vooral 
voltrekken in de laatste - en meest omvangrijke -
categorie bescheiden: het materiaal dat tot stand is 
gekomen bij de feitelijke taakuitvoering van de BVD. 
In het dienstjargon gaat het hier om de 'acquisitie en 
exploitatie van gegevens over personen en organisa
ties'. Hiervan gaat het leeuwedeel weg. In de eerste 
plaats geldt dit voor aile bescheiden afkomstig van 
en over 'geheime bronnen' van de BVD (informan
ten, agenten). Daamaast dienen aile persoonsgege
vens te worden opgeruimd, alsmede het materiaal 
betreffende organisaties die door de B v o zijn geob
serveerd. Uitgezonderd van vernietiging zijn de 
gegevens aangaande 'gezichtsbepalende en invloed
rijke personen van belangrijke organisaties' en stuk
ken betreffende 'bijzondere gebeurtenissen, die 
publiekelijk opzien hebben gebaard'. 

Cleio 's kanttekeningen 

Bij deze voornemens kan een aantal kanttekeningen 
worden geplaatst. In de eerste plaats met betrekking 
tot de selectie van de uitzonderingsgevallen . Hierbij 
worden subjectieve termen als 'bijzondere gebeur
tenissen' en 'gezichtsbepalende en invloedrijke per
sonen' als criteria voorgesteld. Voorbeelden uit het 
recente verleden dringen zich op, zoals de treinka
ping in Drenthe in 1977, of CPN-leider Paul de 
Groot. Toch lijkt het - zelfs voor de Algemene 
Rijksarchivaris - geen eenvoudige zaak om deze cri
teria te operationaliseren. Wat bijvoorbeeld te doen 
met personages die hun invloed achter de schermen 
deden gelden? Hoe worden deze geselecteerd? Kan 

juist niet uit de aangelegde dossiers blijken welke 
positie bepaalde personen in een organisatie inna
men? Bovendien: wordt de operationalisering niet 
moeilijker naarmate men verder in het verleden 
reikt? 

Deze bezwaren gelden des te meer wanneer 
bedacht wordt dat aan de BVD zelf de selectie van de 
uitzonderingsgevallen toevalt. Zonder tvvijfel zal de 
archivaris van de dienst zich naar eer en geweten van 
deze taak kwijten. Van hem mag echter geen diep
gaande inhoudelijke kennis verwacht worden van 
aile organisaties die de B v o heeft geobserveerd en 
van alle terreinen die de dienst heeft bestreken. Het 
lijkt dan ook geboden dat een team van onafhankelij
ke historici en andere deskundigen de B v D bij de 
operationalisering van de selectiecriteria bijstaat, 
wanneer het zo ver mocht komen. 

De tweede kanttekening betreft het voorstel om 
vrijwel aile persoonsgegevens te vernietigen. Voor 
zover het hier om dossiers gaat van de vele tiendui
zenden antecedentenonderzoeken die de BVD sinds 
1 945 heeft uitgevoerd om sollicitanten voor ver
trouwensfuncties bij de overheid politiek te scree
nen, is hier weinig tegenin te brengen. Per slot van 
rekening gaat het in de meeste gevallen om een anti
communistische bloedproef bij doorsnee-onderda
nen. Oat deze stukken voor de rechts- en bewijszoe
kende burger van groot belang kunnen zijn spreekt 
voor zich, maar blijft hier verder buiten beschou
wing. Ongetvvijfeld bevatten de B v D-archieven 
naast deze verslagen ook andere, minder routinema
tige persoonsdossiers. De uitzonderingsclausule die 
hier door de BVD en de Algemene Rijksarchivaris is 
voorgesteld, zou voor deze gevallen wei eens veel te 
beperkt kunnen zijn. In ieder geval spoort zij niet 
met het advies van de Rijkscomrnissie voor de Ar
chieven, dat deze begin 1991 bij de eerste vernieti
gingsplannen uitbracht. Hierin pleitte de commissie 
ervoor 'dat de, in de onderhavige dossiers voorko
mende gegevens over personen, die op enig maat
schappelijk gebied (en dit in de ruimste zin) van 
enige (historische) betekenis zijn geweest van ver
nietiging worden uitgezonderd'. 

In dit advies liet de Rijkscommissie zich niet uit 
over de zakendossiers, omdat die op dat moment 
nog buiten de schoningsoperatie vielen. In de huidi
ge plannen zijn deze stukken wei betrokken - met 
desastreuze gevolgen. Het voorstel behelst immers 
de .vernietiging van aile gegevens betreffende de 
door de B v o sinds 1 94 5 in het oog gehouden organi
sa ties. Hier wordt geen enkele uifzonderingscatego
rie voorgesteld - alles moet weg. (De vernietiging 
van het abonneebestand van het communistische 
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dagblad De Waarheid - door de krant zelf niet cen
traal bijgehouden, maar wel door de B v D-is al ge
schied. Voor Dales was dat overigens geen pro
bleem. Het zou hier niet om een dossier, maar om 
een 'registratie' gaan.) 

Evenals bij de persoonsdossiers wreekt zich ook 
hier de algemene richtlijn, dat bij de ruiming van 
archieven van overheidsinstanties aileen die beschei
den dienen te worden bewaard, die de reconstructie 
van zo'n organisatie op hoofdlijnen mogelijk maakt. 
Hoe de modus operandi op de 'werkvloer' eruit zag -
met andere woorden: hoe het beleid in praktijk 
werd gebracht - blijft zo voor altijd buiten het be
reik van de onderzoeker. Maar ook om andere rede
nen is dit richtsnoer weinig bevredigend. Binnen de 
historische wetenschap woedt hierover momenteel 
een discussie. Daarbij wordt erop gewezen dat se
lectie primair vanuit het beleidsperspectief tot ver
waarlozing van het culturele aspect- in de ruime zin 
des woords - zou leiden. En zeker in het geval van 
de archieven van de B v D lijkt de culturele waarde 
groot. De dienst neemt een bijzondere plaats in in 
het geheel van rijksdiensten, zoals de Rijksarchivaris 
ook stelt. Op grond van zijn bijzondere taakstelling 
ter bescherming van de staatsveiligheid en de demo
cratische rechtsorde was de B v o gerechtigd om via 
openbare bronnen, maar ook heimelijke (informan
ten, infiltranten) informatie te verzamelen be
treffende vele ( extreem geachte) groepen en facet
ten van de Nederlandse samenleving. Ten gevolge 
van deze - formeel en praktisch - unieke positie kan 
het B v o-archief worden getypeerd als een Fundarube 

waarmee niet aileen geschiedkundigen, maar ook 
politicologen, sociologen, of wellicht antropologen 
het inzicht in de Nederlandse samenleving kunnen 
vergroten. Te denken valt daarbij aan thema's als 
vorstenhuis, terrorisme, links- en rechts-extremis
me of de nieuwe sociale bewegingen. Van belang is 
derhalve de erkenning dat de BVD-archieven tevens 
een intrinsieke culturele waarde hebben, waardoor 
niet uitsluitend met het beleidsreconstructie-criteri
um kan worden volstaan. 

Verweer van Dales 

Door de minister worden in feite twee argumenten 
tegen een ruimhartiger bewaarbeleid in stelling 
gebracht. In de eerste plaats wil zij voorkomen dat 
de (actuele) informatiepositie van de BVD, zijn 
bronnen en werkwijze bekend worden, aangezien 
dit de effectiviteit van de dienst zou schaden. Dit 
gaat inderdaad op voor de lopende dossiers, maar 
die komen in dit stuk niet voor . Voor de te vernieti
gen bescheiden ligt het echter anders: deze wachten 

juist dit lot omdat zij voor de staatsveiligheid over
bodig zijn geworden. Waarom kunnen zij dan niet 
bewaard blijven onder de condities die de Archief
wet stelt? Wanneer het bezwaar uitsluitend gelegen 
is in de 'bronbescherming', dat wil zeggen de ge
heimhouding van de informanten van de avo, dan is 
daarvoor wel een oplossing te vinden . De werkwijze 
van de B v D is dusdanig - zo vermeldt de dienst nota 
bene zelf in de toelichting op de concept-vernieti
gingslijst - dat de gegevens uit deze geheime bron
nen zo worden bewerkt 'dat de bronnen van her
komst niet kunnen worden getraceerd' . Deze be
werkte gegevens worden vervolgens samen met de 
via open bronnen verkregen data 'administratief 
verwerkt rond de personen en organisaties waar
over zij informatie bevatten' . Op een bijltjesdag zit
ten slechts weinigen te wachten . Waarom dan niet 
de dossiers rond de informanten - voorlopig - her
metisch gesloten houden, maar de persoons- en za
kendossiers - waarin volgens de door de avo ge
bruikte werkwijze geen namen var: informanten 
voorkomen - bewaren voor historisch onderzoek? 

Op dit punt aanbeland stuit men op de tweede 
verdedigingsring. De gegevens zouden moeten wor
den vernietigd uit het oogpunt van privacybescher
ming van de - geobserveerde - personen die erin 
voorkomen. Om deze barriere te slechten kan de 
hulp van de Algemene Rijksarchivaris worden inge
roepen. Bij de beslissing om persoonsgegevens te 
vernietigen dan wei te bewaren was voor hem het 
privacyargument niet doorslaggevend . 'De Ara is 
van mening dat de Archiefwet 1962, tezameri met 
de bij de Rijksarchiefdienst ontwikkelde openbaar
heidspraktijk, voldoende waarborgen biedt ter 
bescherrning van de privacy van nog levende perso
nen' . Hij wordt hierin gesteund door de Rijks
comrnissie voor de Archieven, die in januari 1991 -

in een bijlage bij haar advies - in herinnering riep 
'dater ook andere, eveneens zeer privacygevoelige 
archieven thans in de archiefbewaarplaatsen van de 
overheid berusten . ' 

Historisch en politiek aewenste steekproif 

Voor Dales gaat dit allemaal te ver . Zij wil zelfs niets 
weten van het voorstel van de Algemene Rijks
archivaris, dater een steekproef wordt bewaard van 
de uit de voor vernietiging in aanmerking komende 
persoonsgegevens, waarbij de dossiers worden 'ge
anonimiseerd'. Deze steekproef zou een reconstruc
tie - voor de jaren 1945-1980 - mogelijk moeten 
maken 'van de wijze waarop de BVD gegevens heeft 
verzameld over personen in de periode waarin de 
avo niet, of slechts in geringe mate, beschikte over 
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aanwijzingen dan wel richtlijnen over de wijze waar
op en ten aanzien waarvan gegevens verzameld moe
ten worden en worden vastgelegd'. Hoewel de 
Rijksarchivaris dit niet hardop stelt, gaat van zijn 
argumentatie de suggestie uit dat de politiek tot 
circa 1980 zich niet altijd even intensief met de BVD 

bemoeide. Wanneer inderdaad bedoeld wordt dat 
de politieke sturing toentertijd te wensen overliet, 
waardoor de dienst in de gelegenheid kwam haar 
taakstelling zelf, eigenmachtig, in aanzienlijke mate 
in te vullen, dan is een dergelijke steekproef niet 
aileen vanuit geschiedkundig perspectief van belang, 
maar zelfs een pure noodzaak vanuit het oogpunt 
van democratische control e . Dit werd overigens on
derschreven door de vaste commissie voor de inlich
tingen- en veiligheidsdiensten. Deze achtte reeds in 
maart 1991 een steekproef wenselijk in verband met 
de geschiedschrijving van de B v o en voor een 'ex 
post politieke controle op de wijze waarop de dienst 
in het verleden persoonsgegevens heeft vergaard'. 
De minister leek toen dezelfde mening toegedaan. 
In september 1991 antwoordde zij de Vereniging 
Voorkom Vernietiging, dat het vanwege het histori
sche belang voor de hand lag dat 'een representatie
ve steekproef van het bij de B v o aanwezige archief
materiaal bewaard zal moeten blijven'. In de zomer 
van 199 2 werd eveneens nog uitgegaan van een 
steekproef- zo blijkt uit notulen van het ambtelijk 
overleg tussen het Algemeen Rijksarchief en de 

svo, die via de Wet Openbaarheid Bestuur bekend 
zijn geworden. In de huidige plannen wordt even
wei nergens meer over een steekproef gerept. 

Muze rif minister 
De kwestie van de B v o-archieven dient niet zozeer 
te worden benaderd vanuit het oogpunt van de 
minister van Binnenlandse Zaken zoals momenteel 
gebeurt, maar meer vanuit het perspectief van de 
muze der geschiedenis. Niet de vernietiging, maar 
het behoud zou het vertrekpunt van het de bat moe
ten zijn. De bijzondere plaats die de BVD inneemt 
binnen zowel het overheidsapparaat als de Neder
landse samenleving en de bijzondere sociaal-culture
le dataverzameling die daarvan het gevolg is, wetti
gen zo'n benadering volledig. Wanneer eenmaal is 
overeengekomen dat het gehele archief in beginsel 
bewaard wordt, kunnen mogelijke uitzonderingen 
op deze regel worden bediscussieerd (zoals de hier
boven reeds genoemde routinernatige anteceden
tenonderzoeken, of gegevens betreffende geheirne 
inforrnanten). 

De strijd tussen de rnuze en de minister wordt 
dit najaar waarschijnlijk beslist, wanneer de Tweede 
Karner over de concept-vernietigingslijst spreekt. 
Wellicht dat Cleio dan de steun krijgt van de PvdA
fractie, die bij rnonde van haar lid Valk in juni 1992 

in de Karner een lans brak voor 'een terughoudend 
vernietigingsbeleid' . 
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. Een bespreekbaar 
plan 

H. Verwey-Jonker over: 

lmmigratie: Waar ligt de grens? 

w ss-werkgroep lmmigratiepolitiek 

PvdA-Verkenningen 1993 

In vee! opzichten is dit rapport 
een verademing. Tot dusver wer
den problemen van immigratie en 
etnische minderheden van vee! 
kanten - ook in de PvdA - veelaJ 
benaderd vanuit sentimenten: 
medelijden natuurlijk, maar ook 
angst, angst om te discrimineren, 
angst om 'racisme' op te roepen 
ofwel angst om zelf voor een 
racist te worden gehouden. Met 
die houding heeft dit rapport 
gebroken: het is zakelijk, realis
tisch en in hoofdlijnen eerlijk. En 
het geeft tenslotte een bespreek
bare oplossing voor een nieuw 
beleid. 

Eindelijk wordt ook erkend dat 
immigratie in Europa een blijvend 
verschijnsel zal zijn en - zij het 
wat verhuld - hoe dat komt: dat 
de autochtone bevolking al jaren 
niet voldoende kinderen krijgt 
om zichzelfte vervangen . 

Het eerste hoofdstuk geeft een 
duidelijk - maar natuurlijk onvol
ledig en iets te optimistisch -
overzicht van vroegere en tegen
woordige migratiestromen in het 
bijzonder naar Nederland. Daarin 
worden ook de voor- en nadelen 
van continue immigratiestromen 
genoemd en wordt even aandacht 
geschonken aan oplossingen, die 
bijvoorbeeld Jan Tinbergen en 
Abram de Swaan wei eens hebben 
voorgesteld : nivellering van de 
welvaart over de wereldbevol
king, zodat de voornaamste 
'pushfactor' - de armoede - zou 
verminderen. 

Het tweede hoofdstuk vind ik wat 
rommelig. Het heet 'De stuur
baarheid van immigratie' en daar
bij worden vooraJ die mogelijkhe
den van sturen genoemd die bin
nen de bevoegdheid van de cen
trale overheid liggen: verblijfs
vergunning, recht op arbeid en 
sociale zekerheid en 'belnvloe
ding van de publieke opinie ' . 
Geen aandacht wordt geschonken 
aan de factoren die de stuurbaar
heid belemmeren, zowel in de 
kringen van de autochtone bevol
king als in die van de allochtonen 
zelf. Minstens had hier mijns in
ziens moeten worden genoemd 
de traditie, die bij zeer vee] van de 
betrokken migranten bestaat, om 
familieleden en dorpsgenoten on
der aJ]e omstandigheden behulp
zaam te zijn. Want daardoor 
wordt aan illegalen onderdak ver
leend, soms ook werk, en daar
door is het onmogelijk om men
sen die hier niet kunnen worden 
toegelaten weer uit te zetten. W el 
wordt erkend dat het niet moge
lijk is aJ!e immigratie inderdaad te 
sturen. 

Het hoofdstuk eindigt met een 
voorstel: er moet een immigratie
plan worden opgesteld en aan de 
hand daarvan moeten voor ar
beidsmigranten en buitenlandse 
studenten immigratiequota wor
den vastgesteld. De commissie 
die het rapport heeft opgesteld, 
wijst erop dat lang niet aile vor
men van migratie onder dit stelsel 
kunnen worden gebracht. 

Een quotumstelsel, waarbij bij 
voorbaat aanvaardbare aantaJlen 
immigranten worden vastgesteld , 
bestaat op grotere schaal al jaren 
in Ianden buiten Europa. Binnen 
de EG wordt daar blijkbaar ook 
over gesproken . Daarbij zouden 
dus die categorieen waarvan de 
aantallen min of meer geschat 



kunnen worden (zich aanbieden
de arbeiders, studenten van bui
ten de EG), geconfronteerd kun
nen worden met een gewenst 
quotum en op een soort van 
wachtlijst kunnen worden gezet. 
Zo gebeurt het als regel in de 
Verenigde Staten en in Australie. 
Maar we moeten er dan wel bij 
bedenken, dat dit systeem in het 
verleden gebruikt is - en rnis
schien nogal wel gebruikt wordt 
om voorrang te verlenen aan 
bepaalde nationale en religieuze 
groepen van wie men weinig 
moeilijkheden verwacht. In Ame
rika is het ingevoerd om de grote 
toeloop van Chinezen te beperken 
en later gebruikt om het land 
zoveel mogelijk 'Angelsaksisch en 
protestant' te houden: immigran
ten uit Engeland, Scandinavie en 
ook Nederland hoefden niet zo 
lang op toelating te wachten als 
Polen en Italianen. In het begin 
van de Hitlertijd werden joden 
die in Duitsland geboren waren, 
veel makkelijker binnen gelaten 
dan joden die wel in Duitsland 
woonden maar uit Polen afkom
stigwaren. 

Ik denk niet dat het nu direct de 
bedoeling is om dit quotumsys
teem op zo'n uitgebreide schaal 
ook in Nederland op deze wijze te 
gebruiken, maar als het zou wor
den ingevoerd, kan dat natuurlijk 
nog altijd vrijwel geruisloos. In 
elk geval moet dit aspect bij de 
beschouwingen betrokken wor
den. In Australie gebruikt men 
het trouwens ook om 'gekleur
den' te weren. 
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T weede rapport gewenst 
Dit rapport behandelt natuurlijk 
maar een dee! van het immigratie
probleem: over de hier reeds ge
vestigde allochtonen heeft men 
het niet. Ik hoop dat er nu een 
tweede deel zal volgen, waarin 
deze comrnissie een oordeel geeft 
over het integratieproces, dat -
naar ik aanneem - ook haar voor 
deze categorie voor ogen staat. 

lntegratie is nu weliswaar als 
een soort leidraad voor beleid ge
accepteerd, maar wat het precies 
inhoudt is onduidelijk en wat we 
eraan moe ten doen nog meer. 
Het proces is in Nederland slecht 
bestudeerd. Een paar van de ver
hullende maatregelen die we 
vroeger hebben genomen, zitten 
ons ook hier in de weg. Zo hebben 
we nooit mogen weten welk deel 
van de hier aanwezige Surinamers 
van Hindoestaanse afkomst wa
ren, van Javaanse, Chinese of cre
oolse achtergrond. Het waren im
mers allemaal Nederlanders? 

En we willen eindelijk ook wei 
eens weten wat er nu precies bij 
die 'gezinsvorrning' plaatsvindt. 
Hoeveel Turken en Marokkaanse 
mannen halen een vrouw uit hun 
moederland en hoe vaak wordt 
een Turks of Marokkaans meisje 
daar door haar ouders uitgehuwe
lijkt? Het maakt namelijk nogal 
wat verschil of er een nieuwe man 
of een vrouw op de Nederlandse 
arbeidsmarkt verschijnt! 

Een nieuw element in het be
leid is de verplichting voor werk
gevers om te melden hoeveel 
'allochtonen' ze hebben aangeno
men. Wat is in dit verband een 
'allochtoon'? Blijven Indische 

Nederlanders daartoe behoren? 
Ze komen wei van een 'andere 
grond'. En dreigt er hier niet een 
discriminatie tussen verschillende 
groepen van immigranten? 

Minderhedenbeleid doorlichten 
Het is dringend nodig om het hele 
rninderhedenbeleid eens grondig 
door te lichten en leemten daarin 
op te sporen. Mijn indruk is dater 
een heleboel initiatieven zijn, 
plaatselijk, per wijk en bijvoor
beeld in het onderwijs. Maar het is 
allemaal ongecoordineerd en als 
de initiatiefnemer wegvalt, houdt 
het weer op. Toch moet het in
tegratieproces in de alledaagse 
praktijk gestalte krijgen via die 
buurt of die school of via collega's 
ophetwerk. 

En vooral: alles wat er op dit 
gebied gebeurt, behoort te wor
den besproken met de betrokke
nen zelf. Het heeft mij even geer
gerd dat er in die commissie die 
dit rapport opstelde, geen enkele 
allochtoon was opgenomen, ter
wijl er wel Belgen en Duitsers 
bij zijn (hetgeen natuurlijk voor
treffelijk is). Want we komen er 
nooit uit als we niet in een heel 
vroeg stadium we ten wat hun ver
wachtingen zijn van een duurzaam 
verblijf in ons land, wat hun toe
komstvisie is en naar welke nor
men zij hier willen Ieven. En liefst 
moet die confrontatie plaats heb
ben op ieder niveau, dus ook in de 
buurt en in de klas. 

H. VERWEY-JONKER 

Sociologe; oud-voorzitter curatorium 
Wiardi Beckman Stichting 
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Een lev end be grip in 
en buiten de socialis
tische beweging 

Ph. van Praag over: 
Jacques van Gerwen, De Centrale 
Centraal. Geschiedenis van De 
Centrale Arbeiders-Verzekerings- en 
Depositobank, opgericht in I 904 tot 
aan de fusie in de Reaal-groep in I 990. 

Uitg. IISG/NEHA, Amsterdam, I993, 

450 pp, ISBN 90 686 I 07 3 2. 

De geschiedenis van wat eens de 
rode farnilie was, laat zich goed 
traceren. Die van de SOAP is van 
begin tot einde in een aantal wer
ken neergelegd. Ook de geschie
denis van het N v vis in enkele we
tenschappelijk verantwoorde stu
dies terug te vinden. De belang
rijkste nevenorganisaties werden 
niet vergeten: Hans Dona be
schreef de geschiedenis van de 
Nederlandse Arbeiders Sport
bond (NASB) 1926-1941; H.C.M. 
Michielse analyseerde het lnsti
tuut voor Arbeidersontwikkeling 
(1924-1940) en Leo Hartveld, 
Frits de Jong Edz en Dries Ku
perus hielden zich bezig met de 
Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) 
1918-1940/1945-I959· 

Verder promoveerde Jose van 
Dijk op het kunst- en cultuurbe
leid van de soAP en de hierboven 
genoemde organisaties komen 
alle in haar hoek aan de orde. De 
historie van de v A R A werd be
schreven door Meijer Sluijser en 
door N. Tj. Swierstra. 

Ook de opkomst, bloei en 
neergang van de socialistische 
pers heeft menig historicus tot 
schrijven gezet. Een aantal van 
deze studies kwam tot stand met 
financiele steun van De Centrale 
Levensverzekering N v, kortweg 
en vanouds 'De Centrale' ge
noemd. 
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Ook de geschiedenis van deze 
socialistische levensverzekerings
maatschappij is beschreven: sum
mier in 1 9 3 6 bij de opening van 
haar nieuwe kantoor in de Rijn
straat te Den Haag; in 1954 door 
Meijer Sluyser in romanvorm bij 
het so-jarig bestaan en in 1979 bij 
het 7 5-jarig bestaan in het hoek 
'Met over lea en duif' . En recentelijk 
promoveerde Jacques van Ger
wen op de geschiedenis van deze 
bank. 

Het is een lijvig, fraai gei:Ilus
treerd en goed uitgevoerd hoek 
geworden, De Centrale ten voile 
waardig. 

Nehemia de Lieme 
De doelsteiling van De Centrale 
was van begin af aan het aanwen
den van de winst tot het langs wet
tige weg economisch, politiek of 
( sinds 1 9 3 o) cultureel sterker 
maken van de arbeidersklasse. 
Formeel duidt dit niet direct op 
een socialistische strekking. Dat 
het een maatschappij met een 
sociaal-democratische signatuur 
werd, is voor een belangrijk deel 
het gevolg van de spoorwegsta
king 190 3. De oprichter en direc
teur N ehernia de Lieme ( 1 8 8 2-
1 940) was een sterk sociaal voe
lende liberaal en ook niet aile 
commissarissen waren socialist. 

Bij zijn oprichting en nog lang 
daama werd De Centrale openlijk 
fel bestreden door Troelstra, wat 
voor Ds. G.W. Melchers (1869-
19 52), de belangrijkste mede
oprichter en tot 194 7 voorzitter 
van de Raad van Commissarissen, 
aanleiding was te bedanken als lid 
van de Tweede Kamer en geen 
functies in de partij meer te aan
vaarden. Troelstra en ook Wibaut 
hadden liever een 'onderlinge' of 
'coi:iperatie' gezien, die de winst 
rechtstreeks aan de arbeiders uit
keerde. In de Gedenkschriften van 

Troelstra noch in Vliegens 'Die 
onze kracht ontwaken deed' komt de 
naam van De Centrale voor. 

De Lieme voerde verzeke
ringstechnisch een conservatief, 
vertrouwenwekkend beleid: eerst 
de belangen van de verzekerden 
veilig stellen en pas daama de 
winst aanwenden voor uitkerin-
gen. 

De eerste winstuitkeringen aan 
soAP en N v v vonden in 1 9 2 1 
plaats en daarmee verbeterde de 
verstandhouding tussen Bank en 
deze organisaties. Er kwamen 
nauwere contacten en SOAP en 
NVV wilden nu graag zitting 
nemen in de Raad van Com
missarissen. Verzoeken daartoe 
werden, ook na de oorlog, steeds 
afgewezen en enige zeggenschap 
in beheer en winstbesteding heb
ben zij nooit gekregen. 

Tussen 1920 en 1990 werd 
ruim 19 miljoen gulden uitge
keerd aan schenkingen, leningen 
en beleggingen voor sociale en 
culturele doeleinden, waarvan 
bijna 1 , 7 rniljoen voor 1940. Voor 
grote projecten werd soms een 
beroep gedaan op gelden van de 
extra-reserve. 

Belangrijk was de instelling van 
een Fonds voor Sociale Doel
einden, waarvan de rente werd 
gebruikt voor onder andere de 
financiering van de Troelstra
school, een vierjarige opleiding 
voor kader van partij en vakbewe
ging. Deze school en het in 1 9 35 
tot stand gekomen lntemationaal 
lnstituut voor Sociale Geschie
denis (us G) waren de troetelkin
deren van De Lieme. De aankoop 
van de collecties Max Nettlau en 
van het SPO-Marx-Engels archief 
vormden hoogtepunten; voor het 
Marx-Engels archief werd 7 2.ooo 
gulden betaald, te voldoen in der
tien maandelijkse termijnen. De 
meeste steun voor 1 940 kregen 



verder het Troelstra-oord (bouw 
van vleugel en aula) en het Insti
tuut voor Arbeidersontwikkeling. 

In juni I 940 overleed Nehemia 
de Lieme, daags na de jaarverga
dering van de Raad van Com
missarissen, en in juli I 940 werd 
De Centrale onder Duits beheer 
gesteid. Oat beheer is voor De 
Centrale financieel zeer nadelig 
geweest en van I945-I95I von
den geen winstuitkeringen plaats. 
Hein Vos, sinds I 9 3 7 lid van de 
Raad van Commissarissen en van 
I 949- I 968 directeur van De Cen
trale, heeft zich voor het (rechts)
herstei van De Centrale zeer ver
dienstelijk gemaakt, zoals hij 
voordien iedere samenwerking 
met de bezetters-directie heeft af
gewezen. 

Reaal-groep 
De zwakke zijde van De Centrale 
is steeds het arbeiderskarakter ge
weest, waardoor . de nadruk viel 
op het afsluiten van volksverzeke
ringen en veel minder op kapitaal
verzekeringen (j 5oo en meer) . 
Toch heeft het nog tot I 964 ge
duurd voordat het woord 'arbei
der' uit de naam verdween. Uit 
concurrentie-overwegingen wer
den in I 969 de statuten zodanig 
gewijzigd dat het mogelijk werd 
kapitaalverzekeringen winstde
lend te maken, wat een doorbre
king van het principe uit I 904 
betekende. Naar wens verliep de 
ontwikkeling evenwel niet en in 
een rapport werd geconstateerd 
dat het beleid slecht en de Ieiding 
onbestemd was. De ontzuiling 
had niet aileen op politieke partij
en invloed, maar ook op de arbei
dersverzekeringsbanken De Cen
trale en Concordia, die oorspron
kelijk aan de Katholieke Arbei
ders Beweging (KAB) was ge
lieerd. 
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N a I 9 8 o ging men zich actiever 
orienteren op vormen van samen
werking; de drang daartoe werd 
steeds nijpender. In I 9 9 o tenslot
te vond de fusie plaats van De 
Centrale, Concordia, De Centra
le V olksbank en de Algemene 
Spaarbank Nederland in de Reaal
groep. Met de fusie verdween, 
evenals al eerder bij zovele socia
listische organisaties, een wezens
kenmerk; het bijzondere karakter 
bleef echter behouden. Daarmee 
was men terug tot het uitgangs
punt van v66r de oprichting in 
I904. 

Ontwikkelingsgang helder 
beschreven 

Van Gerwen heeft de ontwikke
lingsgang van De Centrale helder 
en overzichtelijk weergegeven. 
Hij kon beschikken over het goed 
geordende archief van De Centra
le en aan de hand van de gedocu
menteerde voorstellen aan en 
notulen van de Raad van Com
missarissen konden beleidsach
tergronden en rol van directeur 
en commissarissen worden aange
geven en geanalyseerd. Ook van 
de uitzonderlijk uitvoerige jaar
verslagen is, getuige de vele tabel
len, een goed gebruik gemaakt. 
De wiskundige gedeelten van de
ze verslagen besprak De Lieme 
ieder jaar omstandig met de wis
kundig adviseur K. Lindner, te
vens adviseur van de Rijksver
zekeringsbank, wiens naam ik in 
het boek niet tegenkwam. Heiaas 
ontbreekt een personenregister. 

Valt de bedrijfseconomische 
ontwikkeling en analyse in het 
boek goed uit, in enkele andere 
opzichten had het watinformatie
ver kunnen zijn. 

Het boek Iicht ons wei tot in 
detail in over de relatie tussen di
recteur en Raad van Commis-

sarissen, die goed was. Ook over 
die tussen directeur en personeel 
respectievelijk vakbonden: de be
drijfsverhoudingen waren uitge
sproken patemalistisch en de vak
bonden kwamen voor I 940 niet 
of nauwelijks het bedrijf binnen. 
Qua salariering was het personeel 
afhankelijk van de directeur. Na 
het uitbrengen van het jaarverslag 
bepaalde deze eigenmachtig wie 
salarisverhoging kreeg en hoe
vee!. De meesten kregen vijftig 
gulden per jaar, maar wie hij van 
dichtbij kende, mocht op honderd 
gulden rekenen. 

Over de mens De Lieme ko
men we weinig nieuws tegen, 
hoewel de lezer uit enkele citaten 
wei terecht de indruk krijgt, dat 
ironie een van zijn markante zij
den was. De Lieme was zeer scru
puleus in geloof en bedrijf. Op 
zaterdag werkte hij niet tenzij de 
laatste dag van het jaar op die dag 
viel en de kas moest worden opge
maakt. Tijdens zijn jaarlijkse va
kantie, de laatste jaren in Tjecho 
Slowakije, wenste hij dagelijks 
over de gang van zaken te worden 
gelnformeerd. Toen hem in I 9 3 8 
een verzoek bereikte om steun te 
verlenen aan de Jeugd A! yah ( emi
gratie naar Palestina), vond hij dat 
hij niet de eerst-aangewezene was 
om een dergelijk voorstel bij de 
Raad van Commissarissen aanhan
gig te maken. Een ander voor
beeid is bij Van Gerwen te vinden 
waar deze schrijft over de aanstel-

. ling van Ezra de Lieme als beamb
te ter assistentie van de secretaris 
der Raad van Commissarissen en 
dedirectie(pp. I55en43I-432) . 
De zoon van De Lieme was een 
vreemde, onpraktische en men
senschuwe jongeman. Oat be
merkten wij mensen van de afde
ling correspondentie in de dage
lijkse omgang met hem, maar De 



Lieme schreefhet ook onomwon
den toen hij de Raad de aanstelling 
van Ezra voorlegde. 

Adjunct-directeur Simonsz 

Over de verhouding tussen Nehe
mia de Lieme en de adjunct-direc
teur C.M. Simonsz komen we 
vrijwel niets aan de weet. De keus 
vie! in 1920 op Simonsz, omdat 
De Lieme hem ondanks een on
gunstige referentie als 'meer 
koopman, meer Ieider en betere 
organisator' kwalificeerde. In een 
voetnoot vermeldt Van Gerwen 
dat Simonsz de directeur van de 
onjuistheid van de in de referentie 
genoemde aantijgingen wist te 
overtuigen. Maar wil dit zeggen 
dat deze onjuist waren? Enkele 
waren wei degelijk juist, bijvoor
beeld de veelvuldige, bijna daag
se ongemotiveerde afwezigheid. 
Feit is verder dat de verhouding 
tussen directeur en adjunct-direc
teur zeer afstandelijk was, moge
lijk ook als gevolg van de arbeids
verdeling. Simonsz was belast 
met de organisatie en Ieiding van 
de buitendienst; a! het overige be
hoorde tot de competentie van de 
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directeur, die hier nauwelijks in
menging van anderen, ook niet 
van Simonsz, toestond. 

Nadat Hein Vos in 19 3 7 tot de 
Raad van Commissarissen was 
toegetreden, kregen wij, die da
gelijks met De Lieme in contact 
kwamen, de indruk dat deze in 
hem zijn opvolger als directeur 
zag. Oat alles neemt niet weg dat, 
toen Simonsz er aileen voor kwam 
te staan, zijn houding en beleid in 
de jaren van onderbeheerstelling 
en daarna respect afdwong. Wat 
Vos in mei 1958 bij het overlijden 
van Simonsz schreef in De Roeper 

de naam van dit personeelsblad is 
van S. afkomstig - is volstrekt niet 
overdreven: 'In oorlogstijd toon
de Simonsz karakter ( .. ) als direc
teur heeft hij de sterkste sporen in 
het bedrijf achtergelaten.' Te
recht heeft Van Gerwen de 
clandestiene afscheidsbrief van 
Simonsz van april 1 94 1 onverkort 
opgenomen (p. 2o8). 

Simonsz was een moeilijke, 
maar niettemin uiterst vriendelij
ke man, altijd bereid tot een ge
sprek. Hij heeft heel lang moeten 
wachten voordat hij in het bedrijf 

kans tot ontplooiing kreeg. 
Is veel van het vorenstaande 

meer bedoeld ter aanvulling, op 
bladzijde 2 1 8 komt een bijzonder 
storende fout voor. Daar staat dat 
als gevolg van de arisering van het 
b.edrijf op 4 maart 1 941 het perso
neel afscheid nam van zijn joodse 
collega's, te weten een dame en 
drie heren, met name genoemd. 
In feite waren het de dames Elte, 
Verveer en Zangen en schrijver 
dezes als enig heer, die toen door 
de chef van de afdeling correspon
dentie J.A .H. (Hans) Vermeulen 
werden toegesproken. Van de da
mes heeft Hinia Zangen via een 
vlucht naar Zwitserland de oorlog 
overleefd . 

In de loop van zijn bestaan is De 
Centrale, ondanks tegenslagen, in 
en buiten de socialistische bewe
ging een levend begrip geworden. 
Hoe dat zo kwam, is in dit hoek 
uitvoerig en definitief beschre
ven. 

PH. VAN PRAAG 

oud-hoo9leraaren van 1937-1946 
(met onderbrekinB) werkzaam bij 

De Centrale. 
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Een rood woord 1 o 

BECQUERIANA III 

Donkerrood zijn mijn haren, in lichterlaaie 
sta ik in het teken van de hartstocht. 
Van verlangen en van lust 
vervuld tot in mijn ziel. 
Ben jij op zoek naar mij? 

Nee, niet naar jou, o nee .. . 

Van albast is mijn voorhoofd, 
mijn vlechten zijn van zuiver goud. 
Ik zou je eindeloos laten genieten, 
ik koester een schat van tederheid . 
Roep je om mij? 

Nee, ik roep niet om jou, o nee .. . 

Ik ben een droom, ben onbestaanbaar, 
een hersenschim van licht en nevel, 
ik ben niet van stof, ik ben ongrijpbaar 
en ben niet in staat van jou te houden . . . 

0 kom, o jij, kom naar me toe! 

G.A. BECQUER(uit: Rimas) 

Commentaar 
Van april '9 3 tot april '94 wordt het 
eeuwfeest van de Spaanse componist 
Federico Mompou gevierd . 
Concerten, concoursen, lezingen alom 
in Spanje en Frankrijk, Londen doet 
mee en nu komt eindelijk ook in 
Nederland het eerherstel op gang, dat 
deze verstilde , onvergelijkbare musicus 
( 189J · 1987) toekomt . Een liederen
recital trekt door hetland , in december 
zendt de v PR o vier maandagmiddag
concerten uit, geheel gewijd aan 
Mompou. 
Er is in zijn werk wei H:n roos - maar 
of die rood is - te vinden: een ster die 
in de vroege ochtend verandert in een 
roos, maar Gorters de daa aaat open als 
een aouden TOOS straaJt veJe maJen Ster
ker . 
Een keer, zegt de dichter onder de 
componisten, heb ik mij Iaten gaan: in 
de zes Becquerianas, hevig romantische 
gedichten uit de 1 9de eeuw, maar zelfs 
daar wordt de hartstocht ontkleurd . 

R E I N B LOEM 

Noot 
In 1994 viert Poetry International zijn 
2 5 jarig bestaan met het thema 
De toekomst van het veri eden. 
s8LD doet daar maandelijks aan mee: 
uw gedichten zijn van harte welkom. 

RB 
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Onuitgesproken rede 

Soms heb ik last van morfogeneti
sche resonantie. Kent u dat? In
eens stroomt er een golf van infor
matie door je heen, zonder dat je 
er iets aan kan doen. Helemaal 
ongevaarlijk is het niet. De bron 
kan zo sterk zijn dat aile realiteits
zin verloren gaat. De laatste tijd 
bereiken mij vee! toespraken over 
de sociale zekerheid. Dan galmen 
de klanken van een eminence morte 

door mijn hoofd, die mij zijn pos
tume afgrijzen over de politieke 
actualiteit inf!uistert. Zal ik eens 
een voorbeeld geven? Wat rnij on
langs ter ore kwam, is zo levens
echt dat het echte Ieven me thans 
absurd voorkomt. Alles is anders 
geworden, m'n wereldbeeld tui
melt. 

Het is 1989, de PvdA groter dan 
ooit tevoren, en Joop den Uyl nog 
altijd in ons midden. Aileen al aile 
w A o 'ers bleken goed voor 3 o van 
de 6o Pvda-zetels . Den Uyl had 
aangekondigd dat dit werkelijk 
zijn laatste verkiezingen waren 
geweest, maar uitsluiten wilde hij 
natuurlijk niks. Dit waren zijn 
gloriejaren. Hij had zich niet meer 
gek Iaten maken door zijn verlan
gen naar het minister-president
schap. 'Ze gaan de verzorgings
staat afbreken', zo had hij ge
gromd, 'maar dan mooi zonder 
ons'. Nu was hij de ongekroonde 
koning van de Tweede Kamer. 

En toen was de onrust geko
men. Eerst was het aileen Eelco 
geweest, maar a! snel was het hele 
land in rep en roer. Men sprak van 
het w A o-schandaal. Misbruik, be
drag, calculerende burgers, cri
minele ondememers, onbekwa
me poortwachters: de krantekop
pen werden alsmaar pijnlijker. 

Aan de lopende band verschenen 
proefschriften die de complot
theorie wetenschappelijk bewe
zen. Literatuurlijsten begonnen 
voortaan steevast met Aarts en de 
Jong (1990). Verscheidene PvdA
parlementariers werden nerveus 
en dachten terug aan de tijd dat zij 
als vakbondsbestuurder hadden 
meegeholpen mensen in de w A o 
te dumpen (zo werd het proces van 
medische afkeuring voortaan ge
noemd). Al snel werd aangedron
gen op een parlementaire enque
te. Het CDA zag z'n kans schoon 
en dacht de sociaal-democratie 
voor eens en voor altijd in diskre
diet te kunnen brengen. Met een 
slijmerig verhaal over de vrucht
baarheid van introspectie en de 
loutering van het geweten hield 
Brinkman de kamer voor dat aan 
zo'n enquete niet meer te ontko
men vie!. 

Daama beklom Joop den Uyl het 
spreekgestoelte. 

' De WAO, meneer de voorzit
ter, is het paradepaardje van de 
verzorgingsstaat. De Partij van de 
Arbeid heeft van harte meege
werkt aan de totstandkoming van 
deze prachtige voorziening en zal 
hem tot aan de laatste snik verde
digen. Ik zal u uitleggen waarom. 

Het is waar, we hebben men
sen afgekeurd bij reorganisaties en 
afvloeiingsoperaties. Toen de rnij
nen dicht moesten, was ik daar 
zelf bij betrokken. We hebben 
mensen arbeidsongeschikt ver
klaard die dat medisch gezien niet 
waren. Mensen die nog volop 
over hun geestelijke vermogens 
beschikten, mensen die slechts 
een kleine fysieke beperking ken
den, zulke mensen hebben we 
voortijdig uit het arbeidsproces 
geleid en met een goede uitkering 
naar huis gestuurd. Was dit rnis-
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bruik? Of ontbrak ons de fantasie 
om betere bewoordingen dan ar
beidsongeschiktheid te bedenken? 

Ik zeg u vandaag dat onze han
delwijze in lijn was met het ideaal 
van de verzorgingsstaat zoals we 
dat met z'n allen hebben ontwik
keld. Misschien is de ratio achter 
ons zorgstelsel niet vaak genoeg 
uitgesproken. Dan is het nu de 
hoogste tijd. Want de aantijgin
gen die thans over tafel gaan - cor
ruptie, misbruik, berekening
miskennen wat ons voor ogen 
stand. Het is zelfverloochening en 
huichelarij om nu alsnog afstand te 
nemen van ons grate doe! en dat 
was de werkende mens een le
venslange garantie te bieden op 
een levenspeil dat hij door zijn 
opleiding en zijn arbeid had be
reikt. Oat was waar we voor ston
den. We hebben grate, collectie
ve pensioenstelsels opgebouwd 
die dat doe! voor de oude dag 
moesten waarborgen. We hebben 
strenge systemen van ontslagbe
scherming ontwikkeld en we heb
ben beloningssystemen gemaakt 
die een inkomensachteruitgang 
nauwelijks toelieten. We wilden 

eenvoudig niet dat mensen, die 
niet meer mee konden komen, 
gedwongen werden tegen een la
ger loon ander werk te doen. Oat 
vonden we niet menswaardig. 
Hier geen Amerikaanse toestan
den. 

Met al die mooie regelingen 
hebben we een soort van institu
tionele arbeidsongeschiktheid tot 
Ieven gewekt. De loopbaan leek 
op een ballon die langzaam vol
liep. Alles moest steeds beter en 
mooier worden in de loop van het 
werkende Ieven. En als dit niet 
meer lukte, door economische te
genwind of individuele ramp
spoed, dan moest de ballon wei 
knappen, want er waren geen rna-

nieren om een klein beetje lucht 
te Iaten ontsnappen. Maar het 
knappen van de ballon mocht het 
individu geen grate financiele 
schade berokkenen. Dit systeem 
heeft Nederland meegenomen in 
de welvaart der volkeren. Het 
heeft gefu.nctioneerd en doet dat 
eigenlijk nog steeds. 

Meneer de voorzitter, a! die 
mensen waarvan nu wordt gezegd 
dat ze ten onrechte in dew A o zit
ten, waar zouden zij zijn als de 
mogelijkheid er niet was geweest? 
In het arbeidsproces? Ik zeg u dat 
die kans gering is. Ik zeg u dat wij 
andere regelingen bedacht zou
den hebben en ik moet toegeven 
dat dat misschien zuiverder was 
geweest. Maar keurig verzorgde 
non-participatie: dat was waar we 
voor gingen. Het beestje zou een 
andere naam hebben gehad, meer 
niet. 

Het voorstel van een parle
mentaire . enquete is dan ook een 
gotspe. Hetdoel zou zijn de legiti
rniteit van onze toenmalige poli
tieke wensen en idealen te onder
zoeken en te bekritiseren. Oat nu 
behoort in een democratie tahoe 
te zijn. We hebben het jarenlang 
zo gewild en dat was ons goed 
recht. Het is alsof een parlemen
tair onderzoek naar de paspoorten 
zou uitrnonden in de conclusie dat 
we nooit een paspoort hadden 
moeten willen maken. Zo'n con
clusie is absurd. Laten we liever 
trots zijn op ons beschaafde verle
den. 

Wie oude keuzen miskent, zal 
nooit in staat zijn nieuwe te rna
ken. Wie de geschiedenis wil 
'umdenken', kan het heden niet 
meer aan. We kunnen onszelfbe
zoedelen en uit aile macht probe
ren de w A o beheersbaar te rna
ken. Ik voorspel u dat dit ge
doemd is te rnislukken als we niet 

eerst ons perspectief op de ver
zorgingsstaat vernieuwen. Het 
corporatisme, meneer de voorzit
ter, zal ervoor zorgen dat alle 
pogingen tot beheersing worden 
ontdaan van hun kracht. Zeker, er 
zijn verschillende redenen om tot 
vernieuwing van de verzorgings
staat over te gaan. De gestegen 
welvaart maakt dat mensen meer 
verantwoordelijkheid kunnen ne
men voor hun eigen financiele 
zekerheid. Bovendien is het niet 
Ianger acceptabel dat steeds meer 
mensen van arbeidsdeelname zijn 
uitgesloten. Het is niet Ianger 
wenselijk dat relatief jonge oude
ren aan de kant worden gescho
ven, ook al is dat op basis van 
een mooie uitkering. De sociaal
democratie is het paternalisme 
voorbij. 

En zo komen levensgrote vra
gen op ons af. Moet het traditio
nele loopbaanmodel worden 
doorbroken? Moeten we meer 
keuzevrijheid toelaten in de ma
nieren waarop mensen een oude
dagsvoorziening voor zichzelf op
bouwen? Zouden we de maxi male 
leeftijdsgrens voor arbeidsdeelna
me niet liever afschaffen? Kunnen 
inkomenssystemen flexibeler wor
den gemaakt en kunnen werk
nemers daardoor Ianger voor het 
arbeidsproces worden behouden? 
Met andere woorden: kiezen we 
voor een stelsel waarin arbeids
deelname centraal komt te staan? 

Zo ja, dan krijgt de sociale ze
kerheid een heel ander doe!. Niet 
Ianger gaat het om de verwezen
lijking van levenslange financiele 
zekerheid, maar om de bevorde
ring van een zo snel mogelijke te
rugkeer in het arbeidsproces wan
neer dat maar nodig is. Het gaat er 
niet meer om de poort naar een 
aantrekkelijke regeling te bewa
ken, maar de poort naar de arbeid 
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open te breken. Sociale zekerheid 
wordt nu de zekerheid dat de sa
menleving alles doet om arbeids
deelname mogelijk te maken. Als 
dit onze keuze zou zijn en we 
nemen hem ernstig, dan betekent 
dit bijvoorbeeld dat de uitvoe
ringsorganisatie van de sociale ze
kerheid een totaal ander aanzien 
krijgt. Deze instelling wordt een 
professioneel instituut op het ge
bied van organisatie en perso
neelsmanagement. Hier vinden 
niet aileen artsen, maar vooral 
ook organisatie-adviseurs en be
drijfskundigen emplooi. Niet Ian
ger staat het keuren van mensen 
centraal, maar het keuren van 
arbeid en arbeidssituaties. We 
verlaten een technische genees
kunde, die mensen koste wat kost 
wil terugbrengen naar een gemid
delde gezondheidsnorm, en ont
wikkelen in de plaats daarvan een 
politieke oeneeskunde : deze doet 

Sociaal-democratie 
en beschaving 

Onze samenleving wordt ge
plaagd door enkele maatschappe
lijke problemen die door hun 
hardnekkigheid irritatie en moe
deloosheid oproepen. Deze maat
schappelijke onvolkomenheden 
brengen schade toe aan het predi
kaat 'beschaafd', waarop Neder
land zich als onderdeel van de 
Westerse wereld altijd beroept. 
Grootschalige (langdurige) werk
loosheid, de achteruitgang van 
onze leefomgeving en een hoge 
mate van criminaliteit, geweld, 
normvervaging, verslaving en le
thargie dragen zorg voor een aan-

recht aan wat mensen nog kunnen 
en stelt op basis daarvan eisen aan 
het sociaal-economisch Ieven. 
We zijn dan uit op een politisering 
van de arbeidsorganisatie. W erk
gevers zullen niet meer vrij zijn de 
arbeid geheel naar eigen inzicht 
vorm te geven, maar moeten re
kening houden met maatschappe
lijke wensen, bijvoorbeeld rond
om aanpassing van taken en ar
beidstijden, beloningen en loop
baanontwikkeling. 

Meneer de voorzitter, ik be
doe) maar. Vernieuwing van de 
verzorgingsstaat behelst vee!. 
c A o-structuren, pensioenvoor
zieningen, laonstelsels, loopbaan
patronen, sociale zekerheid: al 
deze elementen zullen opnieuw 
vorm moeten krijgen, zodanig dat 
inschakeling van arbeid weer 
lonend wordt. Laten we ons lie
ver daarmee bezig houden . Oat is 
zinvoller dan de gemakkelijke 

tasting van ons vermeend gehalte 
aan beschaving. Sinds kort kunnen 
we aan de aantasting van de mens
waardigheid van onze samenle
ving toevoegen de gebrekkige 
verzorging van gehandicapten en 
ouderen . Kortom, enkele belang
rijke kenmerken van beschaving 
zijn onder druk komen te staan. 

Obstakels 

V oor een groot dee! zijn deze ne
gatieve verschijnselen een gevolg 
van de overheersing van het maat
schappelijk gebeuren door econo
mische theorieen en handelingen . 
Het denken vanuit economische 
constructies is ons zo sterk gaan 
beheersen dat het de samenleving 
verstart. Het primaat van de eco
nomie dicteert immer meer van 

veroordeling van ons politieke 
verleden. Het is ook vee! zinvoller 
dan tegen de klippen op te probe
ren verouderde structuren be
heersbaar te maken. Laten we 
daarom een parlementaire com
missie inrichten die zich gaat bui
gen over de toekomst van de ver
zorgingsstaat. En Iaten we met 
gepaste trots op ons verleden 
terugzien. Hoe het ook zij: dit zal 
de koers zijn van de Partij van de 
Arbeid ... '. 

Wat denkt u? Kan het nog goed 
komen met mij? Of moet ik met 
mijn morfogenetische overgevoe
ligheid hoognodig naar een dok
ter? 

WILLEM TROMMEL 

Als sociolooo verbonden aan het 

Onderzoekscentrum Recht &.]Jeleid 

van de Rijksuniversiteit Lei den 

het zelfde en brengt een tweede
ling in de samenleving steeds dich
terbij. Consensus bij de toonaan
gevende kopstukken binnen de 
politiek, organisaties van werkge
vers en werknemers en de intelli
gentia, dat er meer nodig is dan 
aileen een benadering vanuit een 
economische optiek om tot een 
werkelijke aanpak te geraken, 
ontbreekt helaas nog steeds. 

V oor wat betreft de milieupro
blematiek is het vee! burgers dui
delijk geworden dat hiervoor een 
verandering, een herschikking van 
ons economisch bestel noodzake
lijk is. Begrippen als krimpecono
mie en nulgroei zijn in dit verband 
niet juist. Het gaat er niet om de 
economie van groei naar stilstand 
of teruggang te bewegen, maar 
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om ervoor te zorgen dat de eco
nomie zich aanpast aan een paar 
essentiele basisvoorwaarden die 
naast welvaart ook welzijn garan
deren. Inderdaad, een verloren 
gewaand begrip keert terug: wel
zijn. 

Verder is een sterke overheid, 
die vooruitziet, stuurt, mobili
seert en regisseert, een basisvoor
waarde om deze grote maatschap
pelijke problemen te kunnen aan
pakken. Daarvoor is binnen de 
politiek een omslag nodig in den
ken en handel en. Deze omslag zal 
met name betrekking moeten 
hebben op het weer naar zich toe 
halen van het initiatief door de 
politiek. Zij laat zich te gemakke
lijk wijsmaken dat haar macht en 
invloed in onze huidige complexe 
maatschappij slechts zeer gering 
is. Gelukkig gaan hier en daar 
stemmen op die pleiten voor een 
eerherstel van een krachtdadige 
en slagvaardige politiek op hoofd
lijnen . 

Tenslotte is er nog het sociaal
democratische grondbeginsel 'vrij
heid' dat een blokkade opwerpt 
tegen het terugdringen van de 
majeure maatschappelijke proble
men . Het omgaan met dit grond
beginsel en de invulling ervan is 
wellicht te vee! tot een onbetwist
bare beschavingsnorm verheven, 
dat strikt gehanteerd vele kwalij 
ke neveneffecten met zich mee
brengt. Neveneffecten die een 
aanslag vormen op diezelfde be
schaving die met de ten uitvoering 
van het grondbeginsel 'vrijheid' 
juist verstevigd had moeten wor
den . Deze bezinning op een soci
aal -democratisch grondbeginsel 
vraagt om nadere uitleg. 

Vrijheid en beheersinB 
Naast beginselen als gelijkheid/ 
gelijkwaardigheid en solidariteit 

wordt vrijheid als een essentieel 
begrip gezien waarop sociaal
democraten hun gedachtengoed 
wensen te baseren . Recentelijk is 
door Paul Kalma een ideologie 
gepresenteerd gebaseerd op een 
vernieuwd en aangepast gelijk
heidsideaal. Onderdeel van zijn 
ideologie is de erkenning dat het 
gelijkheidsideaal client om een 
hoger goed mogelijk te maken, 
namelijk vrijheid . Het soort vrij
heid dat Kalma hier bedoelt is de 
zogenaamde positieve vrijheid. De 
vrijheid die mogelijkheid tot ont
plooiing biedt. 

V erder signaleert Kalma als 
voortvloeisel van de huidige over
heersing van het econornisch-li
berale denken een onverschillig
heid in onze huidige samenleving. 
Deze onverschilligheid is volgens 
hem voor een groot dee! veroor
zaakt door een vrijheidsopvatting 
die sterk de zogenaamde neaatieve 
vrijheid benadrukt. Deze negatie
ve vrijheidsconceptie gaat ervan 
uit dat iemand zijn verlangens en 
wensen kan realiseren, voor zover 
dat het belang van anderen niet 
schaadt. 

Merendeels als gevolg van het 
anti-autoriteitsdenken, ontstaan 
in de jaren '6o/'7o, bijgestaan 
door een sterke 'humaniserende' 
strorning, heeft zich een mentali
teit en een gedrag genesteld in 
onze samenleving, waarvan we 
naast de voordelen ook de nadelen 
steeds duidelijker kunnen aan
schouwen. 

Een terugtredende overheid 
met een 'menselijker' voorko
men liet meer verantwoordelijk
heid over aan de burger. Oat gaat 
fout op het moment dat burgers 
hun verantwoordelijkheid niet 
aankunnen. Als daarbij de over
heid verzaakt om op te treden 

wanneer wettelijke bepalingen 
overtreden worden en daardoor 
vrijheid en tolerantie langzamer
hand overgaan in vrijblijvendheid 
en onverschilligheid, !open de za
ken scheef. Dit laatste in de hand 
gewerkt door de culturele en 'in
tellectuele' elite die pal staat voor 
haar verkregen vrijheid en niet 
vreemd is van een flinke dosis 
begrip voor gedragingen die toch 
eigenlijk als onbetamelijk moeten 
worden gekwalificeerd. Zo heeft 
het kunnen gebeuren dat het op
zetten van een grate mond door 
sommige burgers wordt verward 
met mondigheid . 

De geproclameerde vrijheid is 
aldus een door de maatschappelij
ke elite 'afgedwongen' eis die ge
transponeerd is naar de gehele 
maatschappij. Wanneer blijkt dat 
vee! burgers deze grote mate van 
vrijheid niet goed kunnen hante
ren, wordt dit genegeerd. Toch 
kan het toekennen van vrijheid ai
leen goed verlopen als diegenen 
die deze vrijheid krijgen toebe
deeld over voldoende zelfsturing 
en zelfcontrole beschikken. Vrij
heid die toebedeeld is om burgers 
gelegenheid tot ontplooiing te 
bieden resulteert zodoende gere
geld tot het tegenovergestelde. 
Daar waar een gebrek aan zelfstu
ring samengaat met een permissive 
socieo/ worden verveling en ver
slaving, maar ook geweld en ag
ressiviteit, vee! voorkomende 
fenomenen. 

Er is duidelijk sprake van een 
botsing tussen negatieve en posi
tieve vrijheid. Om de positieve 
vrijheid gestalte te geven is een 
proces van socialisatie onvermij
delijk. Tot ver in de zestiger jaren 
heeft de overheid zich intensief 
met dit dilemma beziggehouden 
rniddels haar 'beschavingsoffen
sief. Nieuw Ieven blazen in stu-
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ring en bevoogding ligt gevoelig, 
doch enig modem 'paternalisme' 
kan uitkomst hi eden tegen onder
meer verval en verpaupering. 

Beschavin9 en politiek 
In deze drie aspecten tezamen: 
een politieke omslag, herstructu
rering van de economische orde, 
evenwichtige samenhang · tussen 
vrijheid en regulatie ligt een op
lossing voor de aangehaalde pro
blemen. Gebroken moet worden 
met de blikvernauwing die ten 
grondslag ligt aan veel van de 
hedendaagse 'oplossingen' . On
orthodoxe maatregelen zijn on
vermijdelijk. Kampementen voor 
losgeslagen jongeren, geleid door 
sergeanten met het hart op de 
goede plaats, kunnen dee! uitma
ken van zulke maatregelen. So
dale dienstplicht (bejaarden ver
zorgen!) voor iedereen idem dito. 
Alsjeblieft geen eindeloos geneu
zel over principes, humaniteit, 
rechtsbeginselen en vrijheid, wel
ke discussies uiteindelijk elk zicht 
op effectief handelen ontnemen. 
Of iets leidt tot een maatschappe
lijke verbetering en of betrokke
nen er op den duur ook bij gehol
pen zijn; dat is de toetssteen. 

Evenzogoed zijn ingrijpende 
maatregelen te bedenken voor het 
ombuigen van het huidige econo
mische bestel tot een duurzaam
heidssamenleving die zich ook 

nog staande kan houden tegen op
komende economische machts
blokken en tegen een handelssitu
atie die ontstaat na afschaffing van 
protectionistische handelsbelem
meringen. Met wat meer fantasie 
en politieke moed is vee! moge
lijk. Dan kan bijvoorbeeld ook 
een aanvang worden gemaakt met 
het veiliger maken en schoon hou
den van de publieke ruimte . Po
litiek en bestuur moeten d'uidelijk 
maken dat het afgelopen is met 
kauwgom en blikjes die achteloos 
worden neergegooid. En in een 
beschaafd land horen bejaarden 
gewoon met hun tas over straat te 
kunnen lopen . Mooie uitdagingen 
voor sociaal-democraten die even 
dachten dat hun missie was vol
bracht. 

Indien sociaal-democraten niet 
in staat zijn om een wezenlijke bij
drage te leveren tot een grondige 
hervorming van onze samenle
ving, dan zal blijken dat zij als 
beweging zijn uitgespeeld. Moch
ten er in dat geval ook geen andere 
stromingen of politieke bewegin
gen zijn die met een visie veel bur
gers weten te mobiliseren om tot 
een maatschappelijke herstructu
rering te komen, dan is het niet 
denkbeeldig dat wij hier in het 
avondland meer en meer gecon
fronteerd worden met 'wild-west' 
toestanden. Toestanden zoals wij 
die deels kennen uit Amerika 

(getto's, armoede, drugs, over
voile gevangenissen, doodstraf en 
veel geweld) met daarbij een mi
lieuvervuiling die naast overlast 
en vernietiging van natuur ook 
een wezenlijke bedreiging voor 
de volksgezondheid gaat vormen. 

Een tweede optie in het geval 
van een onveranderde politieke 
koers kan een teloorgang van onze 
beschaving zijn. Zonder nu te 
koop te willen !open met zulke 
doembeelden, moet toch gesteld 
worden dat dit niet echt denk
beeldig is. Beschavingen en cultu
ren hebben door de eeuwen heen 
nooit een eeuwig bestaan gekend. 
Een implosie van onze samenle
ving zoals wij die nu nog kennen is 
niet te voorspellen, maar het ont
kennen van de mogelijkheid op 
zich zou wei erg getuigen van 
etnocentrisme. Hoevelen zien de 
ambtsperiode van Clinton niet als 
de laatste mogelijkheid om Ame
rika haar prominente plaats te Ia
ten behouden? Engeland behoort 
volgens sommigen langzamer
handtotde'gevallen'naties.Ze~

genoegzaarnheid en behoudzucht 
zijn daar meermaals de oorzaak 
van. 

PAUL KRABBE 

Psycholooa, verbonden aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
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Het lijkt de omgekeerde wereld wei: PvdA-ers die menen dat werk
loo heidsbestrijding zo haar beperkingen en grenzen heeft. En een v v o
er die zich daar mateloos over opwindt, en die - onder aanroeping van 
Drees, de Industriebond FNV en Wim Kok - alles op alles wil zetten 
om het ideaal van volledige werkgelegenheid te realiseren. 

De vvo-er is Frits Bolkestein; steen des aanstoots het concept-ver
kiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid, waarin gepleit wordt 
voor handhaving van een 'fatsoenlijke arbeidsorde' (inclusiefbehoorlij
ke uitkeringen, een goede rechtsbescherming voor werknemers en een 
toereikende kwaliteit van de arbeid) - zelfs als daardoor niet de maxi
male hoeveelheid werkgelegenheid tot stand komt. 

Tijdens de Algemene Beschouwingen had Bolkestein zijn PvdA-col
lega Woltgens daarop al aangesproken: 'U kiest voor de kilte van een 
uitkering hoven de warmte van een baan.' In Trouw van I 6 oktober j.l. 
trok hij vervolgens aile registers open en bestempelde hij de PvdA, 
mocht ze aan het concept-programma vasthouden, als 'conservatief, 
destructief en harteloos'. Waarna de liberale voorman triomfantelijk 
vaststelde dat niet de PvdA, maar de vvo de partij van de werkgele
genheid is. 'De vv D voert in de politiek de lobby voor werklozen.' 

V66r we Bolkestein, op grand van deze uitspraken, in de erehemel 
der Grote Sociaal-Democraten opnemen, moeten nog wel een paar 
dingen worden rechtgezet: 

I. de werklozen-lobby die hij aanvoert is, blijkens het antwerp-pro
gramma van de vvo, vooral gericht op verlaging van uitkeringen en 
minimumloon; op vergroting van de inkomensverschillen; en op 
overheveling van een groat deel van de sociale zekerheid naar de 
markt. Op zichzelf al een merkwaardige vorm van belangenbeharti
ging; 
2. de sociaal-democratie heeft werkgelegenheid nooit losgemaakt 
van een 'fatsoenlijke arbeidsorde'. Ze heeft zich altijd verzet tegen 
werk dat mensen geen behoorlijk bestaansminimum, en dus geen 
econornische zelfstandigheid oplevert. We willen in West-Europa 
geen 'working poor', zoals Am erika ze in grate hoeveelheden kent; 
3. ontwikkelingen op technologisch, economisch en cultureel ge
bied lijken het aloude ideaal van volledige werkgelegenheid op losse 
schroeven te gaan zetten. Oat zou, zoals het PvdA-programma aan
geeft, tot een andere opzet van het arbeidsbestel en van de sociale 
zekerheid dwingen (en het basisinkomen tot een reele optie maken) 
- in plaats van, zoals Bolkestein wil, tot het loslaten van de onder
grens van een beschaafde arbeidsorde. 

Jos de Beus, mede-opsteller van het PvdA-program, formuleert het, 
eveneens in Trouw (9 oktober I993), provocerend maar trefzeker: 
'Voor een beschaving moet je een prijs willen betalen. Bij een fatsoen
lijk kapitalisme hoort een beetje werkloosheid.' 

Het mag de PvdA intussen niet beletten om, overeepkomstig 'Wat 
men en bindt', een actief en wervend werkgelegenheidsbeleid te voe
ren . En om Bolkestein's 'werklozen-lobby' te houden voor wat ze is: 
een curieus goochelnummer, waarin een 'vechtinaatschappij' naar 
Amerikaanse snit ineens warm en solidair blijkt te zijn, en waarin (komt 
dat zien!) een uitkering des te killer wordt naarmate ze een fatsoenlijk 
sociaal minimum dichter benadert. 

Wanneer zaagt Bolkestein z'n eerste werkloze doormidden? 

Werlozen
lobby 

PAUL KALMA 

Directeur van de Wiardi Beckman 

Stichtina; redacteur van s &..o 
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Verkiezingsprogramma' s 
worden niet geschreven in 
de verwachting dat vee! 

PvdA gevangen 
tussen burgerzin 
en eigenbelang 

bediscussieerd. Een drietal 
elementen achtte de com
missie van belang, in haar 

kiezers ze zullen lezen. Ze 
vervullen andere, niet 
minder belangrijke func
ties. In de PvdA waren ze 
lange tijd een instrument 
in han den van partijbestuur 

PHILIP VAN PRAAG JR. 
eigen woorden het A B c 
van de nieuwe verzorgings
staat: Verbonden aan de vakaroep Alaemene Politicoloaie 

van de Universiteit van Amesterdam. - activerend; inhoudende 
dater minder nadruk op in-

en partijraad om de fractie bij haar dagelijkse politie
ke werkzaamheden te controleren. Daarnaast zijn 
verkiezingsprogramma's altijd een signaal naar mo
gelijke coalitiegenoten, een eerste fase in het balts
gedrag van politieke partijen. Hiermee samenhan
gend geldt dat programma's vooral door de politie
ke tegenstanders gespeld worden. Een slordige of 
ondoordachte formulering kan in de verkiezings
campagne soms met vee! succes tegen een partij 
gebruikt worden. 

In de PvdA waren de programma's de laatste de
cennia veelal een optelsom van honderden verlan
gens en eisen, vaak aangedragen door talloze belan
gengroepen en lobby's. Een rode draad, een uitge
sproken visie was soms ver te zoeken. Programma's 
waren veelal een weerslag van de interne discussie in 
de partij, een antwoord op de in de voorafgaande 
periode ontstane problemen en geformuleerde ei
sen. Wat mensen bindt vormt een breuk met deze 
alom verafschuwde traditie. Het wil 'geen Gouden 
Gids voor lobbyisten en bestuurskundigen zijn'. Het 
programma is primair een voortzetting van de dis
cussie over een nieuwe visie van de PvdA op een 
duurzame verzorgingsstaat. Het geeft een beleids
richting aan zonder die tot in de details vast te leg
gen. 

Het programma vormt zeker geen breuk in het 
proces van herorientering van de PvdA. Een proces 
dat in 1 98 7 gestart is met het rapport Schuivende 
Panelen en waarin het rapport Niemand aan de kant 

van de commissie-Wolfson een belangrijke tussen
stap vormde. In deze commissie, ingesteld naar aan
leiding van de problemen rand de herziening van de 
w A o, werden voor het eerst de contouren van de 
verzorgingsstaat nieuwe stijl uiteengezet en werd de 
financiele houdbaarheid van deze verzorgingsstaat 

komensgaranties wordt ge
legd, de burger meer wordt gewezen op zijn 
plichten, de toegang tot de sociale zekerheid 
zorgvuldiger wordt bewaakt en een verhoging 
van de arbeidsparticipatie wordt nagestreefd, 
- breed; dat wil zeggen een keuze voor een ver
zorgingsstaat die zich niet uitsluitend op de 
'zwakkeren' in de samenleving richt, 
- controleerbaar; de verzorgingsstaat nieuwe stijl 
client bestuurbaar en effectiefte zijn. 
Deze conceptie betekende dat een aantal zeer 

fundamentele keuzen werd gemaakt, bijvoorbeeld 
tegen het ministelsel in de sociale zekerheid en tegen 
het basisinkomen. Het eerste en het derde kenmerk 
van de verzorgingsstaat zijn als doelstelling het minst 
omstreden in de PvdA. Het motto werk boven inkomen 

als uitdrukking van de eerste doelstelling stuit nau
welijks op weerstand in de PvdA (en daarbuiten), 
hoogstens fronst menigeen de wenkbrauwen bij 
sommige concrete uitvoeringsmaatregelen. De be
tekenis van de keuze voor het 'brede' draagvlak is 
binnen de partij echter allerminst duidelijk. De 
motivatie van de commissie is op dit punt van be
lang. Aileen een brede verzorgingsstaat zorgt voor 
een solide sociaal en politiek draagvlak. Een meer 
beperkte verzorgingsstaat, toegespitst op hulpbe
hoevende groepen, zal dat draagvlak versmallen: 

'De middengroepen raken hun directe belang bij 
de betreffende voorzieningen kwijt en zullen de col
lectieve sector (uitgaven voor infrastructuur, ver
voer, zorg, dienstverlening, educatie en cultuur) 
niet meer als de 'hunne' ervaren. De verzorgings
staat wordt door deze groepen vooral een fiscale 
last, waar nauwelijks nog baten uit overdrachtsinko
mens tegenover staan' . 1 

De centrale stelling van het rapport is dat de ver
zorgingsstaat niet aileen een produkt van solidariteit 

• 
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is, maar onder bepaalde voorwaarden ook zijn eigen 
solidariteit kan produceren. Een eventuele keuze 
voor een smalle verzorgingsstaat zal de huidige legi
timiteitsproblemen van de verzorgingsstaat slechts 
vergroten. Het is dan ook verbazingwekkend dat 
juist Vander Ploeg, lid van de commissie-Wolfson, 
naar aanleiding van het verkiezingsprogramma een 
pleidooi heeft gehouden voor bezuinigingen die gro
tendeels ten koste gaan van de middengroepen . 2 

Deze stellingname van de commissie-Wolfson 
sloot nauw aan bij de analyse van de Deense socio
loog Esping-Andersen die in 198 5 al had betoogd dat 
de verzorgingsstaat slechts op brede ondersteuning 
kan rekenen als de middengroepen niet uitgespeeld 
worden tegen de lagere inkomensgroepen .3 Binnen 
de PvdA hebben Kalma en Krop voor het eerst op 
het belang van de steun van de middengroepen ge
wezen.4 

Dit pleidooi voor een brede verzorgingsstaat 
gaat er feitelijk van uit dat de sterk ideologisch be
paalde solidariteitsgedachte, gebaseerd op een be
paalde conceptie van rechtvaardigheid, onvoldoen
de is om de middengroepen blijvend aan de verzor
gingsstaat te binden . Dit solidariteitsmotief dient 
aangevuld en versterkt te worden door een motief 
van eigenbelang. De middengroepen dienen ervan 
overtuigd te zijn dat de verzorgingsstaat niet aileen 
een financiele last voor ze is, maar hen tevens tot 
voordeel strekt, zowel 'door voor hen aantrekkelijke 
voorzieningen als m eer algemeen door de kwaliteit 
van de samenleving die mogelijk wordt gemaakt. 

Het Rijnlandse model 

Het programma Wat mensen bindt bouwt op hoofdlij 
nen verder op de door de commissie-Wolfson aan
gegeven lijn . Het eerste kenmerk (activerend ar
beidsmarktbeleid) en het derde kenmerk (de con
troleerbaarheid) van de verzorgingsstaat zijn pro
bleemloos in het programma terug te vinden. Op 
het punt van de controleerbaarheid is het program
ma aanzienlijke uitgebreider en concreter dan het 
rapport van de commissie- Wolfson . Ten aanzien 
van de brede verzorgingsstaat is het programma 
moeilijker te plaatsen, mede doordat men deze be
grippen niet gebruikt. De problemen van de verzor-

gingsstaat worden wei expliciet erkend : 'Er bestaat 
bij ons in brede kring bereidwilligheid om voor ma
terie le bestaanszekerheid te betalen . Oat neemt alle
maal niet weg dat het draagvlak van de verzorgings
staat thans in aile opzichten (financieel, organisato
risch, cultureel en moreel) sterk verzwakt is. ' ( 2. 2 .4) 
De huidige verzorgingsstaat wordt omschreven als 
behorend tot het Rijnlandse model en geplaatst tegen
over het Anglo-Amerikaanse en Japanse model van 
ordening van het kapitalisme (2. 3 . r 2). De mentali
teit in het Rijnlandse model is egalitaristisch en col
lectivistisch. In het stelsel van sociale verzekering 
kent men een sterke collectieve risicodeling. Het 
kent een hoogstaand en massaal beroepsonderwijs 
en op het gebied van huisvesting, het openbaar ver 
voer, de media en de gezondheidszorg wordt de 
vrije markt geblokkeerd of aangevuld. In dit verband 
wordt gesproken van een weelderige en lankmoedi
ge verzorgingsstaat. 

Een sanering van het Rijnlandse model is volgens 
het programma op sommige pun ten nodig, maar het 
is moeilijk een precies beeld te krijgen van de toe
komstige sobere verzorgingsstaat die de program
commissie voor ogen staat. W el krijgt het kabinets
beleid vee! lof toegezwaaid voor haar 'samenhan
gende doch grimmige streven naar strenge recht
vaardigheid '. Over dit streven zou zelfs een heime
lijke partijpolitieke consensus bestaan . Afgezien van 
het waarheidsgehalte van deze laatste opmerking is 
dit vanuit electoraal oogpunt een gevaarlijke rede
nering. Het betekent ofwel dat het sociaal -democra
tisch denken het politieke debat domineert , een 
nauwelijks geloofwaardige stelling, ofwel dat de cri 
tici die zeggen dat een c oA/ vvo regering geen an
der beleid zou hebben gevoerd, gelijk hebben. Vee! 
in de PvdA teleurgestelde kiezers zullen dat zien als 
een aanmoediging om op een andere partij te stem 
men. 

Deze !of op het kabinetsbeleid draagt verder 
weinig bij aan het aanscherpen van de visie op de 
toekomstige verzorgingsstaat. Duidelijk is slechts 
dat men geen 'Amerikanisering ' van het arbeidsbe
stel wil, maar de aantasting van bepaalde rechten 
lijkt onvermijdelijk . Het wenselijke geachte arbeids
bestel wordt aangeduid als een 'fatsoenlijke arbeids-

1 . Niemand aan de kant ; Rapport 
Commissie W olfson, januari 199 2, p . 
16. 
2. Tijdens een discussiemiddag over 
het programma, 1 o oktober in de Rai, 
hield Rick van der Ploeg een pleidooi 
voor bezuinigingen op onder andere 
objectsubsidies in de bouw, de aftrek 
van hypotheekrente en de studie-

financiering, uitgaven die met name 
ten goede komen aan de middengroe
pen (zie ook zijn bijdrage in dit num
mer van s &_o ) . 

lisme en Democratie, jaargang 4 9/ 3, 
1992, pp. 105 - 11 2. 
4 · P. Kalma en M. Krop, 'Zander het 
"midden" gaat het niet. Vernieuwing 
van de verzorgingsstaat en politieke 
strategie', in Het twaalfde jaarboek voor 
het democratisch socialisme , Amsterdam : 

3. G. Esping-Andersen, Poli tics aaainst 
Markets; The Social Democratic Road to 
Power, Princeton University Press , 
1985. Zie ook Ph. van Praag jr, 'Van 
Po larisatie naar consensus', in : Socia-

Wiardi Beckman Stichting, 199 1, pp. 
8 3 - I 02. 
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orde'. De essentie van deze orde beschrijft men ech
ter in vage evenwichtstermen als 'het evenwicht tus
sen onderwijs, economie en cultuur; tussen sociale 
rechten en plichten; tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt, ... tussen presteren en concurreren in 
de formele organisatie en zorgzaamheid en gebor
genheid in de intimiteit; tussen de markt en vrijwil
ligerswerk of publiek dienstbetoon; ... ' (4. 3. 5). 
Dergelijke formuleringen geven weinig houvast 
over de keuzen die de PvdA de komende kabinets
periode gaat maken. 

Burgerzin als oplossing ? 
De centrale vraag blijft of de herijkte sobere verzor
gingsstaat op brede steun zal kunnen blijven reke
nen, met name ook van de middengroepen. Op dit 
punt kan betwijfeld worden of Wat mensen bindt een 
overtuigend perspectiefbiedt. Het gaat dan niet om 
de financiele onderbouwing of om de vraag of de 
koppeling wei houdbaar is, maar om de wijze waar
op het programma het sociale draagvlak onder de 
bevolking wil herstellen. 

Wat mensen bindt zoekt het draagvlak voor de ver
zorgingsstaat in een andere richting dan de commis
sie-Wolfson. Centraal in het programma staat het 
begrip burgerzin, een hernieuwd beroep op de bur
gerlijke vaardigheden van Nederlanders. Burgerzin 
is de bereidheid en het vermogen om blijvend geor
dend en beschaafd samen te Ieven. 'Burgerzin is niet 
het berekenende en bekrompen egoi:sme, dat helaas 
in de politieke beeldvorming zo vaak aan mensen 
wordt toegeschreven . Burgerzin is het besef dat ei
gen en soms heel persoonlijke belangen en waarden 
onlosmakelijk verbonden zijn met een geordend en 
beschaafd samenleven, zowel met landgenoten als 
met vreemden op grote afstand,' aldus het program
ma (I.e. I o). 

Gesteld wordt dat het begrip niet geheel nieuw is 
maar een actuele vertaling is van drie tradities in de 
PvdA, de vrijzinnig democratische traditie met zijn 
voorkeur voor een open samenleving, de sociaal
democratische rechtvaardigheidsgedachte en de cul
tuur-socialistische benadrukking van de gemeen
schapsgedachte. Het lijkt toch vooral te gaan om een 
hemieuwde invulling van de gemeenschapsgedach
te, het centraal stellen van de verantwoordelijkheid 

5. Inleidende toespraak bij discussie
middag in de Rai over het verkiezings
programma, Amsterdam, 10 oktober. 
6. M.A.P. Bevens, 'Burgerschap of 
Burgerzin?', in: Beleid en Maatschappij, 
1991i3,pp. IIJ - 114. 
7· A.C. Hemerijck, J.B.D Simonis en 

van elk individu voor de gemeenschap. De andere 
twee onderdelen van het gedachtengoed uit I 946 

zijn nooit echt op de achtergrond geraakt. 
Alhoewel gesproken wordt over aansluiting bij 

PvdA-tradities is opvallend dat een traditioneel soci
aal-democratische waarde als solidariteit nagenoeg 
geheel in het programma ontbreekt . Staatssecretaris 
Cohen deed een aardige poging burgerzin te plaat
sen door het te karakteriseren als een combinatie 
van individualisering en solidariteit.5 Het betekent 
feitelijk dat het begrip burgerzin het begrip solidari
teit heeft vervangen . De achterliggende gedachte is 
waarschijnlijk dat de PvdA niet slechts een partij 
client te zijn die de belangen van de uitkeringsge
rechtigden behartigt maar een partij die idealen uit
draagt waar brede groepen in de samenleving zich in 
kunnen herkennen. Zo gei:nterpreteerd zou het be
grip burgerzin een bijdrage kunnen zijn aan het in
standhouden van de brede verzorgingsstaat. Het 
doet een appel op het verantwoordelijkheidsgevoel 
van de burger voor een beschaafde samenleving, so
lidariteit is een onlosmakelijk geheel van die bescha
ving. Het is de vraag wat van een dergelijk beroep te 
verwachten valt. 

Het centraal stellen van het begrip burgerzin 
komt niet uit de Iucht vallen . Het is een poging om 
aansluiting te vinden bij het al enkele jaren durende 
debat in de politieke filosofie en de sociale weten
schappen over een vemieuwd burgerschapsideaal. 
Een van de Nederlandse deelnemers aan dat debat 
stelde in I 99 I a! vast dat 'burgerschap' hard op weg 
was het hoera-begrip van de jaren negentig te wor
den en waarschuwde dat burgerschap geen panacee 
is voor het verdwijnen van de grote ideologieen. 6 

Andere auteurs vatten het nog bondiger samen: 
'Hebt burgerzin! is de boodschap van het Binnenhof 
voor de jaren negentig'. 7 Aile reden om na te gaan 
hoe het begrip in het programma gebruikt is . 

Het begrip burgerschap en het verwante begrip bur
gerzin zijn geen neutrale of waardevrije begrippen. 
Elke invulling van het begrip is gebaseerd op een be
paalde normatieve conceptie van de goede burger; dit 
maakt het begrip, zoals De Haan stelt in een boeiend 
essay, tot een essentieel omstreden be grip . 8 Aan 
elke invulling van het begrip ligt een bepaalde maat-

P. B. Lehning,' De herontdekte burger' 
in: J.B.D Simonis, A.C. Hemerijck en 
P.B. Lehning (red.), De staat van de 
burner; Beschouwinaen over hedendaaas 
buraerschap. Meppel/ Amsterdam: 
Boom, 1992, 
p 22. 
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schappijvisie ten grondslag. De Haan onderscheidt 
drie visies op de goede burger, gebaseerd op respec
tieveHjk de communitaire maatschappijvisie, de 
liberaal-utilitaire maatschappijvisie en een visie 
waarin het idee van distributieve rechtvaardigheid 
centraal staat. De drie opvattingen vallen niet voile
dig sam en met de drie traditionele stromingen in de 
Nederlandse politiek maar zijn in het debat in 
Nederland wei vanuit deze stromingen geintrodu
ceerd en hebben nog steeds hun zwaartepunt in 
respectievelijk de christen-democratische, de libe
rale en de sociaal-democratische traditie. 

In de communitaire visie op het burgerschap staat 
het belang van de gemeenschap centraal. De burger 
dient tegenover de overheid en medeburgers ver
antwoordelijkheid, matigheid en plichtsbesef te to
nen. Burgerschap heeft betrekking op de mentaliteit 
van de burgers, op hun burgerzin. Het gaat uiteinde
lijk om een hernieuwd moreel beroep op de bur
gers, nodig geworden door de ontzuiling en de indi
vidualisering. Dit denken is sterk in het CDA ont
wikkeld. Het ethisch reveil dat Van Agt in I 97 slan
ceerde, tot grote ontzetting en ergernis van de 
PvdA, was daar een uiting van. Later kreeg dit appel 
een meer uitgebalanceerde weerslag in de filosofie 
van de 'verantwoordelijke samenleving'. In de jaren 
tachtig vindt dit morele beroep ook in toenemende 
mate weerklank in de PvdA. 

In de liberaal-utilitaristische opvatting wordt de 
burger in de eerste plaats gezien als nutsmaximali
seerder, bij elke handeling wordt nagegaan welk al
ternatief de grootste kans heeft op maximaal nut . 
Het individu heeft wei belang bij een maatschappe
lijke ordening, maar op voorwaarde dat die juist bij
draagt aan zijn individuele mogelijkheden tot de re
alisering van zijn eigenbelang. Een bemoeizuchtige 
gebureaucratiseerde overheid kan het de individuen 
onmogelijk maken zijn bijdrage te leveren aan de 
maatschappelijk orde. Deze visie op het burgerschap 
is vanaf de jaren zeventig sterk door de vvo uitge
dragen . 

In de derde visie op het burgerschap gaat het, 
volgens de Haan, om de status van individuen als 
rechtrnatige eisers van sociale rechten. Burgers kun
nen pas verantwoordelijkheid dragen voor de sa
menleving als daarvoor aan een aantal sociale voor-

8. I. de Haan, 'De lachspiegel van het 
burgerschap' in J.B.D Simonis, A.C. 
Hemerijck en P.B. Lehning (red.), De 
staat van de burner; Beschouwinaen over 
hedendaags buraerschap. 
Meppel/Amsterdam: Boom, 1992, 
pp. 161 -179 . Voor dit essay heeft De 
Haan in 1992 de Banning-prijs gewon
nen. Zie ook het door de Haan in okto-

waarden is voldaan. Zonder menswaardig bestaan 
geen volwaardig burgerschap. Het is deze visie die 
traditioneel het meest ondersteuning ontving bin
nen de sociaal-democratie. Het groeiende besef dat 
de verzorgingsstaat op een aantal pun ten wei sociale 
rechten garandeert, maar de burgers tevens in een 
uitzichtloze afhankelijkheidsrelatie van de overheid 
brengt heeft tot een herbezinning geleid. Het beleid 
van 'sociale vernieuwing', met zijn grote nadruk op 
lokale initiatieven, kan in dit kader ge!nterpreteerd 
worden als streven naar herstel van een 'effectief 
burgerschap' . 

Zowel de eerste als de derde visie zetten zich sterk af 
tegen het liberaal-utilitaristische denken . In dit pro
gramma vindt voor de PvdA echter een duidelijke 
verschuiving plaats in de richting van de communi
taire visie, een sterk morele invulling van het bur
gerschap. Dit komt met name tot uiting in het 
hoofdstuk over sociaal burgerschap. Dit onderdeel 
kan op vee! waardering oogsten bij het CDA. CDA

ideoloog Klink spreekt tevreden over een cultuur
omslag in het denken van de PvdA en voegt daar aan 
toe dat het een solide basis kan vormen voor doorre
geren met het CDA.9 Op een onderdeel wordt in het 
programma echter nadrukkelijk een van de CDA

visie afwijkende invulling gegeven aan het burger
schap. Op politiek vlak wordt gepleit voor een uit
breiding van de rechten van de burger ter verster
king van het democratisch burnerschap . Het pleidooi 
voor de invoering van een correctief wetgevingsre
ferendum en voor een volksinitiatief, de versterking 
van de rol van de voorkeurstemmen, een betere 
structurering van de inspraak, en een meer open en 
zorgvuldig stijl van besturen hebben dan ook vee! 
minder instemming van de kant van het CDA gekre
gen. Met betrekking tot het democratisch burger
schap worden er .geen morele eisen aan de burger 
gesteld, zoals bij het sociaal burgerschap, maar 
wordt gepleit voor nieuwe mogelijkheden. In het 
programma wordt burgerzin in relatie tot het sociaal 
burgerschap geheel anders ingevuld bij het demo
cratisch burgerschap. 

Politiek is het opvallend dat juist op het punt van 
de democratische rechten van de burgers sympathie 
verwacht mag worden van de vvo, maar binnen die 

ber aan de Universiteit van Amsterdam 
verdedigde proefschrift Ze!Jbestuur en 
staatsbeheer; Het politieke debat over bur
aerschap en rechtsstaat in de twintiaste 
eeuw. 
9· geciteerd bij E. van Venetie, 
'Bur&erschap: politiek doe je met z'n 
allen in de Volkskrant, 1 1/9/9 3. 
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partij heerst op dit punt grote verwarring en onenig
heid. Binnen de vvo bestaat sterk de neiging om bij 
politieke zaken het individu ondergeschikt te maken 
aan de collectiviteit. 

Mooie woorden op zondag 

In het programma wordt op het onderdeel sociaal 

burgerschap meegegaan met het CDA-denken en 
wordt de liberale invulling van burgerschap nadruk
kelijk afgewezen. Burgerzin wordt gesteld als alter
natief voor de burger die slechts zijn eigenbelang 
nastreeft. Bovendien wordt gesuggereerd dat het 
vooral een kwestie van politieke beeldvorming is dat 
velen denken dat de burger nog slechts zijn eigen
belang nastreeft (zie citaat hierboven). De bood
schap is dat het blijkbaar nog wei mee valt met de 
ego'istische burger. Door het zo te stellen heeft de 
program-commissie een aantal fundamentele vragen 
ontlopen. In de eerste plaats water de laatste decen
nia nu werkelijk veranderd is in het gedrag van de 
burgers. Waarom werd het gemeenschapsideaal 
vroeger in veel sterkere mate onderschreven door 
de burgers dan tegenwoordig? Een appel op burger
zin heeft slechts zin als men kan aangeven door 
welke maatschappelijke ontwikkelingen het verant
woordelijkheidsgevoel voor de samenleving de laat
ste decennia is ondergraven. Een beleid gericht op 
stimulering van dat verantwoordelijkheidsgevoel 
heeft slechts zin als is nagedacht over wat zinnige en 
wat onzinnige benaderingen zijn om de gevolgen van 
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen tegen te 
gaan. Daar blijkt weinig van in het programma, 

Bovendien creeert het programma grotendeels een 
schijntegenstelling. De gelndividualiseerde en calcu
lerende Nederlaridse burger is niet tegen een geor
dend en beschaafd samenleven en is geen voorstan
der van een Amerikaanse vechteconomie . Kenmer
kend voor de calculerende burger is veelal dat hij/ zij 
uitgaat van individuele kosten en baten en geen di
rect verband (meer) ziet tussen zijn eigen gedrag en 
gemeenschappelijke belangen. Het verval van de 
grote, alles verklarende ideologieen heeft ertoe ge
leid dat het voor de burger vee) moeilijker is gewor
den om zijn eigenbelang te verbinden met een bre
der algemeen belang. Dat leidt ertoe dat hij zich 

gemakkelijker dan in het verleden laat leiden door 
zijn eigen belang. Hij probeert optimaal gebruikt te 
maken van de legale mogelijkheden die de verzor
gingsstaat hem biedt, wil zo min mogelijk betalen en 
is, zolang de pakkans gering is, ook nog wei bereid 
de wet soms op zijn eigen wijze te interpreteren. 
Dat uit zich in een verminderde belastingmoraal, het 
oneigenlijke gebruik van sociale voorzieningen en 
soms regelrechte fraude, ook in het milieugedrag. 
Elke burger is voor een schoner milieu, maar vindt 
dat eerst de medeburger zijn gedrag client aan te pas
sen. Elke automobilist vindt dat primair zijn mede
weggebruiker gebruik client te maken van het open
baar vervoer. 

De in navolging van het CDA in stevige termen 
geformuleerde tegenstelling tussen eigenbelang en 
verantwoordelijkheidsgevoel vormt een verkeerd 
startpunt voor het creeren van een nieuw sociaal 
draagvlak voor de verzorgingsstaat. Als het op con
crete maatregelen aankomt om het gedrag van de 
burgers te be'invloeden geloven de schrijvers van het 
programma zelf evenmin in het nut van een beroep 
op burgerzin. De burger wordt primair op zijn ei
genbelang (zijn portemonnee) aangesproken. Kern
achtig stelt Wat mensen bindt dat financiele prikkels 
vaak minstens zoveel soelaas bieden als mooie woor
den op zondag ( 2. 2. 1 6). Dit wordt met name uitge
werkt ten aanzien van het milieubeleid. Via markt
prikkels, het opnemen van de kosten in de prijzen, 
wordt gedragsverandering nagestreefd . De automo
bilist client geprikkeld te worden tot de aanschaf van 
schonere en ook zuinigere auto's, overtreding van 
de maximumsnelheid zou tot uiting dienen te ko
men in de hoogte van de jaarlijkse verzekeringspre
mie (4. 1.1 3). 

Deze aanpak getuigt van realiteitszin maar heeft 
weinig te maken met de oproep tot burgerzin die op 
andere plaatsen in het programma centraal staat. 
Een beroep op burgerzin dat voorbijgaat aan het ei
genbelang van de burger zal onvermijdelijk de status 
krijgen van 'mooie woorden op zondag'. Het idee 
dat een sociaal burgerschap te bereiken zou zijn door 
een beroep op burgerzin met voorbij gaan aan het 
eigenbelang sluit niet aan bij de maatschappelijke 
realiteit. Dat is geen schokkende conclusie. Enkele 
jaren geleden werd in een bundel over burgerschap 

1 o. J. de Beus, 'Economisch burger
schap, een ideaal zonder beweging', in: 
J .B.D Simonis, A.C. Hemerijck en 
P.B. Lehning (red .), De staat van de 
burner; Beschouwinaen over hedendaaas 
buraerschap. Meppel/ Amsterdam: 
Boom, 1992,pp. 121 - '43· 
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reeds geconcludeerd dat verschillende concepties 
van economisch burgerschap zweven, dat wil zeggen 
onvoldoende aansluiten bij maatschappelijke ont
wikkelingen. Opmerkelijk is slechts dat de auteur 
van de bijdrage over economisch burgerschap De 
Be us heette. 1 0 

De zwakte van het begrip burgerzin blijkt ook uit 
de reactie van de PvdA op de verkiezingsprogram
ma' s van andere partijen . Aanvallen op het weinig 
sociale karakter van de programma 's van D 66 en de 
vvo hebben weinig te maken met het begrip bur-

gerzin, maar doen wei een rechtstreeks beroep op 
het eigenbelang van groepen kiezers die veelal PvdA 
stemmen . Oit is geen schande, maar laat zien hoe 
weinig vruchtbaar de gesuggereerde tegenstelling 
tussen burgerzin en eigenbelang is. 

Het begrip burgerzin, zoals het in het program
ma wordt gebruikt, zal niet in staat zijn een stevig 
draagvlak te geven aan de verzorgingsstaat. Slechts 
indien grote groepen een direct materieel belang 
hebben bij een brede verzorgingsstaat is er een toe
komst voor dit type maatschappelijke ordening. 
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Solidariteit en 
de tucht van 

de markt' 
Ik ben het zat van allerlei 
mensen te moeten horen 
dat een pleidooi voor een 
betere werking van het 
marktmechanisme rechtse 
priet- danwel borrelpraat 
is. 2 Indien er dag- en ter
mijnmarkten bestaan voor 
aile goederen, voor alle 

RICK VAN DER PLOEG 

ingrijpen daarin vergt uit
leg. Deze les geldt net zo 
goed voor een sociaal-de
mocraat en een christen
democraat als voor een li
beraal. Hooaleraar economie, Universiteit van Amsterdam 

en Tinberaen lnstituut 
Rechtvaardiaheid 

eventualiteiten, en op alle 
plaatsen in de wereld, dan komt er een doelmatiae 
verdeling van goederen en diensten in de samenle
ving tot stand. Met doelmatiB bedoelt een econoom 
dat het onmogelijk is een herverdeling van middelen 
te verzinnen om een willekeurig individu gelukkiger 
te maken zonder dat iemand anders er slechter van 
wordt. De 'onzichtbare hand' van Adam Smith zorgt 
ervoor dat de toewijzing van schaarse goederen 
doelmatig is zolang alle burgers en bedrijven doen 
wat het beste voor henzelf is. Indien er ergens in de 
economie een nijpend tekort aan goederen is, dan 
zal de prijs van deze goederen stijgen. Dit spoort 
bedrijven aan er meer van te produceren en stimu
leert huishoudens er minder van te consumeren. Zo 
verdwijnen de tekorten als sneeuw voor de zon. Het 
prachtige van dit marktmechanisme is dat er, verge
leken met een centraal geleide huishouding, zeer 
weinig informatie nodig is om tot weloverwogen 
besluitvoering te komen. In plaats van dat een cen
trale planner de vraag voor duizenden goederen van 
miljoenen burgers moet optellen en ervoor moet 
zorgen dat dit overeenkomt met de produktie van 
duizenden bedrijven, is het voldoende dat men 
beslissingen baseert op prijssignalen . De bureaucra
ten in de voormalige Sovjet Unie konden hun taak 
niet aan, omdat ze simpelweg niet de capaciteit had
den om al de benodigde informatie te verwerken. 
Prijzen en lonen reflecteren schaarste en overschot 
en het is cruciaal dat men de informatie die hierin 
besloten zit zo weinig mogelijk verstoort. Dit is een 
fundamenteel gegeven dat elke politicus in zijn of 
haar hoofd moet prenten voordat er weer een nieu
we maatregel geaccepteerd wordt die de tucht van 
de markt verstoort. Niet de werking van het markt
mechanisme moet verdedigd worden, maar het 

Zelfs indien een ongehin
derde werking van het 

marktmechanisme leidt tot een doelmatiae toewijzing 
van middelen in de samenleving, is er geen enkele 
reden om ervan uit te gaan dat de bijbehorende ver
deling van inkomens rechtvaardiB is. lntegendeel, het 
marktmechanisme leidt ertoe dat sommige handige 
lieden met de juiste talenten en kansen zeer hoge 
inkomens en vermogens kunnen verwerven terwijl 
minder kansrijke burgers zich tevreden moeten stel
len met een zeer laag inkomen. Een belangrijke rol 
van de overheid is te zorgen dat de verdeling van 
middelen in de samenleving niet te onrechtvaardig 
is. Echter politici moeten beseffen dat er aan het 
hooghouden van een ethisch principe in het alge
meen een economisch prijskaartje verbonden is, 
want het verschaffen van zekerheid aan minder 
bedeelden betekent bijna altijd dat de overheid 
ingrijpt in het marktmechanisme. Er is dus een 
afweging tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid. 

Linkse politieke partijen zullen wat meer voor 
rechtvaardigheid kiezen, terwijl rechtse partijen va
ker doelmatigheid zullen prefereren . Een goed 
voorbeeld is de discussie over het verlagen van het 
minimumloon. Rechtse partijen zoals het c D A en de 
vvo kiezen voor verlaging dan wei afschaffing. Mits 
men tegelijkertijd met het minimumloon de uitke
ringen verlaagt, kan men hierdoor wat werkgele
genheid creeren . Omdat tien procent verlaging van 
het minimumloon (en in het verlengde daarvan de 
uitkeringen) hoogstens 4o.ooo banen oplevert, kiest 
de PvdA vooralsnog voor rechtvaardigheid en hand
having van het minimumloon. Mijn standpunt is dat 
het verlagen van het minimumloon en de uitkerin
gen en verdergaande aantasting van sociale ze
kerheid niet een beschaafde weg is om in te slaan, 
zeker niet wanneer het oudere mensen in de samen-
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leving betreft. Hoogstens zie ik wat in het aanpassen 
van het minimumloon aan de gezinsomstandighe
den, omdat het minimumloon uitgaat van een kost
winnerssituatie. Tevens steun ik een radicale omslag 
in het PvdA-verkiezingsprogramma. In plaats van ex 

post proberen allerlei inkomensverschillen te nivel
leren, is het de bedoeling dat de overheid alles op 
alles zet om elke burger ex ante dezelfde kansen te 
geven op individuele en economische ontplooiing. 
De PvdA pleit dus voor het vermijden van hulpbron

onaelijkheid. Dit betekent dat de dochter van de 
Turkse gastarbeider precies dezelfde kansen op ba
sis- en voortgezet onderwijs moet krijgen als de 
zoon van de fabrieksdirecteur. Indien kansen niet 
benut worden, zullen we verschillen in inkomens 
moeten tolereren. Dit laat onverlet dat onderwijs 
een uitermate goed instrument is om gelijke kansen 
op gelijke inkomens te bewerkstelligen (vergelijk 
'Clintonomics'). Zelfs indien iedereen de geboden 
kansen benut die geboden worden, dan verdienen 
mensen die bereid zijn zwaar en vies werk te ver
richten een hogere beloning. Tevens heeft de over
heid een plicht te zorgen voor een goed sociaal vang
vet voor diegenen die hun kansen benut hebben 
maar botweg niet in staat zijn om een menswaardig 
inkomen te verwerven. Een beschaafde samenleving 
stimuleert economisch zwakkere groepen een eigen 
inkomen te verwerven, maar mocht dit niet lukken 
dat moet de overheid een menswaardig bestaan 
garanderen. 

Publieke aoederen en het Matthiius-qj'ect 

Elke samenleving heeft goederen die belangrijk zijn 
voor het algemeen nut. Economen noemen dit pu

blieke aoederen. Het probleem met deze goederen is 
dat iedereen gratis wil meeliften. Jedereen heeft be
lang bij schone straten, mooie parken, bruggen, 
spoorwegen, onderzoek & ontwikkeling, armen
zorg, enzovoort, maar niemand heeft zin om voor 
de kosten voor deze goederen in zijn of haar eentje 
op te draaien . Indien we alles aan de markt en het 
particulier iniatief overlaten, dan ontstaat er een si
tuatie van publieke armoede en particuliere rijkdom 
(vergelijk de Verenigde Staten). Een belangrijke 
taak voor de overheid is dus ervoor te zorgen dat er 
een adequate hoeveelheid publieke goederen in de 
samenleving is . Het belangrijkste publieke goed is 

wellicht een gemeenschappelijke taal, want het 
heeft alleen zin een taal te spreken als anderen dat 
ook doen . Dit is waarom basisonderwijs altijd een 
taak van de overheid zal blijven. Studiefinanciering 
heeft niet zozeer het karakter van een publiek goed, 
omdat de baten van academische studie met name bij 
de student zelf terecht komen . Het bezuinigen op de 
studiefinanciering is daarom terecht indien het vrij
gekomen geld aangewend wordt voor lager en mid
delbaar beroepsonderwijs en taalonderwijs voor al
lochtonen. Als studenten meer voor onderwijs moe
ten betalen, zullen zij ook een betere kwaliteit eisen. 
Wanneer het vrijgekomen geld echter gebruikt 
wordt voor andere doeleinden, moet men niet ver
baasd zijn indien dit tot een storm van protesten 
leidt. Een ander belangrijk publiek goed is veiligheid 
en meer in het algemeen de zorg voor het naleven 
van juridisch eigendom . Zonder een goede rechts
staat is het slecht zaken doen (vergelijk de voormali
ge Sovjet Unie). 

Publieke goederen leiden aan het Matthiius-qj'ect. 

De midden- en hogere inkomens zijn uitermate 
goed in staat voor hun eigen belangen op te komen, 
terwijl de lagere inkomens en met name de inactie
ven in de maatschappij slechter in staat zijn hun 
belangen te verdedigen. Dit leidt ertoe dat publieke 
goederen relatief teveel bij de midden- en hogere in
komens en te weinig bij de lagere inkomens terecht 
komen . Dit geldt voor het onderwijs, maar ook voor 
de volkshuisvesting. Objectsubsidies bevoordelen 
met name de middeninkomens en leiden tot rond
pompen van geld. Individuele huursubsidies daaren
tegen worden elk jaar getoetst aan het inkomen en 
komen terecht bij mensen die het echt nodig heb
ben . Gelukkig worden de objectsubsidies nu afge
bouwd, maar het was beter geweest indien een ge
deelte van het vrijgekomen geld ingezet was voor de 
individuele huursubsidie. De reden is dat men dan 
de huren van woningen, met het oog op de toegeno
men schaarste, wat meer had kunnen Iaten stijgen en 
dat de overheid het instrument van de individuele 
huursubsidie had kunnen gebruiken om de mensen 
die het meest door meer marktconforme huren 
getroffen worden uit de brand te helpen . Een ander 
voorbeeld van het Mattheus-effect is de hypotheek
renteaftrek welke in geen verhouding staat tot het 
huurwaardeforfait. Het is triest dat geen van de 

1 • Voor een meer gedetailleerde 
behandeling van dit onderwerp , ver
wijs ik naar mijn boekje Is de Econoom 
een Vijand van het Volk?, Prometheus, 
Amsterdam, ' 99 2. 
2. Met name ben ik verbaasd dat mijn 

collega's Hessel Oosterbeek en Arthur 
Schram, nota bene onderzoekers op 
het gebied van de micro-economie en 
de prijstheorie, deze boodschap niet 
begrijpen (zie De Volkskrant, 2 0 oktober 
1993, 'PvdA-economen blinken uit 

in rechtse praat'). Indien dit zelfs voor 
hen geldt , dan rust er een plicht bij mij 
om deze boodschap op zo begrijpelijk 
mogelijke wijze voor te leggen aan een 
groter publiek. 
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grote politieke partijen de tirannie van de status quo 
durft aan te vechten door het beperken van de hypo
theekrenteaftrek tot bijvoorbeeld drie ton en aileen 
aftrek toe te staan op het laagste tarief van de inkom
stenbelasting. De overheid heeft een grotere invloed 
op de eenzijdige samenstelling van gem eenten als 
Wassenaar en Aerdenhout gehad, dan op de samen
stelling van de Schilderswijk in Den Haag en het 
Oude Noorden in Rotterdam . 

Solidariteit met toekomstiae aeneraties 
Jndien bepaalde activiteiten schade berokkenen aan 
andere burgers in de maatschappij zonder dat daar 
een prijs voor betaald wordt, spreken economen van 
externe qfecten. Een goed voorbeeld is het roken van 
een sigaar. De roker heeft er plezier van, maar de 
mensen in de buurt krijgen last van stinkende kleren 
en haren en wellicht zelfs van een verslechterde 
gezondheid . Op zich hoeft dit voor de overheid geen 
reden te zijn om in te grijpen . De Nobelprijswinnaar 
Ronald Coase heeft aangetoond dat het marktrne
chanisme vanzelf zal lei den tot een doelmatige aan
wending van middelen in de samenleving. Jndien de 
roker het recht heeft om te roken, dan zal de omge
ving de roker een geldbedrag aanbieden om niet te 
roken . Indien echter de omgeving recht op schone 
Iucht heeft , dan zal de roker proberen de omgeving 
om te kopen . lets dergelijks zien weals vervuilende 
bedrijven de omgeving een schadeloosstelling aan
bieden. Indien aile partijen hiermee gelukkig zijn, is 
er voor de overheid geen reden om een actief mi
lieubeleid te voeren . 

In de praktijk werkt de oplossing van Coase niet, 
omdat kosten van onderhandelingen te hoog zijn en 
er teveel partijen bij het milieubeleid betrokken 
zijn . Een belangrijke taak voor de overheid is dan het 
in rekening brengen van een prijs aan de vervuiler 
die overeenkomt m et de maatschappelijke kosten 
van vervuiling. De m eest directe manier om dit te 
doen is via het introduceren van een expliciete 
markt voor verhandelbare emissierechten , omdat 
externe elfecten overeenkomen met de afwezigheid 
van markten. Bedrijven die vee! winst maken maar 
vee! vervuilen zullen dan emissierechten kopen van 
bedrijven die relatief makkelijk schoner kunnen 
gaan produceren. Zo wordt de door de overheid 
toegestane vervuiling op de beste manier in de maat
schappij aangewend . Het beste alternatief voor 
emissierechten is het introduceren van heffingen op 

vervuilende activiteiten . Door de heffingen op het 
verontreinigen van oppervlaktewateren zijn onze 
binnenrivieren een stuk schoner geworden . Hoewel 
convenanten in het milieubeleid een nuttige functie 
vervullen, zijn zij bij lange na niet voldoende en be
rusten zij teveel op 'wishful thinking'. Het rekenen 
van een prijs voor vervuilende activiteiten en de 
tucht van de markt sporen de maatschappij aan doel
matig m et de natuur om te springen . 

Deugden (zoals het verrichten van arbeid) wor
den in Nederland zeer zwaar belast, terwijl zonden 
(zoals het vervuilen van de natuur) nagenoeg niet 
belast of zelfs gesubsidieerd (denk aan landbouw) 
worden. Het ligt dus voor de hand de opbrengsten 
van de vuiltax terug te sluizen naar de burgers door 
het verlagen van de belasting op arbeid. Dit noemen 
we een ecotax . Door deze verschuiving is het belas
tingstelsel minder verstorend. De maatschappelijke 
kosten van het helfen van belastingen nemen af, om
dat het milieu en de welvaart gebaat zijn bij het 
invoeren van de ecotax . Een bijkomend voordeel 
van een stringenter milieubeleid is dus dat er m eer 
ruimte komt voor traditionele overheidsuitgaven 
(ziekenhuizen, scholen, bruggen , enz.) en voor mi
lieuverbetering (denk aan bodemsanering) , met na
m e wanneer het moeilijk is burgers en bedrijven te 
bewegen van vuil op schoon gedrag over te stappen . 
Indien de maatschappij verslaafd is aan vervuiling, 
dan is de vuiltax een uiterst doelmatige melkkoe. 
Dit is overigens de visie van The Economist . Indien we 
door middel van heffingen gemakkelijk mensen kun
nen stimuleren de fiets in plaats van de auto te pak
ken (mijns inziens is dat zeer optimistisch), dan 
loopt de overheid een hoop inkomsten mis en is er 
vee! minder ruimte voor additionele uitgaven. In die 
zin is er een tegenstelling tussen aroen en rood. Een 
ander voordeel van het terugsluizen van de opbreng
sten van de vuiltax is dat de inkomenselfecten voor 
mensen die hun gedrag aanpassen beperkt zullen 
blijven . 

Het tweesnijdend zwaard, dat wil zeggen een 
schoner milieu en een hogere werkgelegenheid, 
blijft vooralsnog een illusie. De vuiltax drukt ook op 
de produktiefactor arbeid en schaadt daarom de 
werkgelegenheid, tenzij de lasten van de ecotax af
geschoven kunnen worden op (andere) vaste en im
mobiele produktiefactoren. 3 Dit is hoogst onwaar
schijnlijk voor een kleine open economie als Neder 
land, met name op de lange termijn. Een meer am -

3. Zie A. L. Boven berg en F. van der 
Ploeg, 'Consequences of environmental tax 
reform for welfare and unemployment ', 
CentER, Til burg en Tin bergen 
lnstituut, 1 99 3. 
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bitieus milieubeleid gaat gepaard met enige kapitaal
vlucht en hedreigt de werkgelegenheid op lange ter
mijn . Daarom is het motto 'milieu hoven werk 
hoven inkomen' van helang. Indien men werkelijk 
iets aan de werkgelegenheid en participatie wil doen 
zal de omvang van de puhlieke sector en daarmee de 
hoogte van de collectieve lastendruk en de wig tus
sen het nettoloon en het hrutoloon m oeten vermin
deren. Dit vereist snoeien in onnodige en onrecht
vaardige overheidssuhsidies ( denk aan studie
financiering, ohjectsuhsidies en hypotheekrenteaf
trek). 

'Trade, not aid ' 

Ontwikkelingshulp hesta nd vooral uit het geven van 
gehonden hulp (geleverd door Nederlandse hedrij
ven) aan derdewereld Ianden. Gelukkig heseft m en 
nu dat het heter is ongehonden hulp te geven, omdat 
dit leidt tot een meer doelmatige hulp . Tach spreekt 
men van ' African Disease'. De hulp komt als manna 
uit de heme! vallen. Het leidt tot een reele apprecia
tie van de munt en dus tot een verslechtering van de 
concurrentiepositie van ontwikkelingslanden . Bo
vendien vermindert hulp de prikkel voor ontwikke
lingslanden op eigen henen te staan en hlijft er een 
groat percentage van de hulp hij de lokale mafia han
gen. 

Wat Oost-Europa en andere ontwikkelingslan
den hetreft kan W est -Europa kiezen tussen een toe
nemende stroom van migranten of een toenemende 
invoer van produkten uit die Ianden . Tot nu toe 
kiest men voor migranten , want er zijn huizenhoge 
muren om Europa heen gehouwd, die Ianden die het 
slechter hehhen dan wij de toegang tot onze markten 
helemmeren. De heste en meest humanitaire vorm 
van hulp is die Ianden een eerlijke kans te hieden om 
op onze markten hun produkten te verkopen . Het 
devies is dus ' trade , not aid ' . 4 Het gevolg zal zijn dat 
kapitaal van W est -Europa naar O ost-Europa zal 
strom en en dat de stroom van migranten uit die ian
den zal afnemen . Tezamen met de invoering van de 
ecotax zal dit leiden tot gigantische verschuivingen 

in de structuur van de Nederlandse economie. Staal, 
landhouw en een aantal zware industrietakken zul
len uit het economische landschap verdwijnen , ter 
wijl kennisintensieve en schone economische activi
teiten zullen opbloeien. Boerderijen zullen omge
houwd worden tot ' leisure farms ' voor de ouderen 
van de toekomst . De glasteelt in het W estland zal 
verdwijnen, omdat de zan in Spanje en Griekenland 
nu eenmaal voor niets is. De uitvoer van kennis 
omtrent prachtige varieteiten van komkommers, 
tomaten, hloemhollen, enz. zal daarentegen toene
men. Sommigen heweren dat dit ten koste van 
hanen zal gaan . Op de korte termijn zullen er inder 
daad in bepaalde sectoren pijnlijke aanpassingen 
moeten plaatsvinden, maar op lange termijn heeft de 
werkgelegenheid in W est-Europa haat hij een enor
m e afzetrnarkt in O ost -Europa . Zo hezien is ' trade, 
not aid' in ons eigen helang en is het marktrnechanis
me een ideale partner van de sociaal-democratie. 

Een stringenter milieuheleid in comhinatie met 
m eer vrijhandel hrengt het gevaar met zich mee dat 
vervuilende hedrijven zich in ontwikkelingslanden 
zullen vestigen. Daarom is het van helang dat vrij 
handelsovereenkomsten afspraken hevatten over 
hescherming van de natuur . Tevens ligt het voor de 
hand dat de W esterse wereld een gedeelte van haar 
hulp richt op milieu-investeringen om dergelijke 
uitwassen tegen te gaan . 

Politi eke missie 

De overheid heeft dus tenminste vijf helangrijke ta
ken in een moderne samenleving . Ten eerste he
hoort de overheid de tucht van de markt zoveel 
m ogelijk haar werk te Iaten doen . Dit hetekent het 
aanvechten van kartels en prijsafspraken indien deze 
het algem een helang schaden en Jan met de Pet te
veel moet hetalen voor hijvoorheeld zijn compact 
discs. Tevens hetekent dit het niet meer automatisch 
verhindend verklaren van c A o 's, want dit ontneemt 
werklozen de kans te concurreren met de ' insiders '. 
W erk hoven inkom en dus. Hier gaat solidariteit met 
minder hedeelden dus vaak samen met doelmatig-

4· Dit laat onverlet dat sommige 
industrietakken die kampen met veel 
vaste kosten en baat hebben bij sub
stantiele schaalopbrengsten (' infant 
industries') tijdelijke bescherming van 
de overheid nodig hebben. Sommigen 
spreken in dit verband van 'managed 
trade' . Dit betreft met name de toene
mende concurrentie van de 'Tigers' ui t 
Zuid-Oost Azie en mag niet als excuus 
dienen om ontwikkelingslanden de 
toegang tot onze markten te verhinde
ren . 
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heid. Ten tweede client de overheid ervoor te zor
gen dater een rechtvaardige verdeling van inkomens 
is zonder dat dit het marktmechanisme teveel ver
stoort. Hierbij denken we eerder aan het ex ante hie
den van gelijke kansen op onderwijs en werk, dan 
aan het ex post nivelleren van inkomens. Ten derde 
moet de overheid zorgen voor een adequate hoe
veelheid publieke goederen en ervoor waken dat 
deze goederen niet teveel bij de midden- en hogere 
inkomens terecht komen . Ten vierde zal de over
heid een prijs in rekening moeten brengen aan die
genen die het milieu vervuilen of desnoods een 
markt voor verhandelbare emissierechten in het Ie
ven roepen. Ten slotte zal de overheid ontwikke
lingslanden een eerlijke kans moeten geven op onze 
markten te kunnen concurreren. Vrije handel is een 
zeer doeltrelfend middel voor ontwikkelingsbeleid 
en om de stroom van migranten in te dammen. Hulp 

aan ontwikkelingslanden moet vanaf nu meer ge
richt worden op humanitaire hulp en milieuhulp. 

In een beschaafde maatschappij vullen markt en 
overheid elkaar dus aan . Hoe verschillen linkse en 
rechtse politieke partijen dan van elkaar? Rechtse 
partijen kiezen meer voor doelmatigheid, linkse 
partijen meer voor rechtvaardigheid . Zolang de 
PvdA solidair is met volkeren die het slechter heb
ben dan wij (denk aan 'trade, not aid'), solidair is 
met toekomstige generaties (denk aan een ambiti
teus milieubeleid), en solidair is met zwakkeren in 
de samenleving ( denk aan het recht op goed basison
derwijs, de verzekering van een smal basispakket 
gezondheidszorg voor iedereen en aan een mens
waardige hoogte van het rninimumloon en de uitke
ringen), heeft de PvdA mijn onvoorwaardelijke 
stem. 
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Een burgelijk 
beschavings

offensief? 
In Wat mensen bindt staat 
geen paragraaf over de cri
minaliteit en haar oorza-

den ook nieuwe strafsoor
ten voorgesteld: elektro
nisch huisarrest, het opleg-

ken, maar een sectie over 
veiligheid en verschillende 
manieren om die te ver
groten . Voor een sociaal
democratisch verkiezings
programma is dat opmer
kelijk. Je zou verwachten 

FRANK BOVENKERK 
gen van dagboetes, gezins
therapie als variant van in
tensiever reclasseringstoe
zicht. Die nieuwtjes wor
den gepresenteerd als al
ternatief voor gevangenis-

Hooaleraar criminoloaie, verbonden aan het 

Will em Pompe lnstituut voor Strcifrechtswetenschappen 
van de Universiteit te Utrecht . 

dat de misdaad die in be-
paalde opzichten in de jaren tachtig en negentig in
derdaad fors is toegenomen, in verband wordt ge
bracht met omstandigheden als de groeiende inko
mensongelijkheid, de hoge werkloosheid, het af
brokkelen van de verzorgingsstaat. Of dat eerlijk 
onder ogen wordt gezien dat het criminaliteitsni
veau op het peil is gebracht dat in vergelijking met 
andere Ianden zou kunnen worden verwacht op 
grond van het hoge welvaartsniveau ( dat biedt kans 
op vermogenscriminaliteit), de hoge verstede
lijkingsgraad, het moeizaam tot stand komen van 
een multi-etnische samenleving of de voortgaande 
internationalisering van economie en bestuur. Deze 
'grote' oorzaken van de criminaliteit lenen zich lang 
niet allemaal voor belnvloeding vanwege de over
heid en door ze niet te noemen, lijken de opstellers 
van het programma zich daarbij neer te leggen. In 
plaats van de kiezers realistisch voor te lichten, pre
senteren zij een rij maatregelen die de veiligheid of 
beter nog: het subjectieve gevoel van veiligheid, bij 
burgers moeten verhogen. 

Die maatregelen zijn van twee soorten: preven
tief en repressief. Bij preventie moeten we denken 
aan technisch-preventieve voorzieningen (beter 
hang- en sluitwerk om inbraak tegen te gaan), aan 
meer toezicht op straat door parkwachters en poli 
tie-assistenten en door controleurs in het openbaar 
vervoer. Bij repressieve maatregelen wordt gedacht 
aan uitbreiding van de politie, het beter doen func
tioneren van het Openbaar Ministerie, een lik-op
stuk-beleid ten einde de geloofwaardigheid van het 
strafrechtelijk systeem weer op peil te brengen en 
de bouw van (nog) meer cellen. Zijn deze maatrege
len te kenschetsen als 'meer van hetzelfde', er wor-

straf; er is ten slotte een 
grens aan het aantal men

sen dat je achter de tralies kunt zetten. Ik zou zelf 
eerder geneigd zijn er een verder voortsluipen van 
het statelijke controlesysteem in te zien: de overheid 
spreidt haar netten wijder. 

Beide soorten van maatregelen hebben gemeen 
dat ze, ten eerste, het niveau van de criminaliteit 
waarschijnlijk nauwelijks omlaag brengen omdat de 
grote oorzaken ongemoeid worden gelaten en, ten 
tweede, dat ze de gevoelens van onveiligheid niet 
doen afnemen maar juist versterken . Helpt preven
tie dan niet? In de criminologie is een debat gaande 
over de vraag of betere beveiliging en meer toezicht 
potentiele daders werkelijk van het plegen van een 
misdrijf doen afzien. Het zou immers heel goed kun
nen zijn dat de criminaliteit zich verplaatst naar min
der beveiligde buurten of onbewaakte objecten of 
dat de daders overgaan tot drastischer optreden. 
Waarschijnlijk helpt het wei minder ernstige crimi
naliteit enigszins te voorkomen, de zwaardere vor
men worden er ernstiger door. Als misdaad zich als 
gevolg van betere preventie inderdaad verplaatst (de 
banken beveiligen zich beter tegen overvallers; de 
buurt stelt een effectieve 'neighbourhood watch' in) 
dan worden de zwakkere buurten, groepen en in
stellingen daar de dupe van (voormalige bankover
vallers grijpen winkeliers; de arme en qua bevolking 
heterogene wijk krijgt te maken met meer inbraken) 
en dat kan toch niet de bedoeling van een socialis
tisch programma zijn. Helpt repressie dan niet? Het 
antwoord daarop luidt simpelweg: nee. Slechts van 
een systeem dat een consistente strafwetgeving 
paart aan een hoge pakkans, een afschrikwekkende 
straf en een snelle afdoening, kan enig effect worden 
verwacht in generaal preventieve zin. Zo'n systeem 
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hebben we in Nederland niet en is in een democratie 
ook niet zo gemakkelijk te realiseren. Van de zoge
naamde specifieke preventie (de schrik erin jagen bij 
de wetsovertreder zodat hij het wei uit z'n hoofd 
laat om het weer te doen) komt evenmin veel te
recht. Weinig mensen worden beter van hun con
tact met politie en justitie, velen worden er slechter 
van. Let wei: er zijn allerlei overwegingen te formu
leren waarom althans sommige van die preventieve 
en repressieve maatregelen zouden kunnen worden 
genomen, maar het criminaliteitsniveau zullen ze 
nauwelijks omlaag brengen. Hun introductie kan de 
gevoelens van onveiligheid echter wei aanwakkeren: 
als er nog meer cellen nodig zijn en mensen elektro
nisch huisarrest krijgen opgelegd, wijst dat op een 
stijging van de criminaliteit tot ongekende propor
ties. 

'Probleemsezinnen' 
Een maatregel voorgesteld in Wat burners bindt ver
dient bijzondere aandacht. Als voorbeeld van sociale 
preventie wordt de interventie van de overheid in 
'probleemgezinnen (waaronder allochtonen)' aan
bevolen. Deze gedachte steunt op het inzicht dat 
sommige gezinnen niet goed functioneren en dat be
paalde opvoedingsstijlen criminogeen kunnen zijn. 
Oat inzicht zou geldig zijn als een tot misdaad aanlei
ding gevende invloed binnen zulke gezinnen kan 
worden aangetoond onafhankelijk van andere facto
ren zoals sociale klasse, etnische achtergrond of de 

woonbuurt. Oat is niet het geval; gezinnen waarvan 
kinderen een verhoogde kans !open met politie en 
justitie in aanraking te komen zijn allerminst gelijke
lijk over de bevolking verdeeld. De beleidsaanbeve
ling is conservatief voorzover de gezinsnorm waar 
impliciet naar wordt verwezen het burgerlijke ge
zinstype van vervlogen dagen vertegenwoordigt; het 
is etnocentrisch voor zover het blanke Nederlandse 
gezinstype als standaard wordt gehanteerd; het is 
onrealistisch voorzover het de pluriformiteit van de 
levensstijlen van jongeren ontkent. Let wel: het is 
mooi als mensen die het opvoeden niet aankunnen 
uit eigen beweging om voorlichting en hulp verzoe
ken om hun kinderen een betere maatschappelijke 
kans te bezorgen en dat geldt voor sommige gezin
nen van immigranten. Erg succesvol schijnen expe
rimenten in die richting voorlopig overigens niet te 
zijn (zie Joke van der Zwaards bespreking van enke
le zeer recente evaluatierapporten in het jongste 
nummer van het driemaandelijkse tijdschrift 
Misrantenstudies). Het gaat mij echter om de ideolo
gische betekenis van deze aanbeveling. Zij heeft ver
dacht vee! weg van het burgerlijke beschavings
offensief waarbij vanaf het begin van de eeuw 'on
toelaatbare' of a-sociale gezinnen werden gecorri
geerd. De jaren zestig hebben aan die betutteling en 
bemoeienis van de overheid met de prive-sfeer van 
burgers een einde gemaakt. Keren die tijden weer 
terug onder het mom van criminaliteitspreventie? 
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Falend 
milieubeleid 

Een goed partijprogramma 
begint met een analyse van 
wat er in de afgelopen par
lementaire periode goed 
en slecht is gegaan . Wat 

mensen bindt maakt zo'n 

LUCAS REIJNDERS 
de kooldioxyde-uitworp 
aan banden te leggen en in 
de periode tot het jaar 
2ooo netto I 5. ooo- 3o .ooo 
nieuwe banen te creeren . 

Hoosleraar milieukunde Uni versiteit van Amsterdam 

en verbonden aan de StichtinB Natuur en Milieu 

analyse. 
Het is daarbij positief over het milieubeleid zoals 

dat onder het kabinet Lubbers-Kok is gevoerd . 
Ik ben het daarmee niet eens. Over de gehele lijn 

blijven de resultaten van het milieubeleid achter bij 
de doelstellingen . De vee! besproken trendbreuk in 
het milieubeleid is uitgebleven. In feite is het milieu
beleid anno I9 9 3 weer terug in het stadium waarin 
het gedurende de peri ode I 976 - 1 98 8 verkeerde, dat 
van sukkelen en tobben . 

Er zijn de afgelopen 2 5 jaar twee period en ge
weest waarin er bij het publiek een zeer stevig 
draagvlak was voor vergaande milieumaatregelen . 
De eerste keer was in de periode I973 - I975 · De 
tweede keer in de periode 1989-I99I, goeddeels 
onder het laatste kabinet. Beide keren zat de PvdA in 
de regering en beide keren is het voor het milieu 
gunstige tij verlopen zonder dat daarvan voldoende 
gebruik werd gemaakt. Mede daardoor is de milieu
oogst van het laatste kabinet Lubbers buitengewoon 
mager. 

Een hoofdpunt waarop het kabinet heeft gefaald 
is dat van de integratie van financiele prikkels in het 
milieubeleid . Er is de afgelopen kabinetsperiode 
vee! gepraat over zulke prikkels, over ecobelastin
gen en het doorberekenen van de milieukosten in de 
prijzen . Wat mensen bindt doet dat ook met het oog 
op de komende regeerperiode. Maar het is het kabi 
net Lubbers-Kok zelfs niet gelukt met de milieu
heffingen de financiele doelstellingen van het kabi
net Lubbers-De Korte te halen . 

Ook op andere punten heeft het vele gepraat 
over financiele prikkels een sterk tegenvallend resul
taat gehad . Het milieu-item van de verkiezingen in 
1989 vormde de kooldioxyde-uitworp . Be ide rege- . 
ringspartijen steunden een verlaging van deze uit
worp met 2 procent per jaar . Door het rapport van 
de Commissie Wolfson kreeg de regering een opge
legde kans om met een forse kleinverbruikersheffing 

Er was daarvoor een breed 
draagvlak dat zich uitstrek

te van de natuurorganisaties tot de Raad van Kerken 
en van de FNV tot de Consumentenbond. Regering 
en parlement hebben dit brede draagvlak gene
geerd . De gevolgen daarvan zijn niet uitgebleven. 
De kooldioxyde-uitworp steeg in de afgelopen kabi
netsperiode met ongeveer I procent per jaar . 

Statiegelden vormen een ander goed voorbeeld 
van gemiste kansen . Statiegelden zijn financiele 
prikkels ten behoeve van een kringloopeconomie. 
Volgens een opiniepeiling uit I99 o kon een sterk 
uitgebreid statiegeld op verpakkingen rekenen op 
een ijzersterk draagvlak bij het publiek, met meer 
dan 9 5 procent v66r. Dit draagvlak he eft de regering 
onbenut gelaten . Door de regering Lubbers-Kok 
afgedwongen statiegeldverplichtingen schitteren 
dan ook door afwezigheid . 

Krasse interventies 

Als het PvdA-verkiezingsprogramma spreekt over 
'marktprikkels als belangrijkste middel in de (inter) 
nationale milieupolitiek' dan is dat rijkelijk vaag. 
Wat is de zekerheid dat het bij een nieuwe regering 
m et de PvdA niet opnieuw uitloopt op vee! geblaat 
en weinig wol? 

Oat de PvdA aan ecologische modernisering een 
centrale plaats toekent in het verkiezingsprogramma 
is een goede keus . Waar schone technologieen en 
groene produkten de toekomst hebben is ecologi
sche modernisering een optie die zowel het milieu 
als de werkgelegenheid structureel kan helpen . An
no I 99 3 wordt ecologische modernisering echter 
slechts in zeer beperkte mate gestimuleerd door het 
regeringsbeleid. Gedurende de voorbereiding van 
het Nationaal Milieubeleidsplan heeft het bedrijfsle
ven zich ernstige zorgen gemaakt, dat in het rege
ringsbeleid alles anders zou worden en de overheid 
over zou gaan tot krasse interventies. Tijdens de 
regeerperiode van het kabinet Lubbers- Kok is deze 
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zorg goeddeels vervlogen. Over pijnlijke milieu
maatregelen is tot in de Troonrede toe gesproken, 
maar in de praktijk zijn deze vrijwel steeds gemeden 
als de pest. Ecologische modernisering wordt thans 
vooral gedreven door angst voor de milieubewuste 
consument en angst om verlies van de goede naam. 
Zulke angsten zijn geen slechte raadgevers maar ze 
leiden slechts tot een zeer beperkte ecologische mo-

dernisering. Krachtige overheidsinterventies kun
nen een vee! omvangrijker ecologische modernise
ring bewerkstelligen. Na lezing van Wat mensen bindt 
tast ik nog steeds in het duister over de vraag of de 
PvdA in een volgende regeerperiode wei bereid is 
over te gaan tot zulke krachtige overheidsinterven
ties. Als de PvdA dat inderdaad wil dan moet men 
dat een stuk duidelijker zeggen 
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Het program! 

BART TROMP 

Over verkiezingsprogram
ma's wordt in Nederland 
een enorme ·drukte ge
maakt in politiek en media, 

Docent politieke wetenschappen en 

geschiedenis aan de universiteiten van Leiden en 

Amsterdam; redacteur van s &..o 

neerkomt op de technische 
uitvoering van een vast
staand program . V oor ex-

terwijl het enige wat ervan 
vast staat is dat zij nooit zullen worden uitgevoerd . 

Voor de programma 's van de PvdA geldt dat de 
laatste dertig jaar nog in sterkere mate dan voor 
andere Nederlandse partijen . Sinds de dominantie 
van de cultuur van Nieuw Links kan men - met 
Kalma en Krop - spreken van het 'program als 
fetisj'. De activiteiten van de partij als democrati
sche vereniging waren in grote mate gewijd aan de 
opstelling van verkiezingsprogramma's, een proces 
datal gauw anderhalf jaar in beslag nam, als het nog 
niet veellanger duurde omdat daaraan voorafgaande 
voor zulke programma's constituerende nota 's 
moesten worden besproken zoals bij de verkiezings
programma's van 1977, 1981 en 1986 (en eigenlijk 
ookdatvan 1989). 

Van nog meer gewicht dan het beslag op (verga
der)tijd en ruimte van de vereniging PvdA was de 
betekenis die aan het verkiezingsprogramma werd 
gehecht. De partij zag zichzelf aan de ene kant als 
een lichaam dat de blauwdruk voor politieke actie 
tekende, aan de andere kant als de toezichthouder 
op de uitvoering ervan door Kamerfracties en be
windspersonen. In het rapport van de Commissie 
Van Thijn, die werd ingesteld na de mislukte forma
tie van het kabinet Den Uyl 1 1, werd het program 
zelfs uitgeroepen tot een drievoudig contract tussen 
partij, kiezers en volksvertegenwoordigers. In deze 
constructie is het programma een in wezen onaan
tastbare grootheid geworden, waarvan de naleving 
eigenlijk met civielrechtelijke instrumenten zou 
moeten kunnen worden afgedwongen. 

Technocratie longs een omweg 

De vooronderstelling achter dit programfetisjisme 
was en is dat het proces dat leidt tot de vaststelling 
van het program garandeert dat het ook, in beginsel, 
uitvoerbaar is. Dit is immers de officiele definitie 
van een program. 

Als terzijde is hier de opmerking op zijn plaats 
dat aan deze conceptie een zeer technocratische idee 
van politiek ten grondslag ligt: de idee dat politiek 

terne factoren in het alge
meen, en voor de concur

rentie met ander politieke partijen in het bijzonder, 
wordt hier geen plaats gelaten . Noch is hier ruimte 
voor de politieke kundigheid om met deze twee 
moeilijk voorspelbare factoren om te gaan. 

In de discussies over technocratie die in de jaren 
zestig en zeventig woedden, is deze steeds gesteld 
tegenover democratie . De gedachte dat maatschap
pelijke problemen vroegen om technische oplossin
gen, dat wil zeggen om oplossingen die door daartoe 
gespecialiseerden op basis van deskundigheid kon
den worden bedacht, stond tegenover de democra
tische idee, althans daar werd zij in dit debat tegen
over geplaatst. De technocratische idee ging er na
melijk onuitgesproken vanuit dat elk maatschappe
lijk probleem slechts een oplossing kende, en dat het 
aan experts is voorbehouden deze te identificeren. 
Op die manier werd politiek, als de arena waarin 
'letzte Entscheidungen' (Max W eber) op basis van 
waarden worden genomen, onder water gezet. 

Maar het programfetisjisme deed dat vanuit een 
ander vertrekpunt, en langs een omweg, evenzo: als 
de partij eenmaal gesproken had was het politieke 
moment kennelijk voorbij. Dan ging het nog slechts 
om de trouwhartige uitvoering van het program -
een kwestie niet van expertise maar van loyaliteit 
aan de partij. De idee van politiek als een 'kunst' die 
ruimte behoefde voor compromis en improvisatie , 
voor overtuigen en overtuigd worden, voor machts
vorming en machtsvernietiging, kwam in deze con
ceptie niet voor. ldealiter was de volksvertegen
woordiger en minister van PvdA-huize niet meer 
dan de technische uitvoerder van een program dat 
gefixeerd was. Daarachter lag de eveneens onuitge
sproken vooronderstelling dat de procedure volgens 
welke dit program was gegenereerd niet aileen cor
rect en legitiem was, maar ook het optimaal resul
taat garandeerde. Op deze manier keerde de tech
nocratische idee terug, met de partijdemocratische 
besluitvorming in de rol van de alkundige techno
kratische expert. 
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Eisen ervarina met PvdA-proaramma 's 
Met de totstandkoming van verkiezingsprogram
ma's van de PvdA heb ik in de afgelopen twintigjaar 
op verschillende niveau's in de partij ervaring op
gedaan. Eerst als eenvoudig lid van de afdeling 
Groningen, waar ik begin jaren zeventig meemaakte 
dat de ledenvergadering aile amendementen die 
individuele !eden hadden ingediend op het ontwerp
verkiezingsprogramma - en dat waren er enkele 
honderden - besloot door te sturen naar het Par
tijbestuur, omdat er toch geen beginnen aan was ze 
op een avond te bespreken. Later maakte ik dezelfde 
behandeling mee in de afdeling Eindhoven, nu als 
voorzitter. Daar vatte ik mijn taak opals sluiswach
ter, door te proberen de ledenvergadering ertoe te 
bewegen zo weinig mogelijk amendementen aan te 
nemen, en ze tot zaken van belang te beperken. Het 
was geen standpunt waarmee ik mij populair maak
te. Dit waren immers de jaren waarin participatie
democratie binnen de PvdA in hoge mate gelijk 
werd gesteld m et het zoveel mogelijk amenderen 
van verkiezingsprograms of andere nota's en be
leidsvoorstellen die ' van hoven ' kwamen. 

Deze opvatting beleefde zijn apotheose in I 976, 
toen niet minder dan zesduizend amendementen 
vanuit de afdelingen werden ingediend op het zoge
naamde 'inventariserende programstuk', dat de 
basis zou moeten vormen van het gezamenlijke 
PvdA-PPR-verkiezingsprogramma voor I977, de 
opvolger van 'Keerpunt 72 ' . (o66 was niet opnieuw 
bereid tot een stembusakkoord en een gemeen
schappeli jk program, nadat de PvdA in I 9 7 3 een 
eind had gemaakt aan het streven naar een gemeen
schappelijke Progressieve Volks Partij.) Het partij 
bureau bleek niet in staat deze papiermassa te ver 
werken, en gelukkig maakte de PPR zich niet vee! 
later los uit het bondgenootschap met de PvdA, 
zodat het hele project irrelevant werd. 

W eer later maakte ik dee! uit van het Partij 
bestuur (PB), en was zo van een heel andere kant bij 
het verkiezingsprogramma betrokken. AI snel bleek 
mij dat de vooronderstelling op grond waarvan ik als 
afdelingsvoorzitter de amendementenstroom had 
pogen in te dammen onjuist was. Die vooronder 
stelling was dat het ontwerpprogramma een door 
dacht en consistent document was, waarin op die 
grond niet teveel wijzigingen moesten worden aan
gebracht; tenzij het natuurlijk ging om een duidelijk 
politiek andere keuze . 

Bij de opstelling van het verkiezingsprogramma 
voor I 9 8 I werkten drie gescheiden groepen aan 
drie delen van het programma, zonder van elkaars 
werkzaamheden op de hoogte te zijn. De vaststelling 

van het ontwerpprogramma gebeurde op een vrij 
dagavond in wat toen nog het Evert Kupersoord 
heette ; de !eden van het PB hadden de ontwerptekst 
's morgens per expresse toegestuurd gekregen . Er 
was dus niet voorzien in veel ruimte voor reflectie. 
Bovendien bleek de besluitvorming ook hier in drie 
parallelsessies te zijn georgansieerd, zodat noch het 
PB in zijn geheel, noch enig afzonderlijk lid over het 
complete programma sprak en oordeelde. Ik zat de 
sessie over buitenlandse politiek en defensie voor, 
waarschijnlijk omdat op dat moment mijn bestuur
lijke talenten meer werden gewaardeerd dan mijn 
inhoudelijke opvattingen op dit terrein. Ik kweet 
mij geducht van deze taak, met als leidende gedach
te het hoofdstuk voor twee uur 's nachts erdoor te 
hebben geleid, op een procedureel correcte wijze. 
Voor wat de inhoud aanging was ik er enkel op uit al 
te opvallende tegenstrijdigheden te voorkomen. Er 
leefde bij mij nog een derde overweging, die ik aan 
het gezelschap voorlegde: de continu·iteit m et het 
program van I 977. Anders dan toen algemeen werd 
verwacht was de PvdA immers niet in de regering 
gekomen. Het lag dus niet voor de hand dat dit pro
gramma in vier bittere oppositiejaren was gereali 
seerd . Men mocht, kortom, verwachten dat vee! 
onderdelen van het program van I 977 nog actueel 
en relevant waren . In I 977 bevatte de defensiepara
graaf bijvoorbeeld een uitgebreide uiteenzetting 
over 'de vermaatschappelijking van de krijgsmacht' , 
en hoe die te verwezenlijken. De tekst die die vrij 
dagavond voorlag, bevatte daarover titel noch iota, 
terwijl onder het kabinet Van Agt-Wiegel van deze 
door de PvdA gewenste vermaatschappelijking niets 
of weinig terecht was gekomen. Maar mijn vraag of 
dit thema uit het vorige programma niet ook in het 
nieuwe een plaats moest krijgen , werd algemeen 
opgevat als een geslaagde grap , niet als iets om seri 
eus te nemen . Wij leefden toch niet meer in I 977! 
Wie kende dat programma nog! (Toch was het op 
dat moment nog gel dig, en werd het geacht de basis 
te zijn van het optreden van de Kamerfractie .) 
Niemand verder had het programma van I 977 bij 
zich, ofherinnerde zich er iets van . 

Dit voorval zette mij aan het denken. Een verkie
zingsprogramma is bedoeld om vier jaar mee te 
gaan . Na vier jaar, of deze nu in het landsbestuur of 
in de oppositie zijn doorgebracht, geldt voor de in 
dat programma gestelde punten dat zij ofwel gere
aliseerd zijn, ofwel niet gerealiseerd konden worden 
omdat zij irrelevant zijn geworden (of gebleken), 
feitelijk onuitvoerbaar waren , dan wei dat er onvol
doende politieke s,teun voor kon worden gevonden. 
Men zou daarom verwachten dat aan de opstelling 
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van een nieuw verkiezingsprogramma een zorgvul
dige doorlichting van het vorige zou voorafgaan, 
waarbij zou worden nagegaan welke uitgangspunten 
en concrete beleidsvoornemens gehandhaafd zou
den moeten blijven en welke niet. Hier ligt mis
schien de belangrijkste kans voor een politieke partij 
om zijn leervermogen te vergroten. 

Die kans heeft de PvdA in mijn tijd nooit benut. 
Na de mislukking van het kabinet-Van Agt-Den Uyl
Terlouw ontbrak het aan tijd en ruimte voor de gi
gantische manoeuvres die vereist waren om volgens 
de voorgeschreven weg een nieuw verkiezingspro
gramma te produceren. Het programma van 1982 

was door de nood gedwongen zowel consistenter als 
realistischer dan zijn voorganger. Als de PvdA een 
jaar eerder met dat programma de verkiezingen was 
ingegaan, was de vorming van een regering bestaan
de uit CDA, PvdA en o 66 niet alleen gemakkelijker 
verlopen, maar had deze naar mijn stellige overtui
ging ook een veellangere zittingsduur gehad. 

In 198 5 was er gelukkig weer aile tijd voor het 
verkiezingsprogramma, nadat de daaraan vooraf
gaande bespreking van de PB-nota over sociaal-eco
nomische dilemma's het grondwerk voor dat karwei 
werd geacht te hebben verricht. In het P B smaakte ik 
het genoegen niet ver voor mijn vertrek uit dit 
lichaam twee uitgangspunten voor het conceptpro
gramma aanvaard te zien. Van elke paragraaf zou 
worden nagegaan wat bruikbaar was van de over
eenkomstige uit het oude verkiezingsprogramma, 
en bovendien mocht het geheel niet Ianger worden 
dan dat vorige. 

Geen van beide uitgangspunten werd gehand
haafd . Ditmaal lagen er vier weken tussen het mo
ment waarop de !eden van het PB het voorstel voor 
een concept-programma ontvingen en het moment 
waarop ze erover moesten beslissen . Van deze pe
riode bleken individuele PB-leden gebruik te maken 
om niet minder dan vierhonderd amendementen op 
hun eigen concept in te dienen . PB-leden die hun 
slag hadden verloren in een van de subgroepjes die 
teksten voor het program hadden 'aangeleverd ', 
probeerden zo alsnog hun zin te krijgen. Wanneer 
aan de top van de partij op deze wijze wordt omge
gaan met politieke verantwoordelijkheid, wie kan 
het dan de !eden en afdelingen verwijten dat zij van 
hun democratische rechten gebruik maken om te 
proberen hun liefhebberij tot partijstandpunt te 
verheffen? 

Misschien is het dit onderliggende voluntarisme dat 
nog het meest kenmerkend is voor de programma's 
van de PvdA in de afgelopen kwarteeuw. Ernest 

Bevin definieerde ooit socialisme als 'datgene wat de 
Labour Party doet als zij regeert'. In de PvdA is de 
stilzwijgende definitie: socialisme is datgene wat op 
een bepaald tijdstip via een bepaalde procedure het 
verkiezingsprogramma inhoudt. Bij aile program
ma's waarvan ik de totstandkoming enigszins van 
dichtbij heb meegemaakt was het steeds alsof weer 
helemaal overnieuw moest worden begonnen, en 
alsof dat ook de gewoonste zaak van de wereld was. 
Sterker nog; zo lag het in feite ook. In plaats van dat 
het programma kon worden opgesteld aan de hand 
van allang bestaande , beargumenteerde en uitge
werkte partijstandpunten, was het precies anders
om: partijstandpunten ontstonden pas door het 
schrijven van het program. Dit nu is de ware armoe
de van het socialisme. 

Wat in deze ervaringen doorklinkt is dat de inhoud 
van het verkiezingsprogramma van de PvdA meer 
verklaard kan worden uit de wijze waarop het tot 
stand is gekomen dan dat het gelezen kan worden als 
een antwoord op politieke problemen waarmee die 
partij te maken heeft (ofkrijgt). In dat kader wil ik 
daar nog een observatie aan toevoegen . Oat is de 
Gestaltwechsluns die een antwerp-programma onder
gaat als de oorspronkelijke tekst wordt getransfor
meerd in het officiele antwerp-programma. Het 
geheel wordt dan opgedeeld in talloze genummerde 
paragrafen die veelal niet meer dan een of twee zin
nen beslaan . Daarmee wordt elke consistentie en 
eenheid - voorzover a! aanwezig - uit het program 
gehaald. Ik herinner mij een voorcongres van de 
gewesten in het Zuiden, waar ik de ingediende 
amendementen moest beoordelen . Op een punt Wa
ren ongeveer 400 vrijwel identieke amendementen 
ingediend . Het ging over iets wat met vrouwen en 
emancipatie te maken had, en het was niet moeilijk 
te raden hoe vanuit zoveel afdelingen vrijwel precies 
dezelfde tekst was ingediend. Het punt dat met deze 
amendementen moest worden gescoord, stond ech
ter a! in het on twerp-programma - bij het hoofdstuk 
sociaal-economisch beleid, niet bij dat over emanci
patie. Kennelijk werd het antwerp-programma niet 
in zijn geheel gelezen, maar als een catalogus voor 
belangen- en pressiegroepen . 

De meervoudise betekenis van een verkiezinss

prosramma 
Formeel is een verkiezingsprogramma een docu
ment waarin een partij vastlegt wat zij na de verkie
zingen zal doen als ze regeermacht verwerft , of op 
basis van welke uitgangspunten ze zal optreden in de 
(onverhoopte) oppositie. 
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In feite hoeft men geen beoefenaar te zijn van de 
wetenschap der politiek of van de politiek zelf, om 
te weten dat deze form ele betekenis van het verkie
zingsprogramma er slechts een is naast andere, en 
waarschijnlijk niet eens de belangrijkste. Aileen in 
uitzonderlijke omstandigheden, en daartoe behoort 
altijd als noodzakelijke voorwaarde een heel ander 
kiesstelsel, kan een politieke partij op eigen kracht 
een regering vormen, en dus van het verkiezings
programma een regeringsprogramma maken. Ook 
in zulke gevallen blijkt dat het programma al snel 
een slechte basis vormt om er het handelen van die 
regering mee te voorspellen. In de meeste democra
tische politieke stelsels is deze formele betekenis 
slechts een pretentie - die hoogstens in de oppositie 
kan worden waargemaakt . Dan is geloofwaardigheid 
van het programma echter omgekeerd evenredig 
aan zijn effectiviteit. 

Tegenwoordig doet het programma allereerst 
dienst als uithangbord van de ideologische identiteit 
van de partij. En niet aileen als uithangbord: naar
mate het verkiezingsprogramma binnen de partij 
zwaarder weegt, is het ook de schatkist waarin de 
ideologische kroonjuwelen van de partij zijn opge
slagen, want een andere bewaarplaats en andere 
schatten zijn er niet. Het programma moet daarnaast 
duidelijk maken wat de d!lferentia spec!fica ervan is 
ten opzichte van andere politieke partijen . Dit zijn 
twee impliciete doelstellingen ('functies' werd 
vroeger wei gezegd) die niet goed sporen met de 
ostentatieve programmatische doelstelling. 

Maar deze twee functies oefent het programma 
pas uit als het er al is, tenminste in de vorm van een 
ontwerpprogramma. Daaraan voorafgaand, bij de 
opstelling van de tekst en bij de besluitvorming over 
de definitieve tekst ervan , speelt het een nog heel 
andere rol. Dan is het inzet van interne partijstrijd . 
De vaststelling van het programma is het belangrijk
ste mechanisme om de interne machtsverhoudingen 
in de partij tot uitdrukking te brengen . 

Vervolgens is het program uitgangspunt voor 
onderhandelingen met andere partijen over de vor
ming van een regeringscoalitie, en uiteindelijk is dat 
de belangrijkste functie van een programma. Aile 
partijen weten dat. Hun verkiezingsprogramma's 
zijn daarom in wezen geen beloften aan de kiezers, 
maar de basis waarop zij willen onderhandelen met 
andere partijen over regeringsdeelname en het pro
gramma van zo'n regering, zeker sinds regeerak
koorden niet meer een procedure-overeenkomst 
behelzen om, en hoe, samen te werken, maar vooral 
ook een inhoudelijk program zijn- waardoor de no
tie van staatsrechtelijk dualisme in feite is opgege-

ven . W at ook de intentie van de opstellers van zo'n 
program mag zijn, de tekst kan daarom altijd dub
belzinnig worden gelezen: als eigen doelstelling of 
als onderhandelingsinzet. Toen aan het begin van de 
jaren tachtig in de PvdA zwaar werd gestreden over 
de vraag of in het nieuwe verkiezingsprogramma 
kwam te staan, dat aile nucleaire taken van de 
Nederlandse krijgsmacht moesten verdwijnen of dat 
er twee mochten blijven (het standpunt van Den Uyl 
en het PB), hebben voorstanders van de ' nul -optie' 
mij wei uitgelegd dat ze daarmee 'Joop Atoom' juist 
wilden steunen: als de PvdA in haar programma alles 
afschafte, en het CDA vasthield aan vier ofzes nucle
aire taken , dan zou volgens deze socialistische ma
chiavelli 's het resultaat een regeerakkoord m et twee 
kerntaken zijn. 

Het verkiezingsprogramma van een op rege
ringsdeelname gerichte politieke partij in Nederland 
heeft, naast aile bijbetekenissen, in feite drie func
ties. In de eerste plaats is het de uitkomst van de 
strijd tussen de verschillende vleugels en pressie
groepen binnen een politieke partij, en als zodanig 
geeft het dezen de kans hun relatieve machtspositie 
vast te stellen . Na deze geheel en al interne functie 
komt de tweede: het programma moet dienst doen 
om kiezers te werven, en daarbij doet iedereen alsof 
het eigenlijk een regeringsprogramma is. Maar tege
lijkertijd begint het programma al aan zijn derde en 
beslissende functie: uitgangspunt te zijn voor de 
onderhandelingen met andere partijen over een in
houdelijk regeerakkoord . 

Daarna hoor je jarenlang niets meer over het ver
kiezingsprogramma - tot er een heel nieuw moet 
worden gemaakt, negen maanden voor de nieuwe 
verkiezingen. Op zich is dat eigenlijk al vreemd is, 
tenzij, zoals eerder gezegd, alle punten uit het oude 
programma in die jaren zijn gerealiseerd. De enige 
andere reden om een nieuw programma te schrijven 
is dat de inhoud van het vorige achterhaald is door 
nieuwe ontwikkelingen en feiten. Maar wanneer 
zou dat gebeurd zijn? Precies drie en half jaar na de 
vaststelling ervan? Of al na een jaar, of na drie maan
den? Formeel blijft het oude programma echter tot 
de nieuwe verkiezingen geldig. 

Geldig. Maar het maakt verschil of de partij in 
oppositie of in de regering belandt. Terwijl de pro
gramma's van politieke partijen in Nederland in de 
laatste dertig jaar steeds omvangrijker zijn gewor
den, is hun politieke relevantie afgenomen. Oat is 
mede een gevolg van die gegroeide omvang, want 
daardoor wordt het steeds moeilijker de kiezers een 
helder beeld van de_doelstellingen van de partij voor 
te schotelen. Maar nog belangrijker is de transfor-
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matie van het regeerakkaaord van een primair pro
cedurele (samenwerking, verdeling ministersposten 
e. d) in een primair inhoudelijke overeenkomst (de 
nieuwe regering is aan dit programma gebonden). 
Voor partijen die bewindslieden aan het kabinet 
leveren en hebben getekend voor het regeerak
koord, is het eigen verkiezingsprogram nog slechts 
van betekenis in zoverre het gaat om zaken die niet 
in dat regeerakkoord vastliggen . 

Wanneer een kabinet eenmaal gevormd is, 
speelt het verkiezingsprogramma nauwelijks meer 
een rol. Na de formatie van het huidige kabinet heb 
ik een paar maanden proberen bij te houden hoevaak 
'onze' bewindslieden naar buiten kwamen met 
voorstellen die niet aileen niet in het verkiezingspro
gramma (of het regeerakkoord) waren te vinden, 
maar met het eerste regelrecht in strijd waren - zon
der dat daartegen vanuit de Kamerfractie bezwaar 
tegen werd aangetekend, zonder dat het PB op zijn 
beurt tegen dit stilzwijgen van de laatste protesteer
de. Met deze deprimerende sommering ben ik snel 
gestopt. Ik noem slechts een voorbeeld: in het ver 
kiezingsprogramma stelde de PvdA dat het studie
financieringsstelsel als het aan haar lag minder ou 
derafhankelijk zou worden dan het bestaande. In het 
regeerakkoord is dat punt niet ' ingeleverd ' , zodat 
zowel bewindslieden als Kamerfractie eraan zijn 
gebonden. Toch heeft PvdA-minister Ritzen een 
systematisch beleid gevoerd gericht op het · sterker 
relateren van studiefinanciering aan het inkom en van 
de ouders. Hij is daarvoor nooit door de Kamer 
fractie veroordeeld, noch heeft het PB deze laatste 
gekapitteld omdat zij in strijd met het verkiezings
program handelde . 

Er is een gebrek aan systematisch onderzoek 
naar het optreden van Kamerfracties in relatie met 
het program waarop zij zijn gekozen . Maar afgaande 
op de oppervlakkige indrukken van deze waar
nemer, is die relatie er voor een groot dee! van het 
program niet . (E~n constatering die bemoeilijkt 
wordt door het feit dat programma' s wei steeds Ian
ger zijn geworden, maar daarmee niet concreter. ) 
Slechts voor twee soorten onderwerpen gaat deze 
bevinding duidelijk niet op . De eerste soort is die 
van de in de PvdA niet onbekende 'ononderhandel
bare punten' , zoals indertijd de nucleaire taken van 
de krijgsmacht en daarna de plaatsing van kruis
vluchtwapens in Nederland , of de onmiddellijke 
sluiting van Nederlandse kerncentrales. De tweede 
soort betreft financiele doelstellingen, zeker als ze 
onderdeel zijn van het regeerakkoord, en daarvan 
afgeleide ingrepen in overheidsuitgaven of sociale 
zekerheid . Daarbuiten speelt het program geen rol 

van betekenis meer, noch in de Staten-Generaal , 
noch in de partij - typerend is dat het agendapunt 
'verantwoording Kam erfractie' op een partijcon
gres hooguit tien minuten in beslag placht te nemen. 
Men had wei wat beters te doen dan na te gaan wat 
er met het geldende verkiezingsprogram was ge
daan ; namelijk het opstellen van een nieuw! Het is 
moeilijk een duidelijker voorbeeld aan te voeren van 
de overhand die de expressieve , rituele , symboli
sche betekenis van een verkiezingsprogramma heeft 
ten opzichte van de officiele , instrumentele . 

'Wat mensen bindt ' 

W at valt er in het Iicht van het bovenstaande te zeg
gen van het ' Congresstuk 1 ' , volgens de titelpagina 
'Verkiezingsprogramma 1994 - 1998' van de Partij 
van de Arbeid, met als titel Wat mensen bindt? Dit is 
dus het ontwerp-verkiezingsprogramma, zoals de 
verkorte versie in PR o wei correct meldt. Men mag 
hopen dat deze foutieve aanduiding niet voorop 
loopt op de treurige neergang van de PvdA als de
mocratische vereniging, en dat er evenmin de hoop 
uit spreekt dat het komende partijcongres op c D A

wijze zal vergaderen : de !eiders toejuichen en geen 
wijzigingen m eer voorstellen. 

In de eerste plaats constateer ik dat het weer ver 
schrikkelijk lang is, en daardoor aileen al niet ge
schikt is als boodschap aan de kiezers. De lengte 
ervan is zeker niet minder dan die van de voorgaan
de verkiezingsprogramma's . Zelfs de verkorte ver 
sie ervan in het partijblad PR o vergt nog een om
vangrijk extra-nummer. Het verschilt daarvan ech
ter in belangrijk opzicht. De ' niet -amendeerbare 
inleiding' waarvan die altijd waren voorzien, wordt 
hier gevolgd door 'een voor discussie vatbaar' 'zo 
prikkelend mogelijk geschreven eerste deel in de 
vorm van een essay'. Daarna volgens vier hoofdstuk
ken, gewijd aan , of op zijn minst getiteld, ' Interna
tionaal burgerschap ' , 'Sociaal burgerschap', 'Demo
cratisch burgerschap ' en 'De prijs van burgerschap '. 

Wat ook nieuw is, is de ondoorzichtige wijze 
waarop de !eden worden ge"informeerd over de 
wijze waarop over dit ontwerp-programma zal wor
den besloten . De normale procedure van amende
ring - althans de volgens het pas herziene Huishou
delijk Reglement nu geldende - blijft van kracht, 
staat in PRo , maar het is niet duidelijk of die ook de 
teksten van de inleiding en het ' essay' bevat. W at 
wei duidelijk wordt uit de toelichting is dat men hier 
eigenlijk de neus voor moet ophalen. (' De bespre
king van het partijprogram is een zaak van partij-des
kundigen en een intern gericht proces. ') Wie zijn 
dat, die 'partij -deskundigen '? Hier voltrekt zich 
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kennelijk de wederkeer van democratie naar tech
nocratie. 

Uit het feit dat inleiding en tweede hoofdstuk 
(het essay) in het volledige programma allemaal in 
genummerde brokjes zijn ingedeeld (in de verkorte 
versie van PRo weer niet, wat inderdaad een enorm 
verschil in leesbaarheid oplevert) moet men tot 'ja' 
besluiten. Dit zou de gekheid ten top zijn! Een essay 
democratisch - althans door 'partij-deskundigen' 
Iaten amenderen! Zo'n essay moet het nu juist heb
ben van zijn eenheid in stijl en visie! Van het feit dat 
het niet door een commissie is geschreven! Met aile 
waardering voor dit hoofdstuk - want het heeft stijl 
en visie - kan men zich toch afvragen wat het te zoe
ken heeft in een verkiezingsprogram. Dit temeer, 
omdat de erin ontwikkelde noties over 'burger
schap' op een nogal gekunstelde manier zijn ge
bruikt om het eigenlijke programma aan op te ban
gen. Over dit laatste wordt in de inleiding gezegd 
dat door de gekozen opzet over vee! onderwerpen 
'weinig of niets wordt gezegd'. 'De opvattingen van 
de PvdA daarover treft men aan in stukken van de 
T wee de Kamerfractie van de PvdA en in de serie 
Verkenningen onder auspicien van het Partijbe
stuur'. 

Nu ken ik die 'stukken' van de fractie niet, en 
vind ik het vreemd dat 'Verkenningen' 'onder aus
picien van het Partijbestuur' (wat betekent dat?) 
blijkbaar helemaal geen verkenningen maar partij
standpunten zijn, zonder dat deze ooit onderwerp 
van discussie in die partij zijn geweest. Vanuit con
stitutioneel-democ.ratisch gezichtspunt ontstaat nu 
de toch wei zeer eigenaardige figuur dat een dee! van 
het program althans formeel onderwerp van discus
sie en besluitvorming in de partij als vereniging van 
gelijkberechtigde !eden is, maar dat een ander dee! 
wordt vastgesteld door de zittende Tweede Kamer
fractie en nog een ander dee! standpunt van de partij 
wordt 'onder auspicien van het Partijbestuur'. 

Beperk ik mij tot het antwerp-programma, en 
de vorm daarvan, dan kleven aan de hoofdstukken 
drie tot en met zes dezelfde bezwaren als aan voor
gaande programma's. Van externe consistentie (n.l. 
met eerdere programma's) is niet vee! sprake, en 

ook niet van interne - zoals Koen Koch in De 
Volkskrant van 2 3 oktober aantoonde ten aanzien van 
hoofdstuk drie. Sommige standpunten bevallen mij 
beter dan eerdere of andere, maar wat mij dwars zit 
is dat zij, als altijd, uit de Iucht komen vallen, en 
geen basis vinden in eerdere argumentaties van de 
partij. Wie op basis van dit programma PvdA stemt, 
loopt het risico voor even vreemde verrassingen te 
komen staan als de PvdA-kiezers van 1989. Maar 
gelukkig (?) is er geen reden om te denken dat kie
zers zich tot de PvdA zullen wenden op basis van 
lezing van haar programma. In feite speelt dit voor
namelijk op twee momenten een externe rol: bij de 
presentatie van het antwerp-programma, en bij de 
onderhandelingen over het regeerakkoord. Bij het 
eerste wordt een indruk in de media gevestigd die 
vervolgens tot de verkiezingen de toon bepaalt -
water verder ook in het program mag staan. Bij het 
tweede is het uitgangspunt om tot overeenstemming 
te komen. 

Hoe het zou kunnen 

Op basis van deze bevindingen zou men hartelijk 
kunnen instemmen met Kochs honende conclusie 
bij zijn analyse van de internationale paragraaf: 'Wat 
maakt het eigenlijk uit'. 

Ik word daarvan weerhouden door de gedachte 
dat een democratische en effectieve partij beter 
moet kunnen. Een korte schets hoe het zou moeten: 
de partij beschikt over een aantal algemene uitgangs
punten waaronder enkele die haar doen onder
scheiden van andere. Deze zijn te vinden in een be
ginselprogramma, en zij worden regelmatig uitge
werkt en bijgesteld in beleidsnota's, en uitgedragen 
in eigen en andere media. Bijstelling of wijziging 
komen tot stand volgens een min of meer regulier 
patroon, maar ook afhankelijk van de politieke agen
da die op een geven moment ontstaat. Het verkie
zingsprogramma is niets anders dan de beknopte 
neerslag, en zonodig gedeeltelijke reevaluatie van de 
bestaande standpunten. Nu moet er een verkiezings
programma van ongekende lengte komen, omdat er 
geen bestaande en geargumenteerde standpunten 
zijn. 
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Welke uitdaging stelt de 
milieuproblematiek aan de 
politiek? De ernst van de 
problematiek is algemeen 
onderkend . O ok de wen
selijkfleid van politiek ant
woord wordt algemeen ge
deeld. De uitdaging bestaat 
thans uit het definieren en 
doorvoeren van de maat 
regelen die de gewenste 
maatschappelijke verande
ringen in gang kunnen zet 
ten. Maar welke strategie 

Ecologische 
modernisering 
& burgerschap 
Speerpunten voor 

zen kans laat liggen om zich 
in een veranderende we
reid opnieuw proaressiif 

(i .e . gericht op sociale ver 
andering in het Iicht van 
bepaalde noties van sociale 
rechtvaardigheid) te profi
leren. 

een n1euwe 

sociaal-democra

tische politiek/ 
lndustriiile maatschappij 

in crisis 

Om deze benadering uit te 
kunnen werken hebben we 
allereerst een beter begrip 
van de aard van de milieumoet hier worden gevolgd? 

Het w s s-rapport De ecolo

Bische kwestie (I 990) waar
schuwde voor de gevaren 
van bureaucratisering en 
verkokering en pleitte 
voor een mogelijke her -

MAAR TEN H A J E R problematiek nodig. Mijn 
stelling is dat de ecologi
sche kwestie niet zozeer 
betrekking heeft op de te
loorgang van de natuurlijke 

Universitair docent aan het lnstitutjiir 

Sozioloaie van de Ludwin Maximilians Uni versitiit 

Miinchen 

schikking van de bestaande departementen om de 
bestuurskracht ten aanzien van de ecologische kwes
tie te vergroten. Bijna drie jaar later wordt de 
milieuproblematiek, die in De ecoloaische kwestie nog 
werd omschreven als ' een van de dringendste pro
blemen van onze tijd ', nog steeds sectoraal bena
derd. Het karakter van de spraakmakende moderni
seringsprojecten (Schiphol , tunnels , Betuwelijn, 
TGv) illustreert geenszins de status van het milieu
beleid als de officiele 'derde pijler ' van het rege
ringsbeleid . De politiek blijkt al m et al onmachtig 
om door bureaucratisering, verkokering en maat
schappelijke ambivalenties of flagrante tegenwer
king heen te breken. Hierdoor is de brede maat
schappelijke steun voor een actief overheidsingrij 
pen ten behoeve van het milieu omgeslagen in een 
verdere afuame van het vertrouwen in de politiek. 
De politiek faalde om een maatschappelijke waar
denverandering om te zetten in een 'ecologische 
modernisering' van Nederland . Het is daarom tijd 
voor een tussenbeschouwing: wat is er misgegaan? 
En bestaat er een alternatief? Mijn betoog is dat er 
inderdaad een alternatief bestaat en dat de sociaal
democratie met de ecologische kwestie een uitgele-

omgeving (het 'milieu') 
maar veeleer wijst op een ingrijpende crisis van de 
industriele maatschappij zelf. Deze crisis heeft ten
minste drie, elkaar wederzijds versterkende dirnen
sies. Ten eerste heeft er een verandering van waarden 

plaatsgevonden in de maatschappij. In die zin is het 
reeds lang bestaande milieuprobleem recent 'ont
dekt' . In de negentiende eeuw gold nog het spreek
woord 'De schoorsteen moet roken' maar tegen
woordig wordt een rokende schoorsteen gewan
trouwd. Vroeger werd een rokende schoorsteen ge
'interpreteerd als symbool van de vooruitgang, de 
produktie van geld en dus welvaart. Tegenwoordig 
is de rokende schoorsteen het symbool van de aan
tasting van het milieu en van de bedreiging van ons 
welzijn. Door de toegenomen welvaart is de kwali 
teit van het Ieven een belangrijkere rol gaan spelen 
en worden er extra eisen gesteld aan de wijze waar
op geld en welvaart wordt gegenereerd . 

Ten tweede hebben zich ten tijde van de industriele 
maatschappij tal van veranderingen voorgedaan in 
h et jYsieke milieu . Meest in het oog springend is de 
toenemende druk op de 'natuurlijke' leefomgeving: 
steeds meer gebieden worden bedreigd door ver -
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snippering, suburbanisatie of vervuiling. In de atlas 
van de bodemvervuiling is de verontreiniging allang 
niet meer een kwestie van een overzichtelijk aantal 
rode stippen: naarmate de kennis zich ontwikkelt 
tekenen zich uitgestrekte gebieden van vervuiling af. 
Tegelijkertijd wordt de atlas van de biodiversiteit 
juist steeds nadrukkelijker bepaald door stippen: de 
afname van soortenrijkdom en landschappelijke di
versiteit duurt onverminderd voort. Minder in het 
oog springend maar zeker zo belangrijk is de enorme 
toename van nieuwe chemische verbindingen waar
van de gevolgen voor het milieu (en de volksgezond
heid!) slechts zeer ten dele of in het geheel niet be
kend zijn . 

Ten derde is er sprake van een institutionele crisis 
van de industriele maatschappij . Diverse organisa
tieprincipes die de industriele maatschappij schraag
den zijn problematisch geworden . Oat de stagneren
de economische groei de sociale consensus binnen 
de industriele maatschappij ondermijnt, wordt alge
meen onderkend. Maar de industriele maatschappij 
wordt niet aileen door economische en (latente) 
sociale problemen bedreigd. De institutionele crisis 
komt ook pregnant naar voren in de onmacht om de 
aan produktie verbonden risico 's op aanvaardbare 
wijze afte dekken . Dit blijkt bijvoorbeeld uit de hui
dige problemen van verzekaars . Verzekeraars twij 
felen steeds nadrukkelijker en steeds openlijker aan 
de mogelijkheid om bepaalde industriele projecten 
te verzekeren . 2 Ongelukken met kernenergie wa
ren altijd a! uitgesloten van verzekeringen, net als 
'natuurrampen '. De ecologische kwestie manifes
teert zich ook in het feit dat de categorie van 'onver 
zekerbare risico 's' zich thans sterk uitbreidt: het 
broeikaseffect zou het aantal stormen doen toene
men waardoor verzekeringen zich uit de scheep
vaartbranche dreigen terug te trekken; de chemie 
produceert talloze nieuwe verbindingen waarvan de 
biologische effecten slechts zeer ten dele bekend zijn 
terwijl ook de gentechnologie tal van nieuwe (onge
kende) en onverzekerbare risico' s met zich m ee
brengt. De samenleving wordt steeds meer zelf als 

1 . Een eerdere versie van dit artikel 
werd geschreven voor dew s s-werk
groep ' milieu ' bestaande uit F. Crone, 
J . Cramer , H . van Latesteijn, P. van 
Oriel en M. Hajer. Deze publiceert 
begin december een studie, getiteld 
Ecoloaische moderniserina. 
In deze versie is dankbaar gebruik 
gemaakt van een aantal suggesties voor 
verbetering en verheldering zoals die 
tijdens en rondom de discussies binnen 

laboratorium gebruikt maar zonder dat de risico 's 
maatschappelijk zijn afgedekt. 3 

Verzekeraars trekken zich niet terug uit een groei
ende markt vanwege morele problemen. Het is een 
pure calculatie van de risico 's die zijn verbonden aan 
bepaalde activiteiten en de hoogte van eventuele uit
keringen die verzekeraars zo terughoudend maakt . 
Het belang van dit voorbeeld is dat hier in feite een 
van de pijlers onder de industriele maatschappij 
wordt weggeslagen . De sociale consensus binnen de 
industriele maatschappij was mede gebaseerd op het 
feit dat de eventuele negatieve maatschappelijke ef
fecten van bepaalde economische activiteiten door 
een systeem van 'compensatie' werden afgedekt . 
Het nemen van economisch risico was maatschappe
lijk aanvaardbaar doordat eventuele ongewenste 
effecten konden worden gecompenseerd door be
paalde (financiele) tegemoetkomingen . Hier kon 
een ondernemer zich tegen verzekeren . De huidige 
ecologische kwestie geeft echter aan dat dit principe 
op de tocht staat. Aan de ene kant staan de verzeke
raars die in hun berekening van risico (schade maal 
waarschijnlijkheid) tot de conclusie komen dat be
paalde nieuwe ontwikkelingen voor hen niet ' inte
ressant' zijn. Daarmee nemen de m ogelijkheiden 
om je als bedrijf tegen bepaalde risico 's van econo
misch handel en te verzekeren af. Aan de andere kant 
eist de maatschappij steeds meer 'voorzorg' en ' an
ticipatie' van bedrijven en wordt de routinematige 
economische 'externalisering' van kosten niet Ian
ger geaccepteerd. Zo erodeert sluikenderwijs de 
macht en betekenis van de traditionele institutionele 
arrangementen die de industriele maatschappij 
schraagden. 

De problemen rand het verzekeringsprincipe zijn 
maar een voorbeeld . De institutionele crisis mani
festeert zich echter op tal van terreinen zoals bij 
voorbeeld in de onmacht om de ecologische dimen
sie in het overleg tussen de ' sociale partners' te inte
greren . In januari 1 9 8 9 sloten v N o en F N v nog een 
akkoord om samen de milieuproblematiek 'aan te 
pakken '. Inmiddels is van die intentie weinig m eer 

de werkgroep naar voren kwamen. 
2. Over deze thematiek, zie F. Ewald, 
1986, L 'Etat Providence, Grasset , Parijs; 
U. Beck, 1988 , Gegengifte - Die oraa
nisierte Un verant wortlichkeit, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main . 
3. Zie bijvoorbeeld Jost Halfmann & 
Klaus Peter Japp (red. ) 1990, Riskame 
Entscheidunaen und Katastrophenpoten
tiale, W estdeutscher Verlag, Opladen. 
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te merken. Omdat bedrijven voor hun investerings
beslissingen echter belang hebben bij het anticiperen 
van eventuele ecologische bezwaren verschuift hun 
aandacht naar direct overleg met milieugroepen. In 
de beleidspraktijk is de 'overlegeconomie' al lang 
niet meer synoniem aan het corporatistische tri -par
tite overleg tussen werkgevers, werknemers en de 
overheid dat de media nag steeds beheerst . Infor
meel zoekt de (internationale) industrie steeds na
drukkelijker contact met milieugroepen als Green
peace, Friends of the Earth en in Nederland met 
name Natuur & Milieu . De losse opmerking van Van 
der Biggelaar, directeur van Natuur & Milieu, dat 
het in de toekomst wellicht makkelijker en beter is 
om direct zaken te doen met multinationals dan via 
de overheid, staat niet op zichzelf. De vloed van dik
ke rapporten en plannen suggereert weliswaar een 
sturende overheid maar in feite worden politiek be
langrijke beslissingen steeds vaker buiten het Bin
nenhof genomen. Een effectieve media-aanval op 
een industriele vervuiler legt al gauw meer gewicht 
in de schaal dan de halfzachte pogingen van de over
heid om bedrijven te 'averred en' . Het maakt duide
lijk dat de traditionele politiek niet Ianger automa
tisch in het centrum staat. De samenleving veran
dert en met name rond de ecologische kwestie heb
ben de beproefde politiek-strategische concepten 
reeds vee! van hun macht en zeggingskracht verlo
ren. 

Moderniseringsissue 
Kortom, de ecologische kwestie vraagt om meer 
d<1n een sectorale herorientering aileen: de ecologi
sche kwestie is een moderniseringsissue waarbij in de 
definiering van problemen en oplossingen keuzen 
worden gemaakt over het toekomstige karakter van 
de maatschappij . Door de ecologische kwestie als 
een moderniseringsissue te omschrijven wordt aan
gegeven dat de milieuproblematiek niet een kwestie 
is van het doorvoeren van een aantal welomschreven 
en welbegrepen organisationele en technische inno
vaties. De ecologische kwestie vraagt niet aileen om 
nieuwe juridische, economische en wetenschappe
lijke instrumenten maar vooral ook om het defi
nieren van nieuwe (politieke) prioriteiten, en nieu
we maatschappelijke en politieke structuren . In die 
zin dringt de vergelijking met de sociale kwestie zich 
op. Ten tijde van de sociale kwestie pleitte de socia
listische beweging voor de invoering van een alge- . 
meen geldend stelsel van politieke en sociale rech-

ten. Hoe die verwezenlijkt moesten worden, welke 
kosten dit met zich mee zou brengen en in hoeverre 
dit de bestaande maatschappelijke structuren zou 
aantasten was inzet van felle maatschappelijke dis
cussie ( ook binnen de progressieve beweging!). Ook 
toen de verzorgingsstaat werd ingevoerd had niet 
iedereen een duidelijk beeld van de maatschappelij 
ke en economische effecten. Beide moderniserings
vraagstukken waren wezenlijk politiek van karakter, 
dat wil zeggen zij vonden hun basis in een verande
ring van waarden terwijl de institutionele vormge
ving nadrukkelijk inzet was van politieke strijd. De 
ecologische kwestie is een soortgelijke uitdaging aan 
de politiek. 

Het is niet meer dan natuurlijk dat er verschil van 
mening bestaat over de aard van de noodzakelijke en 
wenselijke veranderingen. Het vreemde van de Ne
derlandse discussie over het 'milieu ' is echter dat die 
verschillende visies niet of nauwelijks worden be
noemd. De Nederlandse discussie gaat tot nu toe 
sterk uit van de eenduidigheid van de ecologische 
kwestie: het milieu is een kwestie van overleven: 
iedereen is voor een Delta plan voor het milieu . Deze 
technocratische benadering van de ecologische 
kwestie4 speelt echter met name die politieke bewe
gingen in de kaart die niet op sociale verandering 
zijn gericht. Een progressieve partij zou deze bu
reaucratische definieringsmacht echter vee! kriti
scher moeten benaderen. Het gaat er niet om de 
milieuproblemen af te dekken en de status quo zo 
vee! mogelijk intact te Iaten : wanneer de milieupro
blematiek als een moderniseringsissue wordt gezien 
client zij juist vernieuwing tot stand te brengen. 
Daarbij gaat het niet aileen om het verbeteren van de 
milieukwaliteit maar bijvoorbeeld ook om het ope
nen van nieuwe domeinen en kansen voor onderne
mers binnen de kaders van een 'ecologische moder
nisering', en om het democratiseren van besluitvor
ming over bepaalde sleutelissues (zie beneden) . 
Mijn stelling is dat de vermeende eenduidigheid van 
het milieuprobleem moet worden afgezworen: wel
licht bestaat er consensus over de noodzaak om de 
zure regen op te lassen (sic!), over de institutionele 
arrangementen die die moeten realiseren bestaat die 
consensus allerminst. 

W anneer maatschappelijke keuzen centraal komen 
te staan is een ecologische modernisering een be
langrijke mogelijkheid voor een nieuwe profilering 

4· Zie hi ervoor ook mijn eerder artikel 
in s&.o 1991, No. 1 
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van de sociaal-democratie. Zij combineert daarmee 
haar traditionele streven naar het vergroten van de 
beslissingsmacht van burgers over belangrijke maat
schappelijke vraagstukken met haar nieuwe commit
ment om de milieuproblematiek het hoofd te hie
den. Het profileren op het milieu-issue is dan echter 
niet een kwestie van statements als 'er zal koop
kracht moeten worden ingeleverd' want dan bete
kent 'profileren' slechts het je uitspreken voor het 
doen van 'meer' of 'minder' aan de oplossing van 
'het' milieuprobleem. Oat suggereert wederom een 
eenduidige definitie van het probleem (of eigenlijk 
nog meer onwetendheid). In de context van een 
progressieve ecologische modernisering betekent 
profileren het aanduiden, ter discussie stellen en 
verdedigen van eigen scenario's voor maatschappe
lijke modernisering. In hoeverre kan de milieupro
blematiek met een aantal weloverwogen pragmati
sche maatregelen het hoofd worden geboden? In 
hoeverre kan er worden aangesloten bij de bestaan
de maatschappelijke dynamiek? In hoeverre moeten 
bestaande belangen worden aangetast? Maar ook: 
welke kwaliteiten zullen binnen een bepaald scena
rio behouden blijven, welke nieuwe kwaliteiten zul
len aan de maatschappij kunnen worden toege
voegd? 

Wat is ecolosische moderniserins?S 

Ecologische modernisering is niet een volkomen 
nieuw idee. Het staat voor een aanpak van de milieu
problematiek gericht op industriele en maatschap
pelijke innovatie. Op basis van de erkenning van het 
falen van 'end-of-pipe' oplossingen en centraal ge
organiseerde bepalingen van gebod en verbod vindt 
midden jaren tachtig een omslag plaats. Milieuzorg, 
zo heet het, moet niet een kwestie van 'nazorg' zijn, 
maar moet a! een factor vormen bij de allereerste 
conceptualisatie van ideeen. Ecologische moderni
sering zou idealiter de economische herstructuring 
richting moeten geven en tegelijkertijd de druk op 
het milieu moeten verlichten. Hierbij gold als 
Leitmotiv dat 'pollution prevention pays'. Milieu
problemen zijn vaak de uitdrukking van een ineffi
ciente wijze van produceren en consumeren. Dit 
werd en wordt verhuld door de mogelijkheid om 

5· Yoor uitgebreide beschouwingen 
over de complexe geschiedenis van 
ecologische modernisering en de 
effecten van ecologische modernisering 
tot nu toe, zie Volker von Prittwitz 
(red.) (1993) Umweltpolitikals 
Modernisierunasprozess, Leske & 
Budrich, Opladen; Maarten Hajer 
( 1992) Furtherina ecoloaical responsibility 

bepaalde kosten te externaliseren, waardoor deze 
niet in de prijs van een produkt tot uitdrukking 
komen. Wanneer de prijzen van produkten meer in 
overeenstemming zouden worden gebracht met de 
werkelijke kosten zouden bedrijven een sterke prik
kel hebben om milieuvriendelijk en efficient te pro
duceren. De voorbeelden die in dit verband steeds 
werden genoemd zijn het Amerikaanse bedrijf 3M 
en Japan. Hiermee was echter zowel de kracht als de 
zwakte van deze benadering aangegeven want hoe
wei Japan sinds 197 5 een sterke 'kwalitatieve' groei 
doormaakte werden de resultaten van de innovaties 
de facto geneutraliseerd door de stijgende omvang 
van de industriele groei en haar export van vervui
ling. Voor deze eerste fase zou ik de term 'technolo
gische modernisering' willen reserveren . 

In het Iicht van bovenstaande analyse van de ecologi
sche kwestie als een crisis van de industriele maat
schappij moet ecologische modernisering echter na
drukkelijk meer zijn dan het treffen van technische 
maatregelen om de diverse milieudoelstellingen te 
halen. Oat zou de institutionele crisis miskennen: 
meer groei kan niet zonder meer worden opgevoerd 
als de oplossing voor de problemen veroorzaakt 
door groei; meer wetenschap kan niet worden opge
voerd als de oplossing voor de problemen veroor
zaakt door wetenschap; meer technologie is niet 
zonder meer een oplossing voor het tekortschieten 
van technologie; en, tenslotte, meer nota's en com
missies zullen niet he! pen om de huidige bestuurlijk
politieke onrnacht te doorbreken. Ecologische mo
dernisering kan niet in de vorm van een blauwdruk 
in de maatschappij worden geparachuteerd. Eco
logische modernisering vraagt daarom nadrukkelijk 
om het mobiliseren van nieuwe maatschappelijke 
krachten en het creeren van nieuwe maatschappelij
ke coalities. Ecologische modernisering vraagt thans 
om het ter discussie stellen van de richting waarin 
oplossingen moeten worden gezocht. Het vraagt 
daarom ook om het openbreken van bestaande 
bestuurlijke structuren, om de democratisering van 
het debat, om het versterken van de maatschappelij
ke betrokkenheid bij de discussie over maatschappe
lijke verandering. 

throuah verinnerlijkina: the limits to a 
positive manaaement approach, Working 
Paper 3 9, Onderzoekscentrum Recht 
& Beleid., Leiden; en vee] uitgebreider 
in Maarten Hajer ( 1 99 3) The Politics'![ 
Environmental Discourse: the Acid Rain 
Controversy in Great Britain and the 
Netherlands, D. Phil. thesis, University 
of Oxford. 
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Een progressieve invulling van ecologische moder
nisering bestaat uit drie elementen: 1. afschaffing 
van 'anti-milieubeleid', 2. het aangeven van alterna
tieve scenario's voor maatschappelijke verandering 
en 3· een radicale democratisering van de besluit
vorming over de daaraan verbonden keuzen. Ten 
tijde van de sociale kwestie pleitte de sociaal-demo
cratie voor de afschaffing van a-sociaal beleid (kin
derarbeid, lange werkdagen, slechte arbeidsomstan
digheden), wierf zij aanhangers met een scenario van 
materiele en spirituele groei en pleitte zij voor de 
invoering van een algemeen kiesrecht. Nu zou de 
sociaal-democratie zich sterk moeten maken voor 
de afschaffing van anti-milieubeleid (bijvoorbeeld 
fiscale voordelen voor privaat- en pseudo-zakelijk 
autoverkeer, gratis parkeren, !age grondprijzen), 
zou zij kiezers moeten werven met een uitgewerkt 
scenario voor een leefbare en dynamische stedelijke 
samenleving, en zou zij moeten pleiten voor het ver
nieuwen van de democratische instituties. 

Ten dele is ecologische modernisering daarmee een 
pleidooi voor de invoering en uitvoering van inmid
dels vrijwel algemeen aanvaarde beleidsmaatregelen 
zoals de regulerende heffing en de ecologisering van 
fiscale maatregelen (zwaardere belasting op vervui
ling en verkwisting van grondstoffen en de verlaging 
van de belasting op arbeid). In De ecoloaische kwestie 

werd terecht gesteld dat milieupolitiek in verband 
moet worden gebracht met andere progressieve 
doelstellingen zoals solidariteit en democratie . De 
hierboven gememoreerde verandering van de 'be
lastingmix' is een goed voorbeeld van een directe 
koppeling van milieu en werkgelegenheidsbeleid. 
Hierover is reeds vee! geschreven. In het onder
staande wil ik mij echter toeleggen op het uitwerken 
van de koppeling van de tweede en derde dimensie 
van ecologische modernisering: de lange termijn 
scenario's en de vernieuwing van de democratie. 

NIMBY en de traaiek van de Grote Projecten 

Een van de lessen van de politieke sociologie is dat 
mensen het milieuprobleem niet in zijn geheel be
grijpen . Daar is het vee! te complex, divers en zelfs 
tegenstrijdig voor. Wat in feite gebeurt is dat men
sen bepaalde 'issues' gebruiken als intermediair, als 

tussenstation . Men begrijpt de milieuproblematiek 
dan bijvoorbeeld via issues als 'de bodemvervui
ling', 'de zure regen' of 'het broeikaseffect'. Die is
sues fungeren dan als 'metafoor' en worden het 
symbool voor de bredere problematiek. Issues die 
als metafoor fungeren hebben hierdoor grote poli
tieke macht: zij problematiseren sommige del en van 
de werkelijkheid maar andere niet. Hier moet de 
PvdA zich terdege van bewust zijn. Op welke issues 
legt zij de nadruk? Waarin komt de realiteit volgens 
haar het beste tot uitdrukking? Hierbij gaat het niet 
aileen om het benoemen van de symbolen van ver
vuiling en bederf maar vooral om het benoemen van 
de symbolen van haar aanpak van de ecologische 
kwestie. 

In dit kader vormen de zogenaamde 'Grote Pro
jecten' (uitbreiding Schiphol, uitbreiding Rotter
damse haven, aanleg van diverse tunnels en knoop
punten, Betuwelijn, T G v, etcetera) een sleutelissue. 
Onder deze noemer presenteert de regering haar 
strategie voor de modernisering van Nederland. 
Daarmee zijn deze 'Grote Projecten' (mede) bepa
lend voor wat de burger denkt van de ecologische 
intenties van de verschillende partijen . In hun huidi
ge vorm voldoen de grote projecten geenszins aan 
de doelstellingen van een ecologische modernise
ring. Vanuit de doelstelling stopzetting 'anti-milieu
beleid' is de uitbreiding van Schiphol simpelweg 
onaanvaardbaar. Wordt de meer dan verdubbeling 
van Schiphol wei ondersteund dan is deze (traditio
nele) modernisering een voortdurende ondermij
ning van de geloofwaardigheid van progressieve uit
latingen over de noodzaak van een project van eco
logische modernisering. Vanuit een perspectief van 
ecologische modernisering zou het echter wei te 
verdedigen zijn om de beperking van de uitbreiding 
van Schiphol te koppelen aan sterkere investeringen 
in T G v-achtige railverbindingen. 6 Juist die treinen 
vormen een reeel alternatief voor het zogenaam
de'regionale' vliegverkeer (tot soo km) . Voor wat 
betreft de Betuwelijn rijst de vraag of deze werkelijk 
de oplossing voor het geformuleerde probleem is. 
Het lijkt vooralsnog onzinnig om de doelstelling van 
het beperken van goederenconsumptie met de toe
komst van de Betuwelijn te verbinden. Dit is nou 

6. Of dat nu gebeurt in de vorrn van 
steun aan de a! weer bijna verouderde 
Franse TG v 's of in samenwerking met 
de Ouitsers bij de ontwikkeling van 
hun vee! innovatievere en ogenschijn 
lijk vee! milieuvriendelijkere magneet
trein. 
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precies zo'n geval waar de fasering van de ecologi
sche modernisering via toekomstscenario's van be
lang is : vooralsnog is het van economisch belang om 
de poortfunctie naar het Duitse achterland te garan
deren en moet er dus een goede transportcapaciteit 
bestaan. Echter, de derde doelstelling van ecologi
sche modernisering veronderstelt een zorgvuldige 
en publieke (!) afweging van serieuze alternatieven 
en die vindt nu onvoldoende plaats . 

Ecologische modernisering stelt de actuele discussie 
over de 'Grote Projecten' in een ander daglicht. Het 
sociaal-democratische antwoord op de ecologische 
crisis zal niet aileen moeten bestaan uit modernise
ring van sociale praktijken in ecologisch meer ver
antwoorde richting maar vraagt vooral ook om de 
vernieuwing van de besluitvormingsprocedures en 
legitimatieprocedures over dergelijke modernise
ringsingrepen . De tragiek van de Grote Projecten 
bestaat potentieel uit het feit dat zij worden gelegiti
meerd met een beroep op het milieubelang (TGV, 

goederenraillijn) maar in feite alle bezwaren tegen 
de gekozen richting van de ecologische modernise
ring autoritair terzijde worden geschoven. De badi 
nerende houding ten opzichte van lokale protesten 
geeft in dit opzicht te denken. De typering van deze 
protesten als 'N IMBY' protesten (Not In My Back
yard) doet geen recht aan de reele bezwaren die 
naar voren worden gebracht. De grootste fout die 
de sociaal-democratie kan maken is om onder de 
vlag van 'ecologische vernieuwing' a! de fouten uit 
het recente verleden weer te maken, het debat te 
mijden en haar eigen ideeen door te drukken. Bij de 
ontwikkeling van de derde dimensie van ecologische 
modernisering is daarom het burgerschapsidee van 
belang . 

De republiek der weerbaren 
Van Stokkom heeft in zijn De republiek der weerbaren 
gepleit voor burgerschap als eigentijdse opvolger 
van de participatiegedachte.7 Hij leunt hier ener 
zijds sterk op het republikeinse gedachtengoed en is 
een pleitbezorger van publiek debat over publieke 
kwesties. Anderzijds legt hij de nadruk op burger 
schap als controle en correctie (in vergelijking m et 
het oude participatie-ideaal dat pleitte voor collec
tieve deelname aan de politieke macht of directe de
mocratie). Burgerschap komt dan niet neer op deel
name aan de beleidsformulering maar schept moge
lijkheden voor burgers om corrigerend op te treden: 

ook daar waar de staat faalt ligt een taak voor bur
gerschap. Het voordeel van deze vorm van burger
schap is onder meer dat burgers niet worden over
vraagd terwijl waakzaamheid en betrokkenheid wei 
worden gewaardeerd. 

Burgerschap staat in feite voor een specifieke politie
ke cultuur die zich met name kenmerkt door een 
sterke nadruk op de betrokkenheid bij de 'publieke 
zaak'. Van Stokkom geeft bijvoorbeeld aan hoe de 
geloofwaardigheid van burgers in een discussie zou 
vereisen dat zij hun eigenbelang naar voren brengen 
in een 'publieke taal '. Burgerschap streeft naar de 
creatie van een discussie tussen verschillende ge
zichtspunten op het algemeen belang. Het sugge
reert dat politieke besluitvorming gebaseerd zou 
moeten zijn op een publiek debat waarbij deze alter
natieve scenario' s voor prangende sociale kwesties 
vergeleken en gewogen worden. Politiek bestaat in 
deze visie uit het maken van redelijke en berede
neerde keuzen in bewustzijn van inherente sociale 
conflicten. Dit element van redelijke en beredeneer
de keuze uit verschillende scenario's is hier met na
me relevant. 

Ecologische modernisering en burgerschap 
Wanneer de sociaal-democratie het milieu-issue wil 
aangrijpen om haar status als progressieve vernieu
wingspartij op te vijzelen doet zij er goed aan om 
juist de Grote Projecten anders te benaderen. AI
leen a! door de omvang van de ingrepen in hetland
schap en de relatieve omvang van de investeringen 
die ermee zijn gemoeid zullen deze projecten ge
zichtsbepalend zijn voor de modernisering van Ne
derland. 

Vanwege hun symbolische uitstraling dienen deze 
projecten daarom de doelstellingen van ecologische 
modernisering te weerspiegelen. Een mega-uitbrei
ding van Schiphol past hier niet in maar een zware 
investering in R E R-achtige railverbindingen in de 
Randstad bij uitstek wei. Dit zou dus als 'Groot 
Project' moeten worden benoemd . Een 'Tweede 
Coen' tunnel past niet, wei een tunnel voor de 
Noord-Zuid lijn van de Amsterdamse metro, etce
tera. Dit zijn reeele politieke keuzen waarbij het van 
symbolisch-politiek belang is om deze ecologisch 
verantwoorde projecten ook onder de noemer van 
de Grote Projecten benoemd te krijgen . 

7. Bas van Stokkom ( 1 99 2) De republiek 
der weerbaren - Buroerschap, publieke actie 
en sociaal-democratie, Houten: Bohn/ 
Stafleu/ Van Loghum. 
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Wanneer burgerschap serieus wordt genom en client 
ook de bestuurcultuur rond de grote projecten te 
veranderen. De ecologische modernisering client 
uitgebreid te worden bediscussieerd in publieke fora 
en met zekere garantie dat argumenten en alterna
tieven serieus besproken en weerlegd dienen te 
worden. In dit kader client het ontwijken van demo
cratische procedures duidelijk en stellig veroordeeld 
te worden. De Trace-wet past in zijn huidige vorm 
(met name gericht op de versnelde afhandeling van 
inspraakronden) niet binnen een progressief project 
van ecologische modernisering . Ook het bij voort
during semi-legitieme passeren van Milieu-Effect
Rapportages is een teken aan de wand. De kwalifi
catie van N 1MB Y protesten als obstakels voor ver
nieuwing is uiterst dubieus. 

Het progressieve alternatief van ecologische moder
nisering zou de bestaande inspraakinstituties even
min onaangetast Iaten: het pleit voor de vernieu
wing in het Iicht van hoven omschreven burger
schapsperspectief. De bestaande regels en instituties 
verdienen het helemaal niet om naar de letter te 
worden verdedigd. Maar tegelijkertijd manifesteren 
zich in N 1MB Y protesten vaak zeer reeele bezwaren 
tegen bepaalde projecten . Er zijn vele voorbeelden 
te noemen van de oms lag van N 1MB Y protesten in 
NIABY protesten: Not In Anybody's Back Yard. Socio
logen hebben dit verschijnsel gelnterpreteerd als een 
leerproces. Wat oorspronkelijk gericht was op het 
beschermen van het eigenbelang ontwikkelde zich 
naarmate men zich beter verdiepte in de materie tot 
een algemene kritiek op bepaalde ontwikkelingen 
(met name rond kernenergie). Progressieve politiek 
zou zich dan ook niet moeten richten op het omzei
len van NIMBY maar op het argumenteren en over
tuigen om zo een sociale consensus te creeren. 
Grote projecten vereisen duidelijk debat en binnen 
dat kader kunnen ook N 1MB Y sentimenten worden 
bediscussieerd . N 1MB Y zou moeten worden bena
derd in de zin van Van Stokkom: bezwaren zouden 
in een publieke taal moeten worden ingebracht, als 
alternatieve scenario's. Zelfs dan geldt overigens 
dat de ecologische modernisering ten koste zal gaan 
van sommige belangen. Hier is haast een slechte 
raadgever en is prudentie hoofdzaak . Kortom, er is 
wei degelijk behoefte aan een vernieuwing van de 
organisatie van de inspraak maar wei van een funda
menteel ander soort dan de tracewet nu beoogt. 

Drie democratische innovaties 

Hierbij denk ik met name aan de vernieuwing res
pectievelijk introductie van drie democratische in-

stituties waarbinnen het burgerschapsidee daadwer
kelijk inhoud zou kunnen worden gegeven; waar
door N 1MB Y protesten en algemene betrokkenheid 
zouden kunnen worden gekanaliseerd; en waardoor 
bestuurlijke besluitvorming dichter bij de publieke 
discussie zou kunnen worden gebracht. 

1 . Een ecologische modernisering gebaseerd op 
burgerschap kan aileen van de grond komen wan
neer deze wordt ondersteund door maatregelen die 
het de burger mogelijk maken om een goede argu
mentatie op te bouwen . Ten eerste via de invoering 
van 'right to know schemes': in de VS hebben bur
gers recht op informatie om trent de aard van bepaal
de produktieprocessen, de aard van afvalstoffen, 
etc. Het is tijd dat de burger hier ook serieus gena
men wordt en de beschikking krijgt over de gege
vens die het mogelijk maken om zijn/haar eigen risi 
cocalculatie op te stellen. Ten tweede de invoering 
van milieu-indicatoren en 'multi-value auditing' op 
aile niveaus (bedrijven, bedrijfstak, nationaal). Be
drijven meten hun succes in termen van financiele 
winst en verlies . De burger (en de politiek) moet de 
kans worden geboden om dit af te zetten tegen het 
verbruik van grondstoffen en de uitstoot van emis
sies. Mobiliseer de Joule tegen de Gulden. Tender
de, de reeds vee! bepleite omkering van bewijslas
ten. Nu lijdt de burger (of de actiegroep) onder het 
feit dat zij moet bewijzen dat iets schadelijk is . Als 
voorkomen ons doe! is moet de potentiele vervuiler 
de bewijslast toebedeeld krijgen (net als in de phar
macie) . Deze maatregelen zijn absoluut niet origi
neel of wereldschokkend maar desalniettemin es
sentieel voor het slagen van een progressieve mo
derniseringspolitiek. 

2. Een voorstel voor een meer fundamentele 
vernieuwing is de herziening van de Milieu-effect 

Rapportaae (MER). MER zou de democratische be
sluitvorming over de invoeiinB en karakter van projec
ten van ecologische modernisering moeten garande
ren . De huidige Milieu-effect rapportages functio
neren slecht. Zij bun gel en als een verplicht nummer 
achteraan het besluitvormingsproces. Het bestuur 
ervaart de MER daarom met name als obstakel op de 
weg naar de verwezenlijking van haar welomschre
ven plannen . De burger voelt zich voor een fait a 
compli gesteld: de MER's zijn sterk gericht op een 
'ja' of 'nee' ten aanzien van een bepaalde voorgeno
men ingreep en vee! minder op het afwegen van al
ternatieven. Deze klachten over het 'slikken of stik
ken' karakter van de MER komen deels voort uit het 
feit dat de MER plaatsvindt over uitgewerkte plan-
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nen. Het bestuur wil daarom aan de slag terwijl de 
positieve bijdrage van burger of betrokkene in feite 
te laat komt. Voorstel is om de MER van een papie
ren procedure tot het primaire platform voor de dis
cussie over de uitwerking van specifieke projecten van 
ecologische modernisering te maken . Daar zou ook 
de politiek vee! nadrukkelijker verantwoording 
moeten afleggen aan de burger en zou de dialoog 
tussen burger en bestuur constructiefkunnen plaats
vinden. 8 

Maar MER's hebben ook inherente grenzen . Bij
voorbeeld : wat kan de MER rond de uitbreiding van 
Schiphol anders opleveren dan een uitruil van mi
lieu-eisen en ontwikkelingsdoelstellingen? Nu gaat 
uitbreiding keihard door en concentreert de zorg 
om de 'milieu-effecten' zich op de geluidshinder. In 
het kader van een ecologische modernisering zou er 
veeleer discussie moeten plaatsvinden over de orga
nisatie van de regionale mobiliteit: organiseren wij 
die via het vliegverkeer (en moet Schiphol uitbrei
den) of willen wij hiervoor juist de ontwikkeling van 
snelle treinen stimuleren (en moeten we m eer 
investeren in TG v 's en kan de uitbreiding van Schip
hol evenredig worden afgeremd)? 

Op dit niveau vindt de discussie over de ecologi
sche modernisering van Nederland nu onvoldoende 
plaats. Het daarvoor geeigende instrument, de ' Pla
nologische Kernbeslissing' (PKB) is sterk technocra
tisch van opzet en leidt een marginaal bestaan. Het 
bestuur ziet de uitkomsten al snel als achterhaald 
terwijl de burger zich niet aangetrokken voelt tot 
PKB's met klinkende namen als 'PKB Militaire O e
fenterreinen ' of ' PKB Structuurschema Verkeer en 
Vervoer'. Een bredere maatschappelijke discussie 
over essentiele ingrepen in de modernisering van 
Nederland is meer gediend bij een afweging tuss.en 
duidelijk herkenbare en duidelijk verschillende sce
nario 's waaruit specifieke consequenties voortvloei
en . Een tentoonstelling als Nederland Nu was in dat 
verband vele malen aansprekender en prikkelender. 
Voorstel zou zijn om de P K B in zijn huidige vorm af 
te schaffen. Het is belangrijker dat de discussie over 

8. Voor een verhandeling over het 
onderscheid tussen monologische en 
dialogische instituties , vergelijk 
D . Tongerson 1 990 , Limits to the 
Administrative mind, in R. Paehlke & 
D. Togerson (red .), Ma naaina 
Leviathan, Broadvieuw Press , 
Peterborough; voor een illustratie van 
een soortgelijke verschuiving van cor-
rigerende praktijken zij verwezen naar 

wenselijke en mogelijke scenario 's voor verandering 
wordt gestimuleerd. Dit voorstel hangt samen m et 
het onderstaande. 

3. Om het burgerschapsidee werkelijk inhoud te 
geven zou ecologische modernisering gepaard moe
ten gaan met de invoeren van nieuwe praktijken 
waardoor de discussie over de normatieve uitgangs
punten van beleid en de democratische controle op 
de uitvoerinB en implementatie van beleid gestalte kan 
krijgen. Hiertoe zou een nieuw grondwettelijk 
gesanctioneerd instrument moeten worden geintro
duceerd : de Maatschappelijke Enquete. 

De gedachte is hier om een nieuw platform te cree
ren voor debatten over vraagstukken van ecologi
sche modernisering. De Maatschappelijke Enquete 
zou worden gehouden op maatschappelijk verzoek, 
clar wil zeggen wanneer een milieugroepering of in
dividuele burgers 4o.ooo handtekeningen weten te 
verzamelen voor het houden van een enquete , bij 
voorbeeld over het vraagstuk van de verzuring .9 In 
samenspraak met de initiatiefnemers zou een stuur
groep worden ingesteld die een enquete voorbereidt 
en leidt. In dit opzicht lijkt het instrument sterk op 
de parlem entaire enquete . Het grote verschil zit ten . 
eerste in het maatschappelijke iniatief en ten tweede 
in het vergroten van de maatschappelijke mogelijk
heden om de overheid zelf ter discussie te stellen tij 
dens de implementatiefase . De enquete gaat dus niet 
aileen om 'waarheidsvinding' maar geeft ook een di
recte prikkel aan de beleidsuitvoering. In een maat
schappelijke enquete over de verzuring zouden 
ambtenaren van verschillende ministeries in de ge
tuigenbank verschijnen, maar ook onderzoekers, be
trokken bedrijfsleiders , ex-ministers. In de context 
van een maatschappelijke enquete zouden 'counter 
experts ' die menen dat er meer kan dan er feitelijk 
wordt gedaan, de kans worden geboden om in een 
directe confrontatie antwoorden te krijgen op vra
gen die zij nu slechts kunnen opwerpen. Onderzoek 
naar het verzuringsbeleid in Nederland geeft aan dat 
een dergelijke interventie opmerkelijke nieuwe in
zichten in de discussie had kunnen inbrengen . 10 

de recente herziening van het wel
standstoezicht van ad hoc toetsing ach
teraf tot meedenken over het karakter 
van een plan zeals dat bijvoorbeeld in 
Rotterdam en Maastricht is doorge· 
voerd . 
9. Dit aantal van 40 . ooo handtekenin · 
gen is tamelijk willekeurig gekozen. 
1 o. Vergelijk hiertoe Hajer 1 99 3, 
hoofdstuk 5 en 6 . 
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De maatschappelijke enquete zou een nieuwe focus 
voor de discussie betekenen waar de argumentatieve 
strijd publiekelijk kan worden gevoerd en verant
woording zou moeten worden afgelegd . De ver 
wachting dat er een dergelijk instrument wezenlijk 
gewicht in de schaal zou leggen is allereerst geba
seerd op het idee dat in deze context de geloofwaar 
digheid van politieke en maatschappelijke actoren 
ter discussie staat. De internationale golf van (poli
tieke) schandalen maakt duidelijk dat er wat dat 
betreft sprake is van een opleving van een primair 
maatschappelijke moraal die zijn wil aan economische 
en politieke actoren kan opleggen. Het illustreert 
dat de interesse in de politiek nog steeds volop leeft 
maar het vertrouwen in de bestaande parlementair
politieke praktijk sterk is geerodeerd . Een maat
schappelijke enquete zou in dit opzicht de aanzet 
kunnen vormen voor een nieuwe politieke cultuur . 
Hier ligt het initiatief in eerste instantie weer bij de 
burger . Maar in de context van deze maatschappelij 
ke enquetes (die door hun aard kunnen rekenen op 
vee! media-aandacht) ligt tevens de mogelijkheid 
voor politieke partijen om zich opnieuw te profi
leren. 

Een progressieve strategie van ecologische moderni
sering zou gericht moeten zijn op het ontwikkelen 
en bediscussieren van duidelijk verschillende scena
rio' s. Deze scenario's zouden aangeven welke reele 
keuzen er bestaan . 1 1 Bij de maatschappelijke enque
te zou de politiek zich ten opzichte van die scenario's 
kunnen positioneren . Dit biedt de politiek daarmee 
een kans om haar maatschappelijk gezag te herwin
nen maar in de context van een maatschappelijk de
bat. De mate waarin de politiek bet maatschappelijk 
vertrouwen herwint wordt in dit opzicht vooral 
door de politiek zelf bepaald . In deze eerste variant 
wordt het politiek effect van een enquete bepaald 
door de uitstraling van een duidelijke maatschappe
lijke uitspraak (als die tenminste voortkomt uit een 
enquete) en bovendien door de identificatie van 
politieke partijen met bepaalde in een maatschappe
lijke enquete gedefinieerde scenario's. Op die ma
nier zou de burger vervolgens via verkiezingen weer 
duidelijk zijn ofhaar voorkeur kunnen Iaten blijken . 
Dit zou op zich a! een belangrijke breuk betekenen 
ten opzichte van de huidige praktijk waarbij het in 

1 1 . Een soortgelijke scenariomethode 
is begin jar en tachtig door de w R R 

beproefd in haar Toekomstgerichte 
beleidsverkenningen. 
1 2. Recentelijk zijn daar de accounts
rapporten bijgekomen: in Engeland 

feite volledig onduidelijk is van welke partij iets valt 
te verwachten op het gebied van de ecologische mo
dernisering. 

Een tweede variant voor het concluderen van een 
maatschappelijke enquete is aanzienlijk radicaler. 
O ok in deze variant zouden scenario's een hoofdrol 
spelen . Maar hier zou vervolgens op basis van die 
scenario's (en de aan die scenario's ten grondslag 
liggende discussies!) een referendum kunnen wor
den uitgeschreven waarin wederom de burger de 
mogelijkheid krijgt om zich uit te spreken voor een 
van de mogelijke varianten . De sceptici ten aanzien 
van referenda zij gewezen op de toch tamelijk on
verwachte dynamiek die het Amsterdamse referen
dum over de auto in de discussie over de stad te
weegbracht. Hoewel de vraagstelling volkomen on
duidelijk was, ontketende dit referendum een spon
tane 'brede stedelijke discussie' niet zozeer over de 
rol van de auto alswel over de toekomst van de stad . 
In een paar weken genereerde het een vee! beter in
zicht in de dilemma 's waarmee een bestuurder wor
stelt terwijl de bestuurder op zijn beurt werd gewe
zen op de discrepantie tussen zijn prioriteiten en de 
ideal en van sde burger. In deze context zou ook in 
herinnering moeten worden gebracht dat referenda 
internationaal de enige methode zijn gebleken om 
kernenergieprogramma's te beeindigen . 12 

Onder de voordelen van een maatschappelijke en
quete kunnen worden genoemd het doorbreken van 
de politiek/ bestuurlijke onmacht; het creeren van 
een centraal platform voor onafhankelijke specialis
ten , N Go 's en burgers; het aanbieden van een reele 
aanvulling op de parlem entaire instituties die de 
onmacht van het parlem ent om met complexe issues 
om te gaan helpt doorbreken; de mogelijkheid om 
de discussie over de politiek-bestuurlijke afhande
ling van een issue (verzuring) weer te openen; de 
creatie van een praktijk die uitstraling heeft in een 
tijd van televisiedemocratie; en het creeren van een 
praktijk die antwoorden kan afdwingen . 

Mogelijke nadelen zijn dat hier weer dezelfde perso
nen of instituties aan het woord zouden komen. Dit 
is slechts ten dele juist en lijkt mij maar ten dele een 
probleem. Nu zien we hoe milieugroepen zich rich-

worden de ontmantelingskosten van de 
bestaande kerncentrales door de 
National Audit Office op 40 biljoen 
Pond geschat (dertien nullen)! 
Vergelijk Guardian Weeklj-, June 13. 
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ten naar het 'belangengroepenmodel' en m eedoen 
aan de ondoorzichte lobbyactiviteiten . Een maat
schappelijke enquete zou kunnen bijdragen aan een 
ander type (republikeinse) politiek waarbij de open
lijke argumentatie een centrale rol zou gaan vervul
len. Inderdaad is in de context van complexe issues 
als verzuring dan een belangrijke plaats ingeruimd 
voor experts . Maar in een rechtszaak gebruik je een 
goede advocaat, in de enquete werk je met ter zake 
kundige wetenschappers of debaters. De angel van 
de maatschappelijke enquete zit juist in het feit dat 
de scherpste vragen zouden kunnen worden gaan 
gesteld en beantwoord moeten worden. 

Een ander mogelijk nadeel is dat deze instituties om 
meer betrokkenheid vragen dan er feitelijk is. Dit 
blijft een speculatie totdat het wordt uitgeprobeerd: 
maar de enorme discussie die het onhandige 
Amsterdamse referendum teweegbracht geeft aan 
dat burgers wei degelijk ge·interesseerd zijn in bre
dere moderniseringsvraagstukken . Lokale televisie, 
bijeenkomsten en kranten blijken in staat om op 
korte termijn vee! aandacht te genereren. 

Ten derde zou men tegen kunnen werpen dat een 
dergelijke 'praat- en discussiecultuur' iedere ont
wikkeling onmogelijk zal maken of op zijn minst 
vertragen. Dit suggereert echter het bestaan van een 
slagvaardig bestuur wat in het Iicht van de huidige 

bestuurlijke malaise rond grote milieu-issues een 
vreemde aanname is . Hoewel de aard van de verzu
ring al sinds 1 9 8 5 duidelijk is bestaat er nag steeds 
geen doeltreffend beleid . Zoals de bestuurskundige 
Mark Bovens heeft gezegd, dissidente geluiden frus
treren niet zozeer de 'ordentelijke' gang van zaken: 
ze bestrijden vooral het afschuiven van verantwoor
delijkheid en risicomijdend gedrag. Daarmee is oak 
duidelijk dat openbaarheid en discussie niet zozeer 
vertragend hoeven te werken alswel een andere be
stuurscultuur veronderstellen . 

De plaats van de politiek 

Tenslotte. Als de recente geschiedenis van het mi
lieu-issue iets leert dan is het wei dat de politiek nu 
zelf onmachtig is om door de ijzeren ring van belan
gen en routines heen te breken. W anneer de huidige 
generatie politici tach haar historische taak serieus 
neemt en de ecologisering van de samenleving ter 
hand wil nemen zal zij daartoe nieuwe allianties 
moeten vormen, met nieuwe groepen en met nieu
we doelstellingen . Die politici die de in dit artikel 
gesuggereerde democratische innovaties interprete
ren als 'lastig ' en 'onpraktisch' hebben de ware be
tekenis daarvan nag niet doorgrond: in het kader van 
de ecologische kwestie is de openbare sfeer een van . 
de weinige actoren die weer beweging in de politiek 
kan krijgen. 
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De Europese 
Gemeenschap 
en Centraal-

Hoe verhoudt de venue- de Commissie van de E G en 
ping van het integratiepro
ces van de E G zich tot de 
verbreding van de EG, in 
het bijzonder de uitbrei-

Europa de E G-ministerraad over 
dit vraagstuk. Over het 
algemeen wil de Commis-

ding met Polen, Slowakije, 
sie in haar voorstellen meer 
concessies aan de Centraal

Tsjechie en Hongarije? 
Zullen de E G-lidstaten be
reid zijn Ianden met een 
lager ontwikkelingsniveau 
op te nemen? Hoewel tijd
stip en modaliteiten van 
lidmaatschap ook afhangen 
van ontwikkelingen in de 
Centraal-Europese Ianden, 

HANS VAN ZON 
en Oost-Europese Ianden 
doen dan de ministerraad. 
Zo bevatte het memoran
dum van de Commissie 
voor de top in Edinburgh 
(december 1992) vergaan
de voorstellen voor de in
tegratie van de Visegrad-

Verbonden aan de vaksroep lnternationale 
Betrekkinsen en Volkenrecht van de Universiteit 

van Amsterdam; eerder werkzaam bij de think tank 
'Fast ' van de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen 

blijft dit vraagstuk hier buiten beschouwing.' 

Een van de voorwaarden voor lidmaatschap is de 
aanvaarding van het acquis communautaire, dat op het 
moment dat lidmaatschap van de Centraal-Europese 
Ianden aan de orde is, ongetwijfeld nog vee! om
vangrijker zal zijn dan nu. Daarom is het zinvol ver
schillende scenario's voor de uitbreiding van de EG 
te bezien in het Iicht van de integratie van de EG. 
Drie benaderingen bieden zich aan: een institutio
neel-formele, een politieke en een economische be
nadering . 

De institutioneeljormele benaderin9 

Het perspectief op lidmaatschap kan bezien worden 
vanuit de optiek van uitlatingen van verantwoorde
lijke politici binnen de EG, verdragsteksten en het 
institutioneel raamwerk van de toekomstige Euro
pese Unie. 

Er bestaat nu een verwarrende situatie vanwege 
tegenstrijdige uitlatingen van E G-politici en geble
ken discrepantie tussen woorden en daden. De 
Engelse minister van buitenlandse zaken, D. Hurd, 
deed voorkomen alsof de Centraal -Europese Ianden 
nog voor het jaar 2ooo lid zouden kunnen worden 
van de EG. 2 Maar toenmalig commissaris Andries
sen, verantwoordelijk voor buitenlandse betrekkin
gen, uitte hierover grote twijfels.3 

Er zijn ook duidelijke meningsverschillen tussen 

landen in de EG.4 De Euro
pese toppen in Edinburgh en Kopenhagen waren 
duidelijk terughoudender. 

Onder druk van de Centraal-Europese Ianden ac
cepteerde de E G in de preambule van de Europese 
associatieakkoorden de wens van de Centraal-Eu
ropese Ianden om lid te worden van de EG. De for
mule van de associatieakkoorden bestaat uit een 
evenwichtig groeien van economie en maatschappij 
naar een toekomstig lidmaatschap van de E G zonder 
daarbij garanties voor lidmaatschap te geven . Een 
belangrijke functie van de Europese associatieak
koorden is te dienen als instrument om de instituties 
van de betreffende Ianden aan E G-standaarden aan te 
passen en deze Ianden een orientatiepunt te geven. 

Oktober 199 2 verklaarden de ministers van de 
EG en die van de Visegrad-landen in een gezamen
lijke verklaring dat het gemeenschappelijke doe! is 
de geleidelijke integratie van de Visegrad-landen in 
de Gemeenschap.5 Juni 1993 werd ondubbelzinnig 
door de Europese top in Kopenhagen gesteld dat lid
maatschap van de geassocieerde Ianden ook het doe! 
van de EGis . 

In dit verband moet worden beseft dat de E G niet 
aileen associatieakkoorden heeft met de Centraal
Europese Ianden. Europese associatieakkoorden zijn 
inmiddels ook onderhandeld met Roemenie en 
Bulgarije en onderhandelingen zullen hierover plaats 
vinden met de Baltische republieken en Albanie. 
Maar ook Turkije, Cyprus en Malta hebben associa-
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tiekkoorden met de E G en de wens te kennen gege
ven lid te worden van de EG. 6 

De Eurotop in Kopenhagen stelde dat de Eu
ropese Unie aileen nieuwe !eden kan absorberen als 
de dynamiek in het Europese integratieproces be
houden kan worden. Ook moet het kandidaat-lid 
stabiele democratische instituties hebben, een 
rechtsstaat, respect voor mensenrechten en die van 
minderheden. Verder moet er een functionerende 
markteconomie zijn, alsook het vermogen hestand 
te zijn tegen exteme competitie en marktkrachten 
binnen de Europese Unie . Tenslotte moet hetland 
in staat zijn de verplichtingen van het lidmaatschap 
op zich te nemen en de doelen van de politieke, eco
nomische en monetaire unie delen . 

Wat zegt het verdrag van Maastricht ons over de 
vooruitzichten van de Centraal-Europese Ianden lid 
te worden van deE G? De onderhandelingen over het 
verdrag van Maastricht vonden plaats in een sfeer 
van naar binnen gekeerdheid en er was vrijwel geen 
aandacht voor de vraag hoe de E G voor te bereiden 
voor haar taak in de wereld. Ondanks de voortgaan
de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavie, het 
uiteenvallen van de Sovjet- Unie en de gebleken 
zwakte van de E G in de Golfoorlog, leken de externe 
uitdagingen voor de Europese Unie niet aan de orde 
te zijn in Maastricht. Daarom werd er niet voorzien 
in institutionele voorwaarden voor verbreding, al
hoewel de tekst van het verdrag voor de Europese 
Unie mogelijk maakt dat elke democratische Euro
pese staat zich voor het lidmaatschap aan kan m el
den. Maar de besluitvormingsprocedures zijn zo
danig dat deze onwerkbaar zijn in een Unie met 2 2 

lidstaten (huidige E G plus E v A-kandidaten plus 
Visegrad-landen). Er is bijvoorbeeld unanimiteit in 
de ministerraad vereist voor industriele , weten
schaps-, technologie-, milieu- en sociale politiek als
ook voor immigratiepolitiek, juridische zaken, het 
gebied van samenwerking van politie en voorts voor 
de hoofdlijnen van veiligheidsbeleid en buitenlandse 

politiek. Momenteel zijn de regels voor het gebruik 
van talen onwerkbaar in geval van een groter aantal 
lidstaten . Alhoewel het verdrag van Maastricht een 
stap voorwaarts is in het integratieproces, geeft het 
geen raamwerk dat hestand is tegen de centrifugale 
krachten waaraan de EG in de nabije toekomst zal 
zijn blootgesteld . 

Het is in dit verband opmerkelijk te zien dat 
eerst na de top in Maastricht een debat over voor
waarden voor verbreding plaatsvond. 
De interpretatie van het verdrag van Maastricht 
moet echter niet als leidraad worden genomen bij 
het inschatten van de bereidheid van de E G en de 
mogelijkheid om de Centraal- Europese Ianden als 
lid te accepteren. Verdragen zijn een uitdrukking 
van consensus en krachtsverhoudingen op moment 
van tekening, welke nadien kunnen veranderen. De 
gang van zaken random de ratificatie van 'Maas
tricht' in een aantal lidstaten, met name Denemar
ken, Engeland en Frankrijk, heeft dit Iaten zien. 

Politi eke dynamiek 

Nu lijkt een desintegratieproces zich te verbreiden 
vanuit Oost- naar W est-Europa. Ook binnen de EG 
lijken krachten die ontwrichting teweegbrengen de 
overhand te krijgen over de krachten die eenheid be
vorderen. De kans op realisering van een fragmenta~ 

tiescenario voor de E G en Europa als geheellijkt gra
ter te worden . 

Eurostagnatie is niet nieuw voor de EG. Er is een 
zekere conjunctuur in de snelheid van de Europese 
integratie en de publieke opinie terzake. 

Gedurende de jaren tachtig kwam de E G uit haar 
Eurosclerosis en deze versnelling van het integratie
proces hield verband met de Japanse uitdaging en 
Amerikaanse concurrentie, alsook met de opgaande 
economische conjunctuur. Bovendien: de Oost
W est tegenstelling was een con stante factor die de 
integratie van de EG bevorderde . 

Na Maastricht is de overheersende trend niet het 
integratieproces te versnellen maar dit af te zwak-

1 . Zie hiervoor Zon, H. van, 
'Alternative Scenarios for Central 
Europe', in Futures, juni 1992, Vol. 24, 
Nr. 5, pp . 471 -48 3 
2. Aaence Europe, 7 mei 1 99 2 

3· NRC-Handelsblad, 8 oktober 1992. 
4· [n het rapport Towards a closer associa
tion with the countries of Central and 
Eastern Europe werkt de Commissie 
ideeen uit over de toekomstige vorm
geving van de relaties met Centraal- en 
Oost-Europa. Onder andere wordt 
verwezen naar een Europees 

Confederaal Samenwerkinasverband 
waarin geassocieerde Ianden bij veel 
werkzaamheden van de Gemeenschap 
betrokken kunnen worden. Met name 
in Gemeenschapsactiviteiten die een 
trans-Europees belang hebben, zoals 
energie, l)1ilieu, transport, telecom
municatie en wetenschap, zou samen
werking mogelijk zijn. Ook zou deel
name mogelijk zijn in een gemeen
schappelijk beleid op het gebied van 
veiligheid en buitenlandse politiek. Zie 
Aaence Europe, 9 december 1 9 9 2. 

5. Aaence Europe , 5 oktober 199 2. 
6. Natuurlijk zijn de Europese associa
tieakkoorden uniek in de zin dat zij 
meer omvattend zijn dan de traditione
le associatieakkoorden, zoals ze met 
Turkije, Malta en Cyprus ondertekend 
zijn. De Europese akkoorden rich ten 
zich ook op financiele samenwerking 
en de verdieping van de politieke 
samenwerking. Overigens hebben 
Malta en Cyprus al een lidmaatschaps
aanvrage ingediend . 
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ken. De discussie over het subsidiariteitsbeginsel 
lijkt vaak een voorwendsel te zijn om besluitvor
ming op Europees niveau te verlammen . Het is na
vrant te zien dat in een periode waarin de externe 
uitdagingen voor de E G groter zijn dan ooit tevoren 
en grote hoop op de EGis gevestigd, een crisis in het 
integratieproces optreedt . 

Europa maakte in 19 89/ r 99 0 een historische 
omwenteling door. Maar in 199 3 lijkt de EG ver
lamd te zijn , geobsedeerd door interne problemen 
en niet in staat adequaat te reageren op crisissituaties 
op het Oostelijk dee) van het continent. De vraag is 
of de EG , gezien de impasse in het integratieproces 
en de ongunstige economische vooruitzichten, er 
niet de voorkeur aan zal geven eerst te consolideren 
en vervolgens uit te breiden . Deze vraag is aan de 
orde, ondanks het feit dat onderhandelingen over 
uitbreiding al zijn begonnen met enkele E v A-lan
den, alhoewel het verdrag van Maastricht nog niet 
door aile lidstaten is geratificeerd . Met de openba
ring van zwaktes van de E G wordt de publieke opinie 
in de EV A-landen ook minder gunstig gestemd ten 
aanzien van EG-Iidmaatschap. Het referendum in 
Zwitserland gaf een duidelijk signaal. Het lijkt erop 
alsof de onderhandelingen met EVA-landen over lid
maatschap meer tijd in beslag zullen gaan nemen dan 
aanvankelijk voorzien. O ok zal de EG eerst onder
handelingen met de E v A-landen afgerond will en 
zien alvorens m et de Centraai-Europese Ianden over 
lidmaatschap te willen onderhandelen. 

De verdere consolidering van het integratieproces in 
de EG wordt bemoeilijkt door het feit dat de stem 
ming in de EG-landen ten aanzien van ' Brussel ' aan
zienlijk is verslechterd. Alom is twijfel gegroeid 
over gebruik en misbruik van structurele fondsen in 
de zuidelijke lidstaten. Met name in Italie is ook on
rust over pogingen van de regering om sterk te be
zuinigen om zo tegemoet te komen aan de criteria 
voor de Europese Monetaire Unie. Dit alles doet de 
aversie tegen besluitvorming in Brussel toenemen . 
Het democratisch tekort van de EG , nog eens naar 
voren komend in het verdrag van Maastricht, draagt 

7. Bij voorbee ld, de EG-ministers voor 
handel verwierpen oktober 1 99 2 het 
voorstel van de Commissie van de E G 
om Roemenie en Bulgarije soortgelijke 
concessies op het gebied van de handel 
in landbouwprodukten te verlenen als 
was gedaan bij de Centraal-Europese 
Ianden. Omdat Bulgarije en Roemenie 
slechts o,4 procent van de totale EG
importen van landbouwprodukten 
voor hun rekening nemen, zou zelfs 

bij aan het uithollen van de publieke steun voor de 
Europese integratie . 

Gezien de aard van het integratieproces, histo
risch uniek omdat onafhankelijke souvereine staten 
op vrijwillige basis naar een steeds hechtere band en 
federale structuren streven, zal voor langere tijd een 
grote discrepantie bestaan tussen het grote econo
mische gewicht van de EG en haar beperkte interna
tionale politieke gewicht. Dankzij een gecompli
ceerd institutioneel netwerk en nationaal georgani
seerde belangengroepen is op nationaal niveau con
sensus vee! makkelijker te bereiken dan op het ni
veau van de EG. Op nationaal niveau is het ook mak
kelijker verder te kijken dan het korte termijn be
lang van politieke partijen en 'het nationale belang ' 
in het oog te houden. Maar op het niveau van de EG, 
welke vooral een intergouvernementale samen
werking omvat en waarin het supranationale ele
ment zwak ontwikkeld is, lijken korte termijn
belangen in de besluitvorming nog meer te over 
heersen dan op nationaal niveau . In deze context kan 
staatsmanschap en visionair leiderschap minder goed 
tot gelding komen. Zo lijkt bijvoorbeeld het beleid van 
de EG ten aanzien van Centraal- en Oost-Europa meer 
op een optelsom van eng opgevatte deelbelangen 
dan de uitdrukking van een lange termijnstrategie .7 

De E G is nog geen staat en kan daarom ook niet ade
quaat de haar ter beschikking staande machtsmidde
len in het buitenlands beleid hanteren. 8 Zo blijkt bij 
de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavie dat 
een kleine lidstaat een belangrijke beslissing van de 
EG kan blokkeren .9 

Alhoewel grote uitdagingen de EG te wachten 
staan in Centraal- en Oost-Europa, kan op grond 
van haar institutionele zwakte niet verwacht worden 
dat de EG haar afwachtende, reactieve houding zal 
veranderen . Daarom mogen we verwachten dat de 
individuele lidstaten meer dan voorheen eigen ant
woorden op deze uitdagingen zullen formuleren. 
De mate waarin dit gebeurt hangt af van de omvang 
van deze externe uitdagingen en de mate waarin de 
EG hierop adequaat kan reageren. 

een substantiele verhoging van land
bouwexporten van deze Ianden naar de 
EG de landbouwers in de EG nauwe
lijks schaden. 
8. Ten tijde van de top van Maastricht 
bleek zelfs elke verwij zing naar een 
federate optie niet haalbaar. 
9. Gedoeld wordt op het verzet van 
Griekenland tegen erkenning van 
Macedonie door de EG . 
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Economische belangen en beleid 
Het lange termijnbelang van de E G lijkt te zijn de 
Centraal- en Oost-Europese Ianden in een welva
rende grote Europese Economische Ruimte te inte
greren en deze Ianden, eventueel op lange termijn, 
in de EG op te nemen. Dit om destabilisering van de 
hele regio te voorkomen met a! haar negatieve ge
volgen voor de EG. Dit doe! wordt verbaal door lei
dende politici in de EG beaamd. Maar er is een dis
crepantie tussen woorden en daden . Lange termijn
belangen en opties vinden hun uitdrukking in plech
tige verklaringen en gedeeltelijk ook in door de E G 
gesloten verdragen. Maar korte termijnbelangen en 
nauw opgevatte nationale belangen lijken de toon 
aan te geven in het feitelijke beleid van de EG, in het 
bijzonder de handelspolitiek. 

Bijvoorbeeld, de belangrijkste bijdrage die de EG 
aan de economische ontwikkeling van Centraal- en 
Oost-Europa zou kunnen geven is de opening van 
EG-markten voor produkten uit die Ianden te ver
snellen. Alhoewel de associatieakkoorden voorzien 
in een geleidelijke opening van EG-markten (met 
een liberalisering van EG-zijde in 6 jaar), zou vee! 
meer gedaan kunnen worden. Nu, meer dan drie 
jaar na de omwenteling, ondervinden de Centraal
en Oost-Europese Ianden nog grote moeilijkheden 
landbouwprodukten, staal en textiel naar de EG te 
exporteren. Ook a! zijn gedurende de Eurotop in 
Kopenhagen enkele additionele handelsconcessies 
gedaan. 

Er is ook een discrepantie tussen de materiele 
behoeften van Centraal- en Oost-Europa, de tqezeg
gingen van EG-regeringen en de EG, en de feitelijke 
overmaking van gelden. 10 Bovendien, als aile finan
ciele transacties bezien worden, inclusief rente op 
schulden, aflossingen, buitenlandse investeringen en 
dergelijke, zijn de financiele transfers naar Centraal
en Oost-Europa zeer matig. Sinds I 989 zijn voor 
sommige Ianden de transfers zelfs negatief. 1 

I 

Met betrekking tot een eventueel lidmaatschap van 
de Centraal- en Oost-Europese Ianden zal de EG ook 
een strikt econornische kosten- en batenanalyse 
moeten maken. Een rapport van het Centre for Eco

nomic Policy Research berekende dat het lidmaatschap 
van Tsjechie, Slowakije, Polen en Hongarije de EG, 
op basis van de huidige 'cohesie' -politiek en uitgaan
de van de huidige economische verhoudingen, jaar-

lijks 8 miljard E c u zou kosten (on g. I 7 ,S miljard 
gulden). Dit geld zou voornamelijk aan de achterge
bleven regio's besteed worden. Het hele grondge
bied van Centraai-Europa zou in aanmerking komen 
voor steun vanuit de structuurfondsen. De vraag is 
of de EG hiervoor zal willen betalen . Onderstaand 
overzicht maakt duidelijk in welke mate de Cen
traal-Europese Ianden beslag zouden kunnen leggen 
op de middelen van de EG. 

kandidaat 
voor EG 

lidmaatschap 

Oostenrijk 

Finland 

Noorwegen 

Zweden 

Zwitserland 

EG gemiddelde 

Polen 

Tsjechosl. 

Hongarije 

Bulgarije 

Roemenie 

aandeel 
van de land

bouwsector aan 
werkgelegenheid 

9olo 

1 oo/o 

]% 

4o/o 

6% 

8% 

26% 

II% 

2o% 

I 9o/o 

28% 

per capita 
inkomen 
(1ooo$) 

2 I 

28 

25 
26 

34 

I 8 

I ,9 

3,4 
2,6 

2,J 

I,4 

de verwachte 
netto-bijdrage 

aan de EG 

huishouding 
(bn. ECU) 

o,] 

o,3 

0,7 

1,1 

0,9 

-5,2 

- I,J 

- 1,4 

-1,4 

-3,6 

Bran: Is Bi99er Better- The Economics <j'Ec Enloraement, CEPR, 

Landen, 1992, p. 61,72 

Een eventueel lidmaatschap van Centraal-Europese 
Ianden zou op het economisch Ieven in aangrenzen
de gebieden verstorende effecten kunnen hebben. 
Nu zijn bijvoorbeeld de lonen in Duitsland meer dan 
I o keer zo hoog als in het nabijgelegen Tsjechie . 
Wat zal er gebeuren in geval van vrij verkeer van ar
beid? 

De EG waartoe de Centraal-Europese lidstaten toe
treden, zal een rijkere EG zijn dan de huidige . De 
eerste rij staten die genomineerd zijn lid te worden 
zijn Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, 
Finland en ljsland . In de tweede rij staan Ianden 
waarmee de E G associatieakkoorden heeft: een zes
tal Centraal- en Oost-Europese Ianden, alsook Tur-

1 o. Zie MovinB Beyond Assistance, 
Institute for East-West Studies/ 
European Studies Center, New York, 
Praag, Stirin, 1992. 
1 I. Zie Economic Bulletin for Europe, 

vol.43, 1992,p. 185 
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lcije, Malta en Cyprus. Het betekent dat de opname
capaciteit van de toekomstige Europese Unie, na 
opname van de eerste kandidaten, aanzienlijk groter 
zal zijn. Maar het gevaar bestaat ook dat de Europese 
Unie zal worden tot een club van rijke Europese sta
ten, die de armere Europese staten buitensluit . 1 2 

Een probleem van een andere orde is dat van de Eco
nomische en Monetaire Unie. De introductie van de 
EM u zal lei den tot een Europa van verschillende 
snelheden , alhoewel dat nu in aile toonaarden door 
verantwoordelijke politici in de EG wordt ontkend. 
Aileen die Ianden kunnen toetreden tot de EM u die 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. 1 3 Nu kunnen 
slechts 5 EG-landen hieraan voldoen. De monetaire 
crisis van september I 99 2 bracht enkele zwakheden 
van de EMu aan het Iicht, die juli/ augustus I 99 3 fa
taal zouden worden voor het Europese muntstelsel 
met relatief stabiele wisselkoersen. De monetaire 
slang blijkt op de lange duur aileen te functioneren 
als de economische politiek en het economisch sys
teem van de aangesloten Ianden erg nauw op elkaar 
afgestemd worden. Mutatis mutandis geldt voor de 
EM u dat deze aileen levensvatbaar is in geval van 
eenzelfde economische politiek en eenzelfde econo
misch systeem, tenzij grotere transfers van de ene 
naar de andere lidstaat worden getolereerd. De 
EM u vraagt dus om een sterke federale component 
in de Europese Unie welke in het verdrag van Maas
tricht niet voorzien is. 14 Het betekent dat er nog 
vee! problem en op te lossen zijn op de weg naar mo
netaire eenwording. Dit zal vermoedelijk uitbrei
ding van de Europese Unie verder compliceren, ten
zij een Europa met meerdere snelheden een institu
tionele verankering krijgt . 

Scenario's voor verdiepinB en verbredinB 

Met de EM u zal er sprake zijn van een Europa van de 
verschillende snelheden. Gezien de Engelse uitzon
deringspositie is er al sprake van een institutioneel 
gedilferentieerde EG. Het voorstel van oud-com
missaris Andriessen voor een geaffilieerd lidmaat
schap van de Centraal- en Oost-Europese Ianden 
wijst eveneens in die richting. Het memorandum 
van de Commissie van de E G voor de top in Edin
burgh over Centraal- en Oost-Europa, voorziet ook 
in een geleidelijke uitbreiding van deelname van de 

1 2. Het is steeds gebleken dat laatko
mers in de E G tegen uitbreiding van de 
EG stemmen . 
1 3. Voorwaarden hebben onder meer 
betrekking op schuldenniveau, begro
tingstekort, inflatie en rentestand. 
14. Zie het nummer over 'Maastricht' 

Centraal- en Oost-Europese Ianden aan tal van EG
programma's. 

Het idee van een heterogene EG wint dus veld. 
Dit houdt een grotere dilferentiatie van de wetge
ving van EG en EG-lidstaten in. 

Het Europa van de concentrische cirkels met een 
federale kern kan in haar ideaal-typische vorm opge
vat worden als een centrum-periferie model welke 
een stabiel raamwerk voor economische ontwikke
ling verschaft, alsook mogelijkheden om in de bier 
archie van staten te stijgen . Lid worden van de EG 
krijgt dan een heel andere betekenis. De grens tus
sen EG en niet-EG wordt vager. Landen zouden lid 
kunnen worden van verschillende samenwerkings
verbanden binnen de EG. 

In dit model hangt vee! af van de kern-lidstaten . 
In andere woorden, vee! hangt af van de Duits
Franse as. ltalie zal vermoedelijk binnen afzienbare 
tijd geen leidende rol kunnen vervullen en het tradi 
tioneel atlantisch georienteerde Engeland zal zich 
blijven verzetten tegen een federale optie. Steeds 
brachten gezamenlijke Duits-Franse initiatieven 
nieuwe impulsen in het Europese integratieproces. 
Alweer lijkt een substantiele verdieping van de EG , 
die verder gaat dan 'Maastricht', af te hangen van 
een Frans-Duits initiatief. Maar de oude motor van 
de EGis zwakker geworden, gezien de vergrote EG 
en divergerende Franse en Duitse belangen . Kleine 
lidstaten zijn over het algemeen minder geporteerd 
van afzonderlijke Frans-Duitse initiatieven. Het lijkt 
erop dat, als de EG-integratie een stap voorwaarts 
wil maken, een harde kern buiten de huidige EG
instituties ontwikkeld moet worden. Een Frans
Duits initiatief, welke de 6 oorspronkelijke lidstaten 
weer bijeen zou brengen, kan tot de mogelijkheden 
behoren . 15 

Een levensvatbaar federaal Europa van concentri 
sche cirkels zou moeten dilferentieren tussen de ian
den van Centraal-Europa, Oost-Europa en die van 
de voormalige Sovjet-Unie. Deze dilferentiatie is 
noodzakelijk a. vanwege het verschillend geo-stra
tegisch belang van de verschillende Ianden voor de 
EG; b . omdat de hulpopnamecapaciteit van de ian
den onderling nogal verschilt; en ook c. omdat de 
Ianden niet in dezelfde mate aan de door de E G 

van de Revue d 'Economie Financiere, 
september 1992. 
1 5. Zie voor een uitwerking van dit 
idee, Glotz,P. Europa am Scheideweg, 
in Europa Archiv, 25 september 1992, 
nr . 18, 47e jaargang. 
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gestelde criteria voor lidmaatschap voldoen . 
De Visegrad-landen maakten aan de EG in een 

gem eenschappelijke verklaring duidelijk dat de EG 
een duidelijk onderscheid moet maken tussen hen
zelf enerzijds en Roemenie en Bulgarije ander 
zijds. 16 

Zelfs binnen Centraal- Europa is differentiatie 
mogelijk . Tsjechie lijkt vee! eerder klaar te zijn voor 
EG-lidmaatschap dan Polen en Slowakije. 

Een tweede scenario is dat van een E G opgevat als 
een los samenhangend samenwerkingsverband van 
staten . Het is het beeld dat de Engelse regering van 
de E G voor ogen heeft . Hier ligt de nadruk op de E G 
als een economische gemeenschap met intern een 
vrije markt. In dit scenario stuit de opname van 
nieuwe lidstaten op weinig problemen. Maar hier 
heeft de EG dan ook weinig substantie . Dit scenario 
zalleiden tot fragmentatie. 

De socialistische groep in het Europees parle
ment heeft zich overigens duidelijk tegen deze optie 
gekeerd, door voor te stellen aileen tot uitbreiding 
van de E G over te gaan als additionele hervormingen 
worden doorgevoerd die de institutionele structuur 
van de E G versterken. 

Het Duitse vraaastuk, de EG en Centraal-Europa 

Zelfs in geval van een Europese Unie met sterk fede
rale trekken is het nationale vraagstuk niet van de 
agenda. Ondanks internationalisering van de econo
mieen van de lidstaten, blijft het economisch Ieven 
nog in hoge mate nationaal georganiseerd. Binnen 
de EG is de cohesie van de Duitse economie vee) 
sterker dan bijvoorbeeld de Engelse. Deze cohesie 
maakte het m ede mogelijk dat de Duitse regering 
een goed afgestemde economische politiek ten aan
zien van Centraal- en O ost-Europa voerde . Deze 
droeg bij tot het overwicht dat Duitsland heeft in de 
nieuw vormgegeven relaties van Centraal- en Oost 
Europa met W est -Europa. 1 7 

Ook in geval van een versnelde integratie van de 
E G kan voorgesteld worden dat lidstaten een eigen 
buitenlandse politiek blijven voeren, in het bijzon
der op het gebied van de buitenlandse economische 
betrekkingen. Ook volgens de verdragstekst van 
Maastricht kunnen Ianden een eigen buitenlandse 

politiek blijven voeren, echter, binnen de kaders van 
de buitenlandse politiek van de EG. Buitenlandse 
economische betrekkingen kunnen bevorderd wor
den door de lidstaten alhoewel de handelspolitiek 
door de EG bepaald wordt . 

Uitbreiding van de EG met E v A-landen en Centraal 
Europese Ianden zal in het bijzonder Duitsland 
bevoordelen . Vrijwel aile huidige kandidaten voor 
het lidmaatschap hebben hun buitenlandse betrek
kingen op Duitsland georienteerd. Dit zal die EG
Iidstaten verontrusten die Duitse macht en ambities 
willen inperken . Aan de andere kant zal afzien van 
uitbreiding leiden tot een Duitse invloedssfeer bui 
ten het raamwerk van de EG . 

In een fragmentatiescenario is het elk land voor zich 
en hier komen oude geopolitieke rivaliteiten weer 
naar voren, in het bijzonder rood het vacui.im dat in 
Centraal- en Oost-Europa ontstaat . Duitsland zal 
proberen stabiliteit te scheppen in een regio die zich 
tot haar invloedssfeer zal ontwikkelen. Als de EC U 
niet als internationaal betaalmiddel gelntroduceerd 
zal worden , zal de Mark in toenemende mate de 
rol van internationaal betaalmiddel in Centraal- en 
Oost -Europa vervullen . Duitsland zal opnieuw de 
hegemoniale Europese continentale mogendheid 
worden. Dit zal tegenreacties van andere Europese 
mogendheden provoceren . 

Het is mede met dit scenario in gedachten dat de 
Centraal-Europese Ianden willen dat de N Av o een 
belangrijke rol op het Europees continent zal blijven 
spelen . De N Av o kan tot taak hebben Duitse am hi
ties te temperen . 

Nu is Duitsland politiek nog in zichzelf gekeerd en 
gepreoccupeerd met de integratie van Oost -Duits
land . Maar de hereniging betekende een de jure 
emancipatie en de facto een grote stap voorwaarts in 
de politieke emancipatie van Duitsland . Aarzelend 
om zijn politieke rol als grote Europese mogendheid 
op te nem en , zal externe pressie er in toenemende 
mate toe leiden dat Duitsland haar belangen meer 
dan tot nu toe het geval was in de Europese politiek 
tot gelding zal brengen. 

1 6 . Aaence Europe, 1 8 oktober 199 2 . 
1 7 . Duitsland is met 40-so procent 
van de EG-importen uit en de EG
exporten naar de Centraai-Europese 
Ianden verreweg de belangrijkste han-
delspartner van de Centraal-Europese 
Ianden. 
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Met betrekking tot de rol van Duitsland zouden de 
Centraal-Europese Ianden m eer belang moeten 
hechten aan een sterkere E G welke in staat is politiek 
leiderschap uit te oefenen en waarin Duitsland stevig 
is ingekaderd, dan in een zwakke unie van staten, 
met sterk divergerend beleid van de lidstaten, maar 
waarbij bet makkelijker toetreden is. 

Conclusie 
De E G lijkt zich nu te bewegen in de richting van een 
heterogene , los samenhangende unie van staten 
waarin de dimensie van de vrije markt voorop staat. 
Dit lijkt haaks te staan op de noodzaak een Europese 
muntin te voeren en op een reeks van externe uitda
gingen die de E G no pen de kwaliteiten van een staat 
aan te nemen . Als de huidige tendenzen doorgezet 
en versterkt worden zal de Europese Unie waar
schijnlijk niet in staat zijn centrifugale krachten te 
beheersen en in te dammen. Dit betekent dat de E G 

Iidstaten meer hun eigen weg zullen gaan volgen en 
dat Duitsland de dominante mogendheid op het 
Europese continent wordt. 

Het overheersende lange termijnbelang van de E G in 
Centraal- en O ost-Europa lijkt te liggen in het ver 
mijden van een catastrofe, dat is een reeks van 
gewelddadige conflicten en wijdverbreide armoede 
welke grote vluchtelingenstromen op gang brengt. 
Daarom moeten de Centraal- en Oost-Europese 
Ianden stevig ingebed worden in een netwerk van 
pan-Europese instituties, waarin de EG een belang
rijke rol moet spelen. In dit perspectief kunnen de 
associatieakkoorden een belangrijke sturende rol 
vervullen. 

Van de kant van de E G zijn er vee! onzekerheden 
ten aanzien van de mogelijke acceptatie van Cen
traal-Europese Ianden als lidstaten . De mogelijke 
datum van intrede lijkt niet relevant tegen het Iicht 
van de vraag van welke EG deze Ianden lid worden . 
Belangrijker voor de E G is de vraag hoe deze Ianden 
te begeleiden op hun weg naar een goed functione
rende moderne markteconomie en parlementaire 
democratie, naar stabiliteit en welvaart . 
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Het Mekka van de 
volkshuisvesting 

C.H. Wiedijkbespreekt: Dr. G.W .B. 

Borrie, Monne de Miranda, een bioara.fie, 

Sdu Uitgeverij, I 99 3. 509 p. j 59,90, 

ISB N90 I20802I 5 

De biograaf van F.M. Wibaut en 
P.L. Tak, G .W.B . Borrie, heeft 
nu ook het levensverhaal geschre
ven van de Amsterdamse sociaal
democratische wethouder De Mi 
randa . Het is een politieke bio
grafie, zegt hij in zijn woord voor
af. Het verslag van zijn veelom
vattend onderzoek verdient zon
der twijfel de naam biogrcifie. De 
schrijver is erin geslaagd de wer
kelijkheid van het verleden (met 
a! zijn details) r echt te doen 
zonder de grote lijnen uit het oog 
te verliezen. Voor de lezer die, 
in encyclopedie of 'biografisch 
woordenboek', tevergeefs naar 
een levensbeschrijving van deze 
belangrijke stadsbestuurder zal 
zoeken, heeft Borrie in ruim 400 

bladzijden Salomon Rodrigues 
('Monne ') de Miranda (I875-
1942) als politicus en als mens tot 
Ieven gebracht. 

In de jaren twintig was mede 
onder De Miranda 's Ieiding vorm 
gegeven aan de gemeentelijke le
vensmiddelenvoorziening (zolang 
het particuliere winststreven bij 
die voorziening een belemmering 
bleek) en aan de gemeentelijke 
stadsontwikkeling, waardoor al 
lerlei uitwassen van het particu
lier initiatief werden beteugeld en 
Amsterdam zich tot het Mekka 
van de volkshuisvesting kon ont
wikkelen . Het vestigen van het 
socialisme was weliswaar niet het 
doe/ van de sociaal-democratische 
gemeentepolitiek, maar de Iande-

lijke S OA P zag die politiek wei als 
een middel tot dat doe!. Niet aileen 
grondleggers van de sociaal-de
mocratische gemeentepolitiek als 
Tak, Wibaut en De Miranda ge
loofden in de komst van het socia
lisme , 66k hun aanhangers behiel
den jarenlang dat geloof. Een 
vraag is hoe het toch komt dat de 
huidige nazaten van Tak, Wibaut 
en De Miranda nooit m eer door 
juichende, zingende en diepont
roerde partijgenoten op de schou
ders worden genomen . Die vraag 
kan na het geheel lezen van Bor
rie's De Miranda-biografie wei 
worden beantwoord. De m et De 
Miranda bevriende Sam de W ollf 
gaf in zijn tijd een wei heel kem 
achtig antwoord: aan de vruchten 
kent men de boom. Toen de 
rooms-katholieke minister T .J . 
Verschuur, De Miranda uitgere
kend op 1 mei 19 3 1 wilde ontvan
gen om met hem over Amster
damse belangen te spreken , ant
woordde deze dat hij ' een confe
rentie ' had in het Stadion. De Mi 
randa zei daar in zijn meirede 
onder andere : 'Ik acht de he! en de 
verdoemenis nog te goed voor 
deze regering.' Het doeltreffende 
van Borrie 's geschiedschrijving is 
dat hij zo, impliciet , een verkla
ring geeft voor de zelfs voor De 
Miranda niet gewone felheid op 
die meidag. 

Van diamantslijper tot politicus 
De Miranda werd in 1 8 7 5 in een 
Amsterdams orthodox joods-por
tugees gezin geboren. Vader De 
Miranda verdiende zijn brood in 
de straathandel. Monne 's groat
vader van moederskant was dia
mantbewerker. Op elfjarige leef
tijd ging Monne werken op de dia
mantfabriek van Bottenheim en 
ontwikkelde zich tot bekwaam 
diamantslijper. Hij werd lid van 



de in I 894 opgerichte Algemeene 
Nederlandsche Diamantbewer
kers Bond (AN o B) van Henri Po
lak, en ruilde als zo vele joodse 
diamantbewerkers zijn orthodoxe 
geloof in tegen het geloof in het 
socialisme. Als 'Jodocus' debu
teerde hij met zijn rubriek Onder 

ons in Het Weekblad van de AND B. 
Daardoor verwierf hij grote po
pulariteit bij de !eden van de 
Bond. Pas lid geworden van de 
met de ANDB verbonden SOAP 
hoorde hij op I mei I 896 Pieter 
Jelles Troelstra spreken. De 
Miranda behoorde tot de 'ver
maarde' afdeling I 1 I van de 
soAP. In de ledenvergadering van 
die afdeling stelde hij voor het 
eerst indringende vragen over de 
gemeentepolitiek. In I 90 2 (en 
nog eens in I 904) leek het of De 
Miranda zich als diamantslijper 
metterwoon in Parijs zou vesti
gen. Zijn verloofde Selly Elion 
(met wie hij in I9o5 'onder de 
choepah' zal trouwen) zocht hem 
daar, ondanks bezwaren van haar 
orthodoxe familie, op. Borrie 
schrijft: 'Op zaterdag 28 januari' 
I 904, maar de 2 8ste was een zon
dag. Zou Selly's orthodoxe vader 
het hebben goedgekeurd dat zijn 
dochter op sabbat reisde? Zo zijn 
er in Borrie's biografie als difauts 

de sa qua lite een aantal op zichzelf 
kleine onnauwkeurigheden te 
noemen zoals: Nederlandsch 
Arbeiders Secretariaat voor 
Nationaal Arbeids-Secretariaat, 
'niet in het minst' voor 'niet het 
minst', Seijes in plaats van Sijes, 
en nog wei wat. 

De Miranda was, zo maakt 
Borrie ons duidelijk, een felle, 
overtuigde sociaal-democraat, 
maar voor de radicale marxisti
sche oppositie in de s D A P voelde 
hij niets. In het voorjaar van I 906 
koos zijn afdeling hem tot voorzit-
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ter en in I 9 I I werd hij gemeente
raadslid. Voor de Amsterdamse 
soAP bleek bij de gemeenteraads
verkiezingen van I 9 I 9 de over
gang van het districtenstelsel naar 
de evenredige vertegenwoordi
ging minder gunstig. De partij 
behaalde I 3 zetels. De Miranda 
werd niettemin tot wethouder 
voor de Levensmiddelenvoorzie
ninggekozen. Volgenshemmoest 
bij fa! end particulier ondernemen 
de semeente zorgen voor goede 
aardappelen tegen redelijke prijs, 
moesten er gemeentelijke restau
rants komen, gemeentelijke vis
winkels, melkwinkels (particulie
re melk was vaak met tyfusbacil
len besmet), gemeentelijke zeg
genschap bij de aankoop van vlees 
en meel, gemeentelijke washui
zen, bad- en zweminrichtingen. 
Het was een onontkoombare ont
wikkeling volgens hem. In I 9 2 I 
kreeg wethouder De Miranda de 
verantwoordelijkheid voor de le
vensmiddelenvoorziening en de 
volkshuisvesting. Voorzitter van 
het college van B. en W. was de 
nieuwe burgemeester, Will em de 
Vlugt, een van de vier (Borrie 
schrijft: drie) in april I 92 I geko
zen anti-revolutionaire raadsle
den. Bovendien kwam in dat jaar 
de rooms-katholiek C .P.M. 
Romme in de raad, in I 9 2 5 werd 
deze geboren politicus voorzitter 
van de acht !eden tellende katho
lieke fractie. Romme had, vol
gens Borrie, op meer dan aileen 
zakelijke gronden een afkeer van 
de sociaal-democraten. Hij vond 
ze arrogant en ergerde zich aan 
hun zijns inziens grote mond. De 
positie van de sociaal-democrati
sche wethouders werd in deze 
jaren ook verzwakt door een in de 
Federatie Amsterdam niet te ver
waarlozen afkeer van het 'wet
houderisme'. Toen in I 9 2 7 de 

Amsterdamse Federatievergade
ring, ondanks het verlies van een 
raadszetel bij de gemeenteraads
verkiezingen van dat jaar, drie 
wethouders eiste om niet te zwak 
te staan in het nieuwe college, 
werden de sociaal-democratische 
wethouders - zoals Wibaut het 
uitdrukte - 'weggejaagd'. Terwijl 
Borrie De Miranda niet uit het 
oog verliest, toont hij het boeien
de beeld van de Amsterdamse 
gemeentepolitiek en de belangrij
ke rol die sociaal-democraten 
daarin hebben gespeeld. In I 9 3 I 
werd De Miranda ook wethouder 
voor Publieke Werken waaron
der de uitgifte van grond in erf
pacht vie!. Door de instelling van 
het Gemeentefonds, dat de zelf
standigheid van de gemeenten 
aantastte, en het in I93I in Ne
derland pijnlijk voelbaar worden 
van de grote economische depres
sie, met haar vele werklozen, ver
anderden de omstandigheden 
waaronder de sociaal-democrati
sche wethouders hun stempel op 
het gemeentebestuur konden zet
ten. In I 9 3 2 moesten van het 
kabinet-Ruijs de Beerenbrouck 
de lonen van de geemployeerden 
bij de gemeente worden aange
past (=verlaagd). 'Niet bukken', 
schreef de toen nog radicale H.B. 
Wiardi Beckman in Het Volk. 

Hoewel de drie SDAP-wethou
ders in I 9 33 aftraden, ging de ver
laging, tot zesmaal toe, wei door. 
Nadat hij zijn vrouw had veri oren, 
trouwde De Miranda met de niet
joodse onderwijzeres Wilhelmina 
(Mientje) Timmerman. In I 93 2 

vestigde het echtpaar zich in een 
particulier gebouwd huis aan het 
fraaie Raphaelplein in Amster
dam-Zuid. Eigenlijk beviel De 
Miranda deze stap niet. 'Ben ik 
kapitalist geworden?' vroeg hij 
zich af. Borrie verschaft deze in-
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formatie bijna zonder commen
taar. Tach wringt er iets. Barrie: 
'Het waren zaken die hij moeilijk 
kon verwerken.' De republikein 
De Miranda ging in deze tijd mee 
met de grate ideologische veran
dering van de s D A P zoals die in het 
Herzieninasrapport van I 9 3 3 werd 
ingeluid. Barrie's verdienste is 
dat hij De Miranda's ontwikkeling 
aannemelijk maakt, aile noodza
kelijke informatie verschaft, kri
tisch kan zijn en tach ruimte laat 
voor meningsvorming door zijn 
lezers. Toen De Miranda in sep
tember I 9 3 5 opnieuw tot wet
houder was gekozen, werd hij, 
anders dan in I 9 3 I , gepasseerd 
als waarnemend burgemeester. 
Barrie houdt er rekening mee dat 
bij de meerderheid van het college 
(De Vlugt en de drie niet-sociaal
democratische wethouders) De 
Miranda's joodse afkomst een 
reden is geweest een katholiek tot 
loco-burgemeester te kiezen. 
W ethouder De Miranda kreeg 
Volkshuisvesting en Publieke 
Werken. Sterk tot de verbeelding 
sprak in de jaren die volgden de 
uitvoering - in het kader van 
werkverschaffing - van het Bas
plan. Vooral de aanleg van hoc
keyvelden ('voor de bourgeoisie') 
door slecht behandelde werklo
zen wekte daarbij kritiek. 'Niet 
ontkend kan worden,' merkt 
Barrie terecht op, 'dat SDAP en 
N v v hier in hun sociale beleid 
emstig tekort zijn geschoten.' 

Eifpachtschandaal 
Kart voordat de eerste soAP
ministers hun intrede zouden rna
ken in het tweede kabinet-De 
Geer opende De Telearacif, vanaf 
begin januari I 939, een fatale en 
langdurige aanval op De Miranda, 
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op het raadslid voor de s o A P Z. 
Gulden (architect en lid van de 
raadscommissie van bijstand voor 
de Publieke Werken) en op ande
re 'belanghebbenden' onder wie 
in februari I 9 3 9 oak de voorzitter 
van de SDAP-fractie in de raad 
J. W. Matthijsen. De Miranda 
zou, buiten de Dienst van Pu
blieke Werken om, een stuk erf
pachtgrond hebben verkocht aan 
een speculant, dat met Io.ooo 

gulden winst zou zijn 'doorver
kocht' aan bonafide bouwers. De 
Miranda's tweede zoon, mr. A. 
(Bram) Rodrigues de Miranda, 
zou voor zijn 'bemiddeling' de 
helft van de winst hebben ontvan
gen. Het duurde niet lang of er 
was sprake van een 'erfpacht
schandaal'. Het Nationale Daablad 
van de Nationaal-Socialistische 
Beweging (NSB) blies de zaak op 
en schreef over de 'marxistische 
bouwzwendel' van joden. Barrie 
maakt aannemelijk dat de rei van 
De Telegraaf is ontketend door de 
Directeur Publieke W erken sinds 
I928, ir. W.A. de Graaf, die wet
houder De Miranda ten val bracht 
omdat hij zelf het beleid wilde 
bepalen. De Graaf had de strijd 
om de macht jarenlang voorbe
reid en liet De Telegraaf putten 
uit de dossiers van de Dienst Pu
blieke Werken. Een onderzoeks
comrnissie uit de gemeenteraad 
kwam tot de conclusie (het dos
sier van de commissie telt 8ooo 

pagina's) dat De Miranda emstige 
beleidsfouten had gemaakt, maar 
geen corruptie had gepleegd. De 
zoon van De Miranda had in 
enkele gevallen zijn werkzaarnhe
den financieel voordeel genoten. 
Barrie onthoudt zich van kritiek 
op Bram de Miranda en roept, 
mede door de beschrijving van de 

reacties van de vader op het ge
drag van zijn 'oogappel', een 
scherp beeld op van dit voor De 
Miranda tragische jaar. In novem
ber I 9 3 9 began dena een diepe en 
langdurige psychische depressie 
teruggetreden wethouder- tegen 
ieders ad vies in - aan zijn apologie 
Pro Domo, dat door De Arbei
derspers zou zijn uitgegeven als de 
Duitsers ons land niet hadden 
overvallen. De Miranda liet de al 
gedrukte plano-vellen brocheren 
en zond in maart I94I exempla
ren aan vrienden, kennissen en 
politieke relaties. W. Drees was 
een van hen: 'Jammer,' schreef 
hij, 'dat je niet over je volle kracht 
beschikte toen de commissie haar 
onderzoek instelde ... ' 

De Miranda droeg zijn ster, 
toen dat door de Duitse bezetter 
verplicht werd gesteld. Hij werd 
in juli I 942 gearresteerd en via 
het Huis van Bewaring aan de 
Amstelveenseweg naar het kamp 
Amersfoort gebracht. Daar werd 
hij op een gruwelijke manier door 
ss 'ers, onder wie de latere Lager
fuhrer Karl Peter Berg en door 
medegevangenen, onder wie 
twee (ex?)-communisten, J.J.M. 
Hurkmans en W. Eegdeman en 
het ( ontoerekeningsvatbare?) lid 
van de verzetsgroep 'De Geuzen', 
A. van Es, mishandeld en ver
moord. De drie Nederlanders 
werden na de bevrijding veroor
deeld en in de periode I 948- I 955 
vrijgelaten. De Miranda kreeg 
postuum waardering en erkente
lijkheid. Barrie's biografie geeft 
hem - ten slotte - de eer die hem 
als dienaar van de gemeenschap 
toekomt. 

C.H. WIEDIJK 

Historicus 
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Een rood woord I I 

Zonsopkomst 

De sterrenkundige had nagedacht, 
langdurig, zonder praktisch resultaat, 
en keek nu om zich heen en vroeg zich af: 
waar benik? 

voor de sliertige structuur die 
hij zich had voorgesteld in de verte, schoven 
de eerste wolken van de dag -
nu al ondoorzichtig wit: 

het wit waar de Iucht omheen begon te komen, 
wit dat geen gelig roodachtig groenig blauw is 
maar dat alles terugslaat 

als er een vraag in je opkwam, 
bedacht de geleerde man, 
was dat altijd: waar ben ik? 

toen wierp hij een blik in het geheugen 
en waaiden hem de deadlines tegemoet. 

Martin Reints 

Commentaar: De poezie van Martin Reints ( 1950 - ) heeft iets bedachtzaams: er worden filosofische vragen gesteld, het antwoord 
wordt nooit gegeven en de verwondering is het resultaat. 
Hij schroomt in zijn bundels Waar ze komt, daar is ze (1981) en Lichaam en ziel ( 1992; bekroond met de Herman Gorter-prijs) 
onverbindbare zaken, van hoog tot laag, te verbinden, zodat ernst en humor in een ondeelbaar, verwarrend ogenblik samenval· 
len. 
In dit morgen-rood gedicht weet de geleerde even niet waar hij is en welke kleur hij al niet zieten wij worden uitgenodigd aan 
Wittgensteins kleurentheorie te den ken en aan diens anekdote over de man die zijn kamerwanden wou verven precies in de kleur 
van een iris op een Rembrandt-schilderij . Dat overkomt de geleerde telkens weer, hij zal altijd op de rens tussen plaatsen en tij
den staan en niet weten waar hij is. Rein Bloem 
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INHOUD 

Lokale democratie 
Werkloosheid 
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Geld, politiek en 
lokale democratie 

De aanloop tot de gemeente
raadsverkiezingen in 1994 heeft 
bij de PvdA al in verschillende 
gemeenten tot opschudding ge
leid. Er lijkt sprake te zijn van 
grootscheepse en min of meer ge
orkestreerde aflossingen van de 
wacht. Voorzover dezen hun aan
leiding vinden in de zware slagen 
die de partij bij de vorige raads
verkiezingen incasseerde, en in de 
onverminderd slechte peilingen 
onder de kiezers, zit hier een rare 
kant aan. De suggestie wordt zo 
namelijk gewekt dat het de zit
tende wethouders en gemeente
raadsleden zijn die zich van de kie
zers hebben 'vervreemd', en door 
hun wijze van politiek bedrijven 
verantwoordelijk zijn voor de 
slechte positie van de PvdA. 

Nu was het opmerkelijke van 
de vorige gemeenteraadsverkie
zingen inderdaad dat in een aantal 
gemeenten de uitslag van de PvdA 
zoveel slechter was dan de gemid
delde , dat hieruit wei geconclu
deerd moest worden dat er in de
ze plaatsen een rechtstreeks ver
band bestond tussen verkiezings
uitslag en de lokale PvdA-poli
tiek. Zoals gezegd: dat was uit
zonderlijk, want zo'n verband is 
vrijwel nooit aantoonbaar. Maar 
met name in die steden - onder 
andere Amsterdam en Rotterdam 
- vond daarna een aflossing van de 
wacht plaats, zodat het een wat 
vreemde indruk maakt dat juist 
daar alweer een forse zuivering 
wordt nagestreefd bij de kandi
daatstelling. 

De klap die de PvdA althans 
in de peilingen heeft opgelopen 
heeft echter niets te maken met 
het optreden van haar vertegen
woordigers in de lokale politiek. 

Zij is zonder een zweem van twij
fel veroorzaakt door de politiek 
die de PvdA als deelnemer van het 
kabinet vanaf de onberaden voor
stellen over de w A o op nationaal 
niveau voert. Degenen die verant
woordelijk zijn voor die politiek, 
Wim Kok als partijleider voorop, 
zijn dus ook de eerst verantwoor
delijken voor de neergang van de 
PvdA. Er is echter tot nu toe niets 
vernomen van voorstellen om op 
nationaal niveau tot eenzelfde 
'vernieuwing' te komen als nu 
met zoveel ijver plaatselijk wordt 
nagestreefd . 

De kandidaatstelling op lokaal 
niveau gaat niettemin moeizaam . 
Ook al is er nu blijkbaar ruimte 
voor (personele) vernieuwing, en 
lijkt het erop dat men niet eerst ja
renlang partijvergaderingen moet 
bijwonen om kans te maken op 
een verkiesbare plaats, het is 
moeilijk om aan voldoende capa
bele kandidaten van beiderlei 
kunne te komen. Een van de fac
toren op de achtergrond die dit 
veroorzaken is het systeem van 
bezoldiging van raadsleden . Bijna 
twintig jaar geleden werd het 
(bescheiden) vacatiegeld voor het 
bijwonen van raads- en commis
sievergaderingen afgeschaft. In 
plaats daarvan kwam een vaste be
zoldiging annex onkostenvergoe
ding waarvan de hoogte is gerela
teerd aan de grootte van de ge
m eente. De bedoeling van het 
nieuwe systeem was tweeerlei : 
enerzijds moest dit stelsel tege
moet komen aan het grotere be
slag aan tijd dat het gemeente
raadswerk was gaan eisen. Ander
zijds zou op deze wijze de finan 
ciele drempel om lid te worden 
van de gemeenteraad verlaagd 
worden. 

De oorspronkelijke bedoeling 
van het nieuwe systeem was dat 
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de bezoldiging dienst zou doen als 
compensatie van inkomensder
ving, wanneer men bij voorbeeld 
een dag minder in de week zou 
gaan werken om tijd vrij te maken 
voor het raadswerk. Maar door
dat de bezoldiging wordt uitge
keerd ongeacht andere bronnen 
van inkomsten, is daarvan vrijwel 
niets terecht gekomen. 

Na bijna twintig jaar kan men 
constateren dat dit bezoldigings
systeem nogal averechts heeft 
gewerkt. Zeker in grote steden, 
waar de hoogte van de bezoldiging 
ruimschoots hoven het minim urn
loon ligt, vindt men 'vrijwel geen 
normaal (werkend) mens' in de 
fractie van de PvdA. De bezoldi
ging is hier veelal hoofdinkomen. 
Vrijwel nooit wordt deze ge
bruikt in de zin waarvoor ze oor
spronkelijk bedoeld was: om tijd 
voor de politiek van de hoofdbe
trekking te kopen. Anderzijds is 
de grootte van de bezoldiging een 
argument extra in de premie die 
er - zeker in de PvdA - wordt 
gezet op het steeds meer tijd 
besteden aan de politiek. Het op 
deze manier ophogen van de par-

Overheid als schep
per van werkloosheid 

Het derde kabinet-Lubbers is zijn 
laatste jaar ingegaan. Werkgele
genheid, zo luidde de boodschap 
op Prinsjesdag, heeft de hoogste 
prioriteit. In de laatste maanden 
die CDA en PvdA resten, is uit
breiding daarvan het belangrijkste 
gezamenlijke streefdoel. Zelfs al 
zou een dure en ingewikkelde 
regeling maar vijfduizend arbeids
plaatsen opleveren, dan moeten 

ticipatie-drempel is in de afgelo
pen twintig jaar het meest succes
volle instrument voor de oligar
chisering van de PvdA geweest, 
en het huidige bezoldigingssys
teem heeft daarbij een grote rol 
gespeeld. Buiten beschouwing 
blijven dan nog de vaak ietwat 
smoezelige verhoudingen tussen 
fractie en afdeling, waarbij de eer
ste 'vrijwillig' gedwongen wordt 
een deel van de bezoldiging door 
te geven aan de laatste. 

De huidige regeling is verder 
tweeslachtig. Ze leidt enerzijds 
tot een semi-professionalisering 
van de lokale politiek in de grote
re gemeenten. 'Professionalisering' 
betekent hier echter niets anders 
dan dat iets een voltijdse activiteit 
wordt; niet dat deze volgens be
paalde standaarden van bekwaam
heid wordt verricht. De bezoldi
ging is echter weer te laag om het 
de overgrote meerderheid van de 
burgers mogelijk te maken een 
baan op te geven om zich geheel 
aan de stadspolitiek te wijden. 

Jk geloof ook niet dat de verbe
tering van de lokale politiek in 
deze richting gezocht moet wor-

we dat onmiddellijk doen, ant
woordde premier Lubbers op 
gedragen toon op een vraag van de 
vvo-fractie. 

Tegelijkertijd berichten de kran
ten elke dag over de toeneming 
van de werkloosheid. Voor het 
eerst ook onder hoger geschool
den. Het was een voorspelbare 
ontwikkeling. De · rijksoverheid 
zit als werkgever al jarenlang pot
dicht. Tien jaar van steeds her
nieuwe krimptaakstellingen en 
bevroren vacatures hebben hun 
to! geeist. Er komt vrijwel geen 

den. Maar als wij willen dat de 
gemeenteraad inderdaad zo re
presentatief als mogelijk is voor 
de bevolking, dan moet de toe
gang daartoe ook werkelijk voor 
allen open staan. Het huidige sys
teem van bezoldiging is daar ech
ter een beletsel voor. 

Hoe dan? Oat is in beginsel niet 
zo moeilijk te schetsen. Het geld 
dat nu in vorm van inkomen 
wordt verstrekt aan raadsleden 
zou veel beter kunnen worden be
steed aan faciliteiten (secreta
rieel, administratief, logistiek, in
formatietechnologisch, noem 
maar op) die hen in staat zouden 
stellen hun raadswerk beter en in 
minder arbeidsuren te doen. 
V oor diegenen die inderdaad een 
dag minder gaan werken- inclu
siefhuisvrouwen- zou een even
waardige financiele compensatie 
mogelijk moeten zijn. Een derge
lijk bezoldigingssysteem zou een 
belangrijke stap zijn op weg naar 
een lokaal bestuur dat zowel de
mocratischer als effectiever is als 
het huidige. 

BART TROMP 

nieuwe ambtenaar meer binnen 
en er worden wei nog steeds men
sen afgestoten, naar de w A o of 
naar wachtgeldregelingen. Taken 
worden gedecentraliseerd naar 
andere overheden, maar meestal 
zonder geld voor de bijbehorende 
formatieplaatsen. Grote sectoren 
die een algemeen maatschappelijk 
belang dienen - de PTT, deNS 
zijn of worden geprivatiseerd, in 
de wetenschap dat vervolgens uit
sluitend nog de wetten van effi
ciente bedrijfsvoering zullen gel
den. Universiteiten maken nog 
maar hoogst zelden plaats voor 
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andere nieuwelingen dan goedko
pe AIO's. Ook in de aan de over
heid verwante zorgsectoren, gro
tendeels van subsidie afhankelijk, 
slaan steeds opnieuw de bezuini
gingen toe. De personeelsinkrim
ping beperkt zich ook daar niet 
meer tot aileen het lager en admi
nistratief personeel. Het was dus 
te voorzien dat er flinke 
filevorming zou gaan optreden bij 
de stromen afgestudeerden die 
het hoger onderwijs jaar na jaar 
aflevert. 

Bij een aantal maatregelen uit het 
verleden - het toestaan van wer
ken met behoud van uitkering, 
het jeugdwerkgarantieplan,de ba
nenpools- kon je nog spreken van 
het rondpompen van de werk
loosheid. Werkzoekende school
verlaters, ontslagenen en de men
sen die via een van deze maatrege
len aan werk werden geholpen, 
had den vaak min of meer dezelfde 
kwalificaties; er vond enige ver
dringing plaats van regulier werk 
of werk dat regulier had kunnen 
worden (stads- en parkeerwach
ten, bijvoorbeeld). Maar de over
heid is nu bezig ook een genera tie 
van werkloze hoger geschoolden 
tekweken. 

Zo wordt de kapitaalvemietiging 
almaar grater. Er wordt veel geld 
gelnvesteerd in het opleiden van 
mensen die vervolgens niet de 
kans krijgen de maatschappij van 
die investering te Iaten profiteren. 
Van de opgebouwde ervaring van 
degenen die op wachtgeld wor
den gezet, wordt geen gebruik 
meer gemaakt. En op individueel 
niveau wordt vee! mensen de mo
gelijkheid tot bevredigende zelf
ontplooiing - een van de belang
rijkste redenen die vooral vanuit 
sociaal-democratische hoek wor
den aangevoerd om werkgelegen-

heid hoven aile andere prioritei
ten te stellen- ontnomen. 

Terwijl de overheid dus enerzijds 
aangeeft vee) energie te willen 
steken in het bevorderen van de 
werkgelegenheid, is zij intussen 
zelf een werkloosheidsveroorza
ker van formaat aan het worden. 
Daarmee wordt bovendien een 
neerwaartse spiraal op gang ge
bracht. Een van de belangrijkste 
redenen waarom de overheid 
moet bezuinigen, is de verslech
terde verhouding tussen het aan
tal actieven en het aantal niet
actieven. Niet-actieven kosten 
immers meer (bijvoorbeeld aan 
subsidies op allerlei voorzienin
gen) en leveren minder (belas
tinginkomsten) op. Maar met elke 
nieuwe bezuiniging breekt de 
overheid werkgelegenheid af. De 
marktsector blijkt die afbraak niet 
te kunnen compenseren. En dus 
leiden bezuinigingen weer tot ver
dere verslechtering van de ver
houding actieven - niet-actieven. 

Is dit nu een pleidooi voor het 
vasthouden aan een achterhaalde 
arbeidsmarktsituatie? Voor het 
handhaven van stokers op elektri
sche treinen? 

Laat ik, om die vraag te beant
woorden, nu eens enkele van de 
hierboven als voorbeeld genoem
de sectoren langslopen. Het Ne
derlandse ambtenarenapparaat is 
in verhouding tot dat in de omrin
gende Europese Ianden relatief 
klein; dat is nu al zo vaak met de 
cijfers in de hand vastgesteld, dat 
het verbazingwekkend is dat de 
oplossing van de problemen bij de 
rijksoverheid nog steeds in de aan
tallen wordt gezocht. Een bureau
cratische werkwijze veranderen is 
veel meer een attitude-kwestie 
dan een kwestie van minder men
sen. Het al jaren gehanteerde sys-

teem van vacaturebevriezing en 
formatiereductie bij elke reorga
nisatie leidt vooral tot veel over
spannen ambtenaren en tot slech
te prestaties als gevolg van te veel 
intern gerichte energie. 

De privatisering van grate 
uitvoerende overheidssectoren 
wordt gepresenteerd als de enig 
juiste weg naar efficientere en 
meer klantgerichte bedrijfsvoe
ring. Oat efficientere bedrijfsvoe
ring meestal wordt vertaald in 
minder arbeidsplaatsen, en dat 
klanten die niet in het bezit van 
een fax en een auto zijn, bepaald 
onvriendelijker gaan worden be
handeld, wordt daarbij wijselijk 
verzwegen. Op korte termijn is 
het kabinet immers een hoop fi
nanciele zorgen kwijt, evenals 
claims vanuit de Kamer voor het 
instandhouden van een adequate 
postbestelling en van minder fre
quent gebruikte N s-verbindin
gen. 

En wat de bezuinigingen in de 
zorgsector betreft: er zal in heel 
Nederland waarschijnlijk nie
mand te vinden zijn die van 
mening is dat er in de zorg voor 
bejaarden, voor zieken, voor 
hulpbehoevenden momenteel te 
vee I men sen werken. V erkokerde 
financiele taakstellingen zijn hier 
de enig mogelijke verklaring voor 
de vermindering van het aantal ar
beidsplaatsen. 

Er lijkt maar een conclusie moge
lijk. Als puntje bij paaltje komt, is 
niet de werkgelegenheid maar het 
terugdringen van het overheidste
kort de hoogste prioriteit van dit 
kabinet. En dat gebeurt op een 
manier die een neerwaartse spi
raal in de werkgelegenheid in 
gang zet. De slang bijt daarmee in 
zijn eigen staart. 

GREETJE VAN DEN BERGH 
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Het verdiende inkomen 

Hoewel alom te horen valt dat 
'werk hoven inkomen ' gaat, ver 
dient inkomenspolitiek nog altijd 
een centrale plaats in het sociaal
democratische programma. W el 
zou de Partij van de Arbeid de 
aard van haar inkomenspolitiek 
moeten herzien. Sociaal-demo
cratische inkomenspolitiek client 
consequent uit te gaan van een 
interpretatie van sociale recht
vaardigheid waarin een gelijke 
mate van keuzevrijheid voor iede
re burger centraal staat. Minder 
dan in het verleden moet inko
menspolitiek zijn gericht op cor
rectie van onrechtvaardige uit
komsten en veel meer op het 
scheppen van gelijke en zo groot 
mogelijke keuzemogelijkheden 
voor iedereen . Door deze weg in 
te slaan koerst de Partij van de 
Arbeid in de richting van een 'so
ciaal-liberale ' partij . 

Oat is de centrale stelling van 
het rapport Het verdiende inkomen 

dat de Wiardi Beckman Stichting 
in november uitbrengt. Het rap
port is geschreven door wss-me
dewerker Paul de Beer en vormt 
de neerslag van een jarenlange 
studie naar de feitelijke ontwikke
ling van de inkomensverhoudin
gen in ons land en naar de grond
slagen van een sociaal-democrati
sche inkomenspolitiek. 

In drie delen worden in het rap
port Het verdiende inkomen de 
grondslagen voor een nieuwe so
ciaal -democratische inkomenspo
litiek gelegd . In het eerste deel 

wordt de ontwikkeling van de 
inkomens en de inkomensonge
lijkheid in Nederland - en de ver 
klaring daarvan - in kaart ge
bracht. In het tweede deel wordt 
een geactualiseerde visie op socia
le rechtvaardigheid geformuleerd 
als basis voor een toekomstige 
inkomenspolitiek. Sociaal -demo
craten, zo stelt De Beer, dienen 
zich te onthouden van een oordeel 
over de meest gewenste ' leefwij 
ze ' en een neutraal standpunt in te 
nemen tegenover uiteenlopende 
'concepties van het goede Ieven '. 

In het derde deel tenslotte 
worden op basis van dit algemene 
uitgangspunt concrete voorstel
len voor een toekomstige sociaal
democratische inkomenspolitiek 
gedaan . De Beer pleit onder meer 
voor een meer flexibele en ge
differentieerde loonvorming, een 
tweetrajectenstelsel van sociale 
zekerheid, een onvoorwaardelijk 
basisinkomen, een inkomstenbe
lasting die vanaf een inkom en van 
circa een ton steil oploopt en een 
stelsel van 'vouchers ' ter vervan
ging van (object)subsidies. 

Een dergelijke inkomenspoli
tiek leidt niet noodzakelijkerwijze 
tot vee! kleinere inkomensver
schillen, maar de inkomensver 
houdingen zullen in sterkere mate 
dan thans het geval is het resultaat 
zijn van vrije keuzen en daarom 
rechtvaardiger zijn . 

Het w B s-cahier Het verdiende in
komen wordt uitgegeven door 
Bohn Stafleu Van Loghum . Te 
bestellen door starting van 
j 4-9,50 op postgiro nummer 
34-7 9700, ten name van PvdA
brochures, Amsterdam, onder ver 
melding van het bestelnummer: 
703 . 



Het Veertiende Jaarboek voor het 

democratisch socialisme 

Op 2 8 oktober werd in Pers
centrum Nieuwspoort in Den 
Haag bet Veertiende jaarboek 
voor bet democratisch socialisme 
gepresenteerd. Onder Ieiding van 
Jaarboek-redacteur Bart Tromp 
wisselden Wim Kok (Minister 
van Financien; oud-voorzitter van 
de FNv) en Johan Stekelenburg 
(voorzitter van de FNv) van ge
dachten over het thema van bet 
Veertiende jaarboek, 'de toe
komst van de vakbeweging'. 

Het thema wordt in het Jaarboek 
door verschillende auteurs be
licht. Piet Vos plaatst de ontwik
keling van de vakbeweging en van 
sociaal-democratie in een, West
Europees perspectief. Onder in
vloed van verschuivingen in bet 
industriele kapitalisme heeft de 
traditionele werkwijze van de 
vakbbeweging, geconcentreerd 
rond begrippen als 'ordening' en 
'collectieve belangenbehartiging', 
z.i. aan relevantie verloren. 'Poli
tici, ondernemers en vakbewe
ging', aldus Vos, 'staan nu voor 
een vergelijkbare taak als waar ze 
aan bet eind van de vorige eeuw 
voor stonden: om een econo
misch stelsel te ontwerpen waarin 
de belangen van producenten en 
consumenten en van werkgevers 
en werknemers opnieuw onder 
een noemer worden gebracht.' 

Jan Stoof en Bram Peper leg
gen, in een door eerstgenoemde 
geschreven artikel over de ver
houding tussen vakbeweging en 
politiek, duidelijk andere accen
ten. Zij menen dat de vakbewe
ging haar traditionele 'brede' be
nadering moet Iaten varen en op 
bet niveau van de onderneming 
moet gaan concentreren. Frans 
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Nypels en Kees Tamboer nemen 
de 'verloren vaardigheden van de 
FNv' polemisch onder de Ioupe, 
in bet bijzonder de vaardigheid 
om tot een adequate interne orga
nisatiestructuur te komen. Een 
scheiding van de FFNV in een 
markt-georienteerde beweging 
en een vakbond voor de collectie
ve sector zou de huidige onmacht 
van de vakcentrale doorbreken. 
nieuwe delen vergroten. 

Verder bevat bet Jaarboek een 
bijdrage van Gerrita van der Veen 
en Ike Wiersinga over de positie 
van vrouwen in de vakbeweging, 
en van Erik de Gier over de plaats 
die de kwaliteit van de arbeid in 
het denken van de democratisch
socialistische beweging heeft in
genomen. Salvador Bloemgarten 
schetst een portret van een van de 
grondleggers van de Nederlandse 
vakbeweging (en van de soAP), 
Henri Polak. 

Los van bet thema staat een uit
gebreid 'profiel' van Rob Hart
mans, gewijd aan de (kort geleden 
overleden) oud-volksvertegen
woordiger en oud-PvdA-secreta
ris J .H.Scheps. 

Het Jaarboek voor bet democra
tisch socialisme ( een uitgave van 
de Wiardi Beckman Stichting, in 
samenwerking met Uitgeverij De 
Arbeiderspers) wordt samenge
steld door een onafhankelijke re
dactie, bestaande uit: Marnix 
Krop, Martin Ros, Saskia Stuive
ling en Bart Tromp. 

U kunt het Veertiende jaar
boek bestellen door storting van 
]29,50 op postgiro nr. 3479700 
t .n . v. PvdA-brochures, Amster
dam, onder vermelding van het 
bestelnummer: 741. 

Naar een Europese eco-tax 

Onze marktekonomie kan alleen 
op de koers van duurzame ont
wikkeling gebracht worden als 
ook gebruik gemaakt wordt van 
prijssignalen. 

Die stelling vormt het zwaarte
punt van de zojuist verschenen 
bundel 'Naar een Europese eco
tax ' . De bundel vorm t de neerslag 
van een conferentie die dew B sen 
de PvdA-Eurodelegatie begin 
199 3 in Amsterdam organiseer
den. De redactie was in handen 
van Hans Taselaar, Ron Wit en 
Pieter van Oriel. Een greep uit de 
besproken them a's: 

- mogelijke vormen van ecolo
gische belastingheffing 
- ecotax en verschuiving van 
lastendruk: goed voor werkge
legenheid? 
- het Europees rnilieubeleid en 
belangentegenstellingen bin
nen de EG 

- internationaal co 
2 
-beleid: 

de verhouding tot Japan, de vs 
en de ontwikkelingslanden 
- naar een heffing op kerosine? 
- Nederland Gidsland : hoe 
kunnen we geloofwaardig zijn 
zonder verlies van concurrren
tiepositie 

Met bijdragen van D. Wolfson, 
W. Vermeend,J. Delbeke, 
R.v.d.Ploeg, H.Bressers; 
A. Goedmakers, A.Metten, 
J. de Groot, G. Zalm, B. Metz, 
W. Kakebeeke; H. Verbruggen, 
F. Rottenberg, P. van Oriel. 

Uitgave: Wiardi Beckman Stich
ting en PvdA-Eurodelegatie. Te 
bestellen door storting van j2o,
op giro 3479700 ten name van 
PvdA-publicaties, onder vermel
ding van bet bestelnummer: 7 59 
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Gelijk loon voor gelijk werk. Een van de belangrijke mobiliserende leu
zen bij het streven naar emancipatie. De emancipatie van mannen en 
vrouwen wei te verstaan . Een leus die erg vee! succes heeft gehad. 

Het ongelijk belonen was niet rechtvaardig, maar ook niet econo
. misch efficient. Het was al absurd dat werkgevers zich zo sterk op man
nen richtten terwijl ze vaak even goed opgeleide vrouwen konden krij 
gen. Maar nag gekker was dat werkgevers (zij het veelal gedwongen 
door cAo-afspraken met de vakbonden) die mannen ook nog eens 
extra betaalden. De economische stelregel dat de beloning afgestemd 
moet zijn op de produktiviteit van betrokkene, werd hier grof overtre
den. Niet aileen deden werkgevers de vrouwelijke werknemer tekort, 
zij deden ook zichzelf tekort. 

Maar het kan nog vreemder. Nederland kent massaalleeftijdsdiscri 
minatie. Ouderen krijgen het veelvoud van wat jongeren aan loon ont
vangen, ook als er van gelijk werk sprake is . Dit als gevolg van perio
dieken en andere automatische loonsverhogingen die in de c A o 's zijn 
vastgelegd. Uiteraard is zeer verdedigbaar dat CAo's de ruimte bieden 
om met een hogere produktiviteit als gevolg van ervaring rekening te 
houden, maar dat moet dan wei toetsbaar zijn. Daarbij past niet het 
automatisme ouderen voor een vergelijkbare prestatie een hoger loon 
dan een jongere toe te kennen. Ook het opstuwen van de uurlonen 
voor ouderen door hen meer vrije tijd toe te kennen, is een vorm van 
ongelijke beloning. Tevens is kritiseerbaar de praktijk om het ouder
domspensioen niet op iemands gemiddelde loon maar op het eindloon 
af te stemmen. Dat stimuleert ouderen om hun 'verworven rechten' 
met hand en tand te verdedigen. Het resultaat? Jongeren zijn gefrus
treerd omdat ze voor hetzelfde werk eigenlijk altijd minder krijgen . 
Loonmatiging voor werk moet hen als een onoprechte oproep in de 
oren klinken . En de ouderen? Zij verlaten in dichte drommen de 
arbeidsmarkt. Als men enig geluk heeft wordt de eigen functie geleide
lijk uitgehold, stiekum overgedragen aan een produktievere jongere. 
Maar vaker worden ouderen de arbeidsongeschiktheidsregelingen 
ingeduwd. Of zijn zij gedwongen 'vrijwillig' voor de VUT te kiezen. 
Een werkloze 'oudere' van tussen de veertig en de vijftig kan het bijna 
wei vergeten ooit nog een baan te krijgen omdat elke werkgever zal 
aarzelen het loon te beta! en dat bij zijn leeftijd 'hoort'. En overal zijn er 
regels die soms form eel, maar in ieder geval feitelijk verbieden ouderen 
een lager loon te geven wanneer hun produktiviteit daalt. Want 'dat is 
niet sociaal', is de stelling. Maar dit mechanisme heeft wei als uitkomst 
een massieve 'verborgen' werkloosheid die in tientallen procenten 
loopt. 

Uiteraard zijn er ook jongeren werkloos . Ook zij hebben last van de 
conjuncturele tegenwind. De (verborgen) werkloosheid onder jonge
ren is evenwel slechts een fractie van die onder ouderen . Gelijk loon 
voor gelijk werk, zonder leeftijdonderscheid, zou die arbeidsmarktpo
sitie van ouderen enorm ten goede komen. Gelijk loon voor gelijk werk 
in het bedrijf is de enige norm die economisch efficient en rechtvaardig 
is. Welke politieke partij heeft het lef hiervan een actiepunt te maken? 

Jong en oud 
de dupe 

BROER 

AKKERBOOM 

Plaatsvervansend hoifd cifdelins 
macro-economische en jinanciele 

politiek, directie Arbeidszaken 

Overheid, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken; 
s &.P-redactieraadlid 
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Naar aanleiding van een 
teleurstellende prestatie 
van het Nederlandse voet
balelftal in een wedstrijd 
tegen Egypte in 1990 gaf 
drs J.G.H. Janmaat, lid van 
de Tweede Kamer voor 

De ideologische 
achtergrond van 
Centrumpartij 
en Centrum-

loog en filosoof Pierre
Andre Taguieff die heeft 
gegeven in zijn analyse van 
de ideologie van het Franse 
Front Nationa/.4 Door nate 
gaan of de ideeen van de 
Nederlandse partijen daar
mee overeenkomst verto
nen, is het mogelijk inzicht 
te krijgen in de onderlinge 
samenhang van hun opvat
tingen en de ideologische 
structuur te ontwaren. 

democraten 
de Centrumdemocraten, 
in een televisie-uitzending 
het volgende commentaar: 
'Het heeft te maken met de 
multiculturele samenle
ving, het Iaten samengaan 
van mensen met grote cul
turele en karakterverschil-

MARIJKE HALBER TSMA-

WIARDI BECKMAN 

Historica 

len. En tot op het voetbal-
veld toe zien we: dat lukt niet. Ook het Nederlands 
elftal gaat onder aan die verschillen'. 1 Deze verkla
ring voor het Nederlandse falen heeft indertijd enige 
hilariteit veroorzaakt. Deze hilariteit kwam voor 
een deel voort uit onbekendheid met de gedachten
gang waarin een dergelijke opvatting past. 

De ideeen van de anti-vreemdelingen partijen 
in Nederland, de Centrumpartij (nu c p' 86) en de 
Centrumdemocraten, zijn redelijk bekend. Onze 
kennis is echter fragmentarisch . Er bestaat geen dui
delijk beeld van het ideologisch kader waarin hun 
opvattingen thuishoren. Met welke argumenten 
wordt het verzet tegen de aanwezigheid van de im
migranten onderbouwd? Is er sprake van een nieuwe 
ideologische rechtvaardiging? Of hebben wij te rna
ken met een opleving van nazistische ideeen? Of 
misschien met heiden? Met dit artikel over de ideo
logische achtergrond van de Nederlandse anti
vreemdelingen partijen hoop ik duidelijkheid hier
omtrent te geven. 

Tot nu toe is wei onderzoek gedaan naar ex
treem-rechtse groeperingen in Nederland 2 , maar 
niet toegespitst op de ideologie. 3 Ook door partij
aanhangers is nooit een volledige beschrijving van de 
ideologie gegeven. De ideeen lijken echter sterk op 
die van verwante partijen in West-Europa. Daarom 
lijkt het mij verantwoord om als uitgangspt:nt voor 
mijn betoog gebruik te maken van de formulering 
van het zogenaamde neo-racisme, zoals de politico-

Neo-racisme 

Na de Tweede Wereldoor
log is een nieuwe ideologie van het racisme ontwik
keld . In dit 'neo-racisme' heeft het principe van bio
logische ongelijkheid plaatsgemaakt voor het princi
pe van cultureel verschil. Hiermee heeft de ideolo
gie van het racisme in onze tijd een metamorfose 
ondergaan. Terwijl door de ervaringen met het na
zisme op biologisch racisme een tahoe rust, is spre
ken over 'cultureel verschil' wei geaccepteerd. In de 
Westeuropese anti-vreemdelingen partijen treffen 
wij dit neo-racisme aan in hun kijk op de immigran
ten. Het manifesteert zich als volgt. 

De anti-vreemdelingen partij presenteert zich als 
een nationalistische partij, die het land wil verdedi
gen tegen bedreiging door vreemden. Zij preten
deert de enige partij te zijn die de wezenlijke belan
gen van hetland en de bevolking behartigt en verwijt 
aile andere partijen deze plicht te verzaken. Zij komt 
op voor de nationale identiteit, die men zowel eth
nisch als cultureel ziet. De partij wil een gewone 
democratische partij zijn. Toch stelt zij zich op te
genover de gevestigde politiek en doet als nationaal
populistische groepering direct beroep op het volk. 

Dit nationalisme fungeert als dekmantel voor het 
racisme. Daarmee heeft de ideologie van het racisme 
een metamorfose ondergaan. Men zegt dat men 
nationalist is . Men zegt niet meer dat het ene ras 
superieur is aan het andere. Er wordt zelden gespro
ken over 'ras'. De belangrijkste veranderingen zijn: 

1. cultuur komt in plaats van ras, 'authentieke 

• 
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culturele identiteit' in plaats van 'raszuiverheid' . 
2 . verschil komt in plaats van ongelijkheid, vrees 
voor contact met de 'anderen ' en voor vermen
ging in plaats van verachting voor wie men als 
inferieur beschouwt. 
3. men toont eerder achting voor de 'anderen' 
dan minachting. 

Door het gebruik van begrippen als 'culturele iden
titeit' en 'cultureel verschil ' , waarmee het biolo
gisch racisme bestreden werd, klinken de redenerin
gen van het neo-racisme aanvaardbaar. De indruk 
van respectabiliteit wordt nog versterkt doordat 
men zich beroept op algemeen aanvaarde beginselen 
als: de rechten van de mens, het recht op zelfbe
schikking, gelijkwaardigheid, tolerantie, democra
tie. De beginselen 'recht op zelfbehoud' en 'recht 
op zelfbeschikking ' zijn bekend van het anti-kolon.ia
lisme. In het neo-racisme gelden zij niet aileen voor 
vroegere kolon.ien maar - omgekeerd - ook voor 
het moederland . 

Er schuilt even we! een adder onder het gras . Het 
punt waar het om draait is het be grip 'verschil' . Er is 
hier geen sprake van respect voor verschil. Men 
vindt verschil noodzakelijk, het is een positieve 
norm. Neo-racisten verdedigen 'het recht op ver
schil' . Volgens hen heeft een volk niet aileen het 
recht maar ook de plicht de nationale culturele iden
titeit te behoeden en verschillen in stand te houden. 
Zij gaan ervan uit dat somrnige groepen mensen 
(hiertoe rekenen zij de n.iet-Europese immigranten) 
zich nooit kunnen assirnileren en wei juist omdat zij 
van nature absoluut verschillen .S Zij zijn een gevaar 
voor de nationale identiteit . Als mensen van ver
schillende culturen samen moeten Ieven, komen er 
door de onmogelijkheid om te assimileren onoplos
bare problemen en spanningen. Het is dus noodza
kelijk dat zij apart blijven. Dit n.iet ~lleen terwille 
van de eigen groep, maar ook uit achting voor de 
andere. In deze redenering is de reden voor 'apart-

heid' n.iet dat het ene ras superieur is aan het andere , 
maar het ogenschijnlijk minder harde criterium van 
'onmogelijkheid om te assimileren '. Biologisch ra
cisme en cultureel racisme kennen evenwel hetzelf
de mechanisme en de gevolgen zijn dezelfde: gene
raliserend maakt men, op grond van vooroordeel, 
de vreemdeling tot zondebok en het komt tot stig
matisering, haat, discriminatie, uitsluiting en ver 
drijving . Dit is een nationalisme waarin racisme 
schuilgaat. 

Omdat het racisme wordt verhuld komt men tot 
dubbelzinnige uitspraken, een symbolisch taalge
bruik, waarbij de dingen n.iet direct met name wor
den gerioemd. Men werkt met insinuaties, sugges
ties en bedekte toespelingen of door stilzwijgend 
iets onder een woord of een bewering te verstaan. 6 

De ideologie 
De Centrumpartij werd opgericht in 1980. Het was 
een hergroepering van mensen uit extreem-rechtse 
hoek onder wie zich ex-leden van de eerste anti
vreemdelingen partij in Nederland, de Nederlandse 
Yolks- Un.ie, bevonden. Doordat de Nederlandse 
Volks-Un.ie onder Ieiding van Glimmerveen open
lijk haar racistische en nazistische opvattingen uit
droeg, had zij geen succes. De Centrumpartij trok 
hier lering uit en koos voor een minder radicale stra
tegie. In 1982 veroverde zij een zetel in de Tweede 
Kamer en deed Janrnaat daar zijn intrede. Conflicten 
binnen de partij leidden in 1984 tot een scheuring. 
Janmaat richtte toen een nieuwe partij op, de Cen
trumdemocraten . 

De vraag is nu of de ideeen van de Centrumpartij en 
de Centrumdemocraten het hiervoor beschreven 
neo-racistische patroon Iaten zien. Bij de oprichting 
heeft hoofdzakelijk dr. F.H. Brookman de uitgangs
punten van de Centrumpartij geformuleerd . Brook
man had, na zijn uittreden uit deN ederlandse Volks
Unie van 'de stijle neo-nazi' Glimmerveen, 'in ideo-

1. Televisie-uitzending Politieke par
tijen CD 13 juni 1990. 

Centrumpartij'86 terecht rechts
extremistisch genoemd worden. 

november - 4 december 199 1) 66-67 . 
5. Hiermee wordt gesuggereerd dat 
cultmir tech een kwestie van aanleg is. 
6.Zie ook: Michael Billig, Fascists. A 
social psycholoaical view rif the National 
Front (Londen 1978).- Billig meent dat 
voor fascistische groeperingen een 
structuur met verschillende niveaus 
kenmerkend is. Daardoor zijn er ook 
ideologische niveaus , van oppervlakki
ge propaganda tot de volledige ideolo
gic. Dit leidt tot dubbelzinnig taalge
bruik. 

2.Jaap van Donselaar, Fout na de oorlo9. 
Fascistische en racistische oraanisaties in 
Nederland '950-1990 (Amsterdam 
'991 ). 
3. Uit twee recente publikaties blijkt 
dat er nu meer aandacht komt voor de 
ideologic. 
- J.J.M. van Holsteyn en C. E. Mudde, 
'Voorzichtig omspringen met begrip 
rechtsextremisme! ', Namens 7 ( 1 99 2) 
1 9-2 3. De auteurs komen op basis van 
een ideologisch onderzoek van twee 
programma's tot de conclusie dat de 
Centrumdemocraten en de 

- Frank Elbers en Meindert Fennema, 
Racistische partijen in West-Europa. Tussen 
nationale traditie en Europese Samen
werkinB (Leiden 1993).- Het is een be
knopt overzicht van de recente ontwik
kelingen van het politick racisme in de 
verschillende Westeuropese Ianden en 
biedt ook informatie over de ideologic. 
4 .Pierre-Andre Taguieff, ' Les meta
morphoses ideologiques du racisme et 
Ia crise de l 'antiracisme', Fa ce au racis

me 2 (Parijs 1991) IJ-63. 
Zie ook: 'Les doctrinaires de l 'ordre 
nouveau', Le nouvel observateur ( 2 8 

7 .dr W .J. Bruyn, lmmioratiebeleid als 
Landverraad.Een toelichtinB op een politie
ke keuze (Amsterdam 1989) 1 2. 
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logisch opzicht zaken te bieden die beter pasten in de 
na-oorlogse tijd'.7 Daarnaast heeft dr W.J. Bruyn 
enkele theoretische artikelen op zijn naam staan. 
Voor het overige moeten wij ons een beeld van de 
ideeen vormen op grond van diverse bronnen als 
partijbladen, programma's, parnfletten, enkele in
terne stukken, radio- en Tv-uitzendingen en infor
matie van de media. De uitlatingen die iets over de 
ideologie Iaten zien staan zodoende vaak op zich zelf 
zonder dat de onderlinge samenhang duidelijk is. 
Toch is het niet moeilijk de neo-racistische redene
ring terug te vinden. 

De grondslag van de Centrumpartij komt tot uiting 
in haar naam. De partij zegt niet links en niet rechts 
te zijn, maar in het centrum de gulden middenweg 
te zoeken tussen de drie bestaande stromingen (de 
liberale, de confessionele en de socialistische). Als 
berniddelaar wil zij de 'grootste gemene deler' van 
aile deelbelangen formuleren in het belang van de 
hele Nederlandse samenleving. De partij stelt zich 
ten doe! de verzuiling te doorbreken en het bestaan
de politieke bestel te vernieuwen. Zij heeft ernstige 
bezwaren tegen de gevestigde partijen en de be
roepspolitici, omdat die hun eigen belangen naja
gen. Voor de Centrumpartij staat het nationaal be
lang voorop. Zij wil 'een aantal uiterst gevoelige 
vraagstukken' uit de taboesfeer halen om die in 
nationale saarnhorigheid op te lossen. Met name 'het 
vreemdelingenbeleid en de bevolkingspolitiek' 
moeten bespreekbaar worden. 

De Centrumpartij noemt haar ideologie 'cen
trum-democratisch'. Zij is voorstander van een 
evenwichtige combinatie van een representatieve en 
een directe democratie. Invoering van het referen
dum zal bevorderen dat het volk betrokken wordt 
bij de politieke besluitvorming en dat vraagstukken 
van nationaal belang uit de partijpolitieke sfeer ge
haald worden. In het bestaande politieke bestel 
komt daar weinig van terecht. Herhaaldelijk wijst 
men erop dat de immigranten het land zijn binnen 
gekomen zonder dat aan de bevolking is gevraagd of 
ze daarmee instemt. De partij meent: 'de Neder
landse kiezers maken uit water in politiek Den Haag 
gebeurt en niet de Tweede Kamerleden aileen'. 8 

Het programma van de Centrumpartij uit 1982 
begint aldus: 'De nederlandse staat ontleent zijn 
voornaamste bestaansrecht aan het behoud en het 
dynamisch uitbouwen van de nederlandse kultuur, 

zoals die zich in de loop van de europese geschiede
nis volgens christelijke en humanistische normen en 
waarden heeft ontwikkeld'. De staat is niet !outer 
een sociaal-economische organisatievorm. De bin
dende kracht van de nationale samenleving is haar 
culturele identiteit. Ook de natuur behoort tot het 
nationale culturele erfgoed. 

Verder lezen wij: 'De nederlandse overheid is er 
om de belangen van heel het nederlandse volk te die
nen. Hierbij fungeren de "Rechten van de Mens" en 
het "Zelfbeschikkingsrecht van ons volk" als norma
tie£ uitgangspunt bij al haar werkzaamheden.' Op 
deze normen moet dus het vreemdelingenbeleid 
berusten. In de ogen van de partij was het regerings
beleid tot nu toe evenwel gericht op een multicultu
rele samenleving. De verschillen tussen de etnische 
en culturele groepen leiden tot problemen en span
ningen. De rechten van de eigen bevolking worden 
geschonden. Gevoelens zoals 'liefde voor zijn ge
boorteland' en 'aversies tegen bepaalde levensstijlen 
en cultuurpatronen' komen niet aan bod. Ook 'in 
het kader van een op werkelijkheidszin gebaseerde 
bevolkingspolitiek' veroordeelt de Centrumpartij 
de immigratie: Nederland is overvol. Oat geeft psy
chische problemen voor de autochtone bevolking. 
De 'kleine man', die toch al moeite heeft met het 
verwerken van de snelle veranderingen in de maat
schappij, is vooral de dupe. Hij krijgt het meeste te 
maken met concurrentie van de immigranten en 
met culturele verschillen . Voorts wordt gewezen op 
de economische lasten van de imrnigratie en de 
overbelasting van het milieu. Kortom: de Neder
landse samenleving wordt bedreigd. De vreemde
lingen zelflijden onder aanpassingsmoeilijkheden en 
een identiteitscrisis. Voor hetland van herkomst is 
deze gang van zaken evenmin een oplossing. Jan
maat verwoordt het zo in 1 98o: 'Wij will en voorko
men, dat onze samenleving afglijdt in de steeds ster
ker wordende stroom naar een "multiraciale" smelt
kroes, waarin niemand zich meer thuis en veilig 
voelt; waar vele minderheidsgroepen lagere "kas
ten" gaan vormen en als "tweederangs burgers" of 
een soort "onderproletariaat" hun Ieven moeten slij
ten. Oat willen wij hen en onze bevolking besparen. 
Wij zijn daarom de dam aan het bouwen die deze 
springvloed moet keren' .9 

Voor buitenstaanders is het vanaf het begin dui
delijk dat de Centrumpartij zich in de eerste plaats 
bezighoudt met propaganda tegen de imrnigranten. 

8 .Radio-uitzending Politieke partijen 
2J·I 0- 1984. 
9.Middenwe9 1980 nr. 3, blz . 15-16. 
1 o. Van Donselaar, Fout na de oorloa, 
178 - 180 
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Zij zien weinig verschil m et de Nederlandse Volks
Unie . 10 Bewust van het gevaar van eenzijdigheid en 
gebrek aan beginselen, ziet de partij in met een bre
der programma en een betere ideologische onder
bouwing te moeten komen, wil zij geen one-issue of 
protestpartij zijn en wil de centrumdemocratie er in 
slagen een vierde stroming in de Nederlandse poli
tiek te worden. 

Van verbreding van het programma is echter 
weinig te bespeuren . Na het verkiezingssucces van 
I982 wordt de propaganda tegen de vreemdelingen 
wei harder. Aileen de onderwerpen milieu en gezin 
hebben toen meer aandacht gekregen. Het komt er 
op neer dat ieder onderwerp met het vreemdelin
genvraagstuk in verband wordt gebracht. 

Over een betere ideologische onderbouwing is 
binnen de partij duidelijk nagedacht. De weerslag 
hiervan vinden wij in een intern werkstuk De cen

trumdemokratie op wen naar eenheid en samenhann tussen 

theorie en praktijk uit september I 984. Het vreemde
lingenprobleem wordt daar aldus aangeduid: 'De 
centrumdemokratische ideologie client derhalve bij 
uitstek een vertolking te zijn van- veelal irrationele 
of "allerdaagse" - vraagstukken waar het Neder
landse volk mee worstelt en die aile te maken heb
ben met actuele verschijnselen zoals geestelijke en 
morele ontreddering, future shock, verkrachting 
van het rechtsgevoel alsmede een kultureel of indivi
dueel identiteitsverlies.' Van belang is de passage 
over het nationalisme. Er wordt gesteld dat de cen
trumdemocratie historisch gezien geworteld is in 
het nationalisme. Doch het is 'gelouterd nationalis
me', omdat het gelouterd is door inzicht in de oor
zaken van excessen in het verleden . De Centrum
partij beschouwt de Nederlandse Volksbeweging, 
die in het verzet tegen de Duitse bezetting is ont
staan, als de vertolker van deze stroming. Deze 
groep heeft zich destijds bezonnen op de politieke en 
culturele consequenties van het nationalisme. De 
centrumdemocratie ziet zich als een voortzetting 
van de anti-verzuilingsstroming. In het werkstuk 
treffen wij verder een begrippenapparaat aan. De 
behandelde begrippen zijn typerend voor de partij
doelstellingen, bijvoorbeeld: actieve cultuurpoli
tiek, basis- of volksraadplegende democratie , ecolo
gisch bewustzijn, nationale identiteit, volksopbouw 
(nationbuilding, dat is 'het streven van de staat om 
de inwoners binnen zijn staatsgrenzen tot een volk, 

is de "natie", samen te smeden met behulp van een 
aktieve kultuurpolitiek') en zelfverzorgingsecono
mie. 

De nationalistische instelling van de Centrum
partij blijkt ook uit het zoeken naar aansluiting bij de 
vaderlandse geschiedenis. In de Tachtigjarige Oor
log ziet men een voorbeeld van gerechtvaardigde 
strijd tegen vreemde overheersing. Hiervan getuigt 
de naam van de jongerenorganisatie 'Jonge Geu
zen'. Bovendien stelt de Centrumpartij zich graag 
op een lijn m et het verzet in de Tweede Wereld
oorlog. Vanuit deze gedachtengang zegt Janmaat: 
' Wat de co aangaat Ieven we in een dictatuur . Het 
Nederlandse staatsapparaat is beter georganiseerd 
tegen ons dan het apparaat van de Duitse bezetters in 
de jaren I 940- I 945 tegen de ondergrondse' . 1 1 

Deze 'verzets' -houding staat lijnrecht tegenover 
beschuldigingen van racisme en fascisme. De Cen
trumpartij spreekt ze uitdrukkelijk tegen . Ook door 
blijken van afkeuring van het nazisme wil zij het 
tegendeel bewijzen. Zo wordt op een verkiezings
pamflet uit I 98 2 deze eis gesteld: 'De concentratie
kampen van de bio-industrie, de animale holocaust 
van het ritueel onbedwelmde slachten (moet) wor
den verboden.' 

Het ontkennen van nazisme is een teken dat de Cen
trumpartij radicale opvattingen binnenskamers wil 
houden. De tendens om hardere racistische en nazis
tische ideeen te aanvaarden heeft binnen de partij 
van het begin af aan op gespannen voet gestaan met 
de wil om als respectabele partij met een gematigde 
propaganda via verkiezingen invloed te krijgen . Met 
haar groei wordt het zaak de partij te consolideren, 
niet aileen met een breder programma en een betere 
ideologische onderbouwing maar ook organisato
risch. Tijdens dit consolidatieproces wordt het dui
delijk dat er een gematigde en een radicale stroming 
is . Begin I 984 brengt het ex-lid Fresco verhalen 
over fascistische tendensen in de Centrumpartij naar 
buiten . Vervolgens komt in april een interne nota in 
de openbaarheid, waarin wordt gezegd dat de au
tochtone bevolking beroep op 'noodweer' kan doen 
als de overheid haar rechten niet beschermt. 1 2 De 
tweespalt binnen de Centrumpartij leidt eind I 984 
tot een scheuring. Een groep rond Janmaat, die de 
maatschappelijk aanvaardbare strategie wil voort
zetten, richt een nieuwe partij op: de Centrum-

11. Vrij Nederland 18 september 1993 
pag. 29. 
12.Dr W.J. Bruyn en drs A.J .C. 
Vierling, Nederland voor de Nederlanders. 
Een veraeten hoifdstuk uit de 
Mensenrechten 1 9 84. 
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democraten . Uit het programma van de Centrum
democraten van I 9 8 9 blijkt dat haar politieke op
stelling nog dezelfde is als die van de Centrumpartij 
in I98o : de kern van de centrumdemocratische ide
ologie 'om vat enerzijds het streven naar behoud en 
ontwikkeling van de Nederlandse staatkundige en 
culturele identiteit, en anderzijds het bevorderen 
van de nationale saamhorigheid in ons land , door te 
trachten ongewenste tegenstellingen tussen onder
scheidene geledingen van de Nederlandse samenle
ving te doen voorkomen, danwel deze tegenstellin
gen in harmonie tot oplossing te (doen) brengen, 
waarbij wordt uitgegaan van de volstrekte gelijk
waardigheid van die maatschappelijke geledingen . ' 
In het programma staat centraal 'dat niet-Neder 
landse invloeden worden terug gedrongen. ' Dit is 
nodig door het 'voortdurend falend beleid van de 
grote partijen'. co wil zeggen Change Directory, of 
te wei stop pen van het 'Anti N ederlander Beleid '. 

De rest van de Centrumpartij had met het propa
geren van een harde lijn - sympathie voor nazi
Duitsland, activisme, een hechte partijorganisatie , 
een ordedienst - de scheuring veroorzaakt . T och wil 
ook zij de oude koers blijven volgen. De Centrum
partij blijft klein. Wij zullen zien dat zij als c p ' 86 aan 
het eind van de jaren tachtig meer en meer neo
nazistische trekken gaat vertonen. 

Tenslotte moet nog iets gezegd worden over de 
theoretische bijdrage van Bruyn I 3 . 

Lang voor zijn lidmaatschap van de Centrum
partij heeft Bruyn in Het recht op apartheid ( I9 6 5) en 
De verdronsen raifactor ( I968) ideeen gepubliceerd 
die verwant zijn aan het neo-racisme . 14- Er is echter 
een belangrijk verschil: bij hem speelt erfelijkheid 
een rol bij verschillen tussen de culturen . In zijn 
visie heeft de rasfactor invloed op het niveau van de 
cultuur en leidt omvangrijke immigratie van niet 
assimileerbare groepen in vee] gevallen tot een lager 
cultuurniveau . Het streven naar apartheid is ge
rechtvaardigd zolang er onvoldoende bekend is 
'over de factoren die op het bereikte sociaal-culture
le niveau van invloed zijn en over de gevolgen van 

I 3. Dr W .J . Bruyn is socioloog. kelijk raadslid . 

ras- en cultuurmenging ' . 15 In I 989 schrijft hij dat 
het in de praktijk niet zoveel uitmaakt of verschillen 
erfelijk of cultureel bepaald zijn : in beide gevallen 
vormen zij een barriere tegen aanpassingen . 16 -

Voorzover mij bekend is Bruyn op deze opvattingen 
nooit teruggekomen. 

Als lid van de Centrumpartij heeft Bruyn een 
juridische basis voor verzet tegen het vreemdelin
genbeleid gezocht. In de reeds eerder genoemde 
nota Nederland voor de Nederlanders beroept hij zich op 
de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens van I 94 8 en op verdragen die daaruit voort
vloeien. In het partijblad Middenwen stelt hij: ' Het 
gebruiken van de Rechten van de Mens in de strijd 
van de Centrumpartij is mede van belang, omdat wij 
daarmee de tegenpartij op eigen gebied en met eigen 
wapens kunnen bestrijden' . 1 7 Vol gens Bruyn gaan 
de verdragen primair uit van het zelfbeschikkings
recht van staten en volken en van het recht op de 
daarbij behorende nationaliteit voor de burgers. Zij 
wortelen derhalve in het nationaliteitsrecht. Het is 
een misverstand dat het gelijkheidsbeginsel het alles
overheersende principe zou zijn . Gelijkstelling van 
de eigen bevolking en de buitenlanders is schending 
van de Mensenrechten, omdat er dan inbreuk wordt 
gemaakt op de exclusieve rechten van de eigen bur
gers . Het belangrijkste punt waarop dit in Neder 
land gebeurt, is artikel I van de nieuwe grondwet. 
Hierin staat: 'Allen, die zich in Nederland bevinden, 
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dis
criminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 
ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toe
gestaan .' Dit artikel is in strijd met de plicht van de 
overheid het zelfbeschikkingsrecht, de identiteit en 
de eigen rechten van de bevolking te beschermen. 
De overheid client een beleid te voeren, waarbij de 
vreemdelingen geen bedreiging vormen. Wanneer 
zij deze plicht verzaakt heeft de autochtone bevol
king op grond van de Mensenrechten het recht zich 
te verzetten . In de slotparagraaf Het recht op nood
weer (van de hand van drs A.J .C . Vierling) staat: 
' Daar waar de rechten der autochtone staatsburgers 
van een bepaald land niet of onvoldoende worden 

Begin jaren zeventig was hij korte tijd 
betrokken bij de NV u . Later vinden 
wij hem terug in achtereenvolgens de 
Centrumpartij en de Centrum
democraten . Bij heiden was hij hoofd 
van het wetenschappelijk bureau . In 

14- . W.J . Bruyn, Hetrecht op apartheid. 
lnleidinB tot de Nederlandse problematiek 
(Amhem 1965) . 

extreem-rechts' merkt Jaap van 
Donselaar op, dat de gedachtengang 
niet nieuw is. In het hoofdstuk Not wehr 
als Recht van Mein Kampf volgt Hitler 
dezelfde redenering, waarin 
'slachtoffers worden voorgesteld als 
daders en omgekeerd . Zou Bruyn zich 
bewust op Hitler hebben gebaseerd? lk 
betwijfel het in zijn geval' . In 
Miarantenstudies 199 3 nr. 2, biz . 1 3. 

1 990 wordt hij voor de 
Centrumdemocraten lid van de 
gemeenteraad in Amsterdam . Kort 
daarop breekt hij met de Centrum
democraten en sindsdien is hij onafhan-

W.J . Bruyn, 'De verdrongen rasfac
tor' , Socioloaie en samenlevina (Utrecht 
1968) . 
15. Bruyn, Het recht op apartheid, 29 . 
16. Bruyn, lmmiaratiebeleid als 
Landverraad, 4-6 . 
17 .Middenwea 1983 nr. 7/8 , biz. 11. 
18.ln zijn artikel 'Racistisch geweld en ' 
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beschermd door de desbetreffende overheden zal 
een beroep op noodweer kunnen worden gedaan'. 
Dit is het geval bij 'quasi-hurnanitaire' maatregelen 
ten gunste van immigranten, zoals antidiscrirninatie
wetgeving, positieve discriminatie, het geven van 
kiesrechten en overheidsdiensten aan buitenlanders 
en onverantwoorde naturalisaties. Wanneer de ei
gen bevolking in een gerechtvaardigde situatie te ver 
gaat in de gebruikte middelen, kan men zich beroe
pen op noodweer-exces. In dit Iicht zijn geweldda
dige acties een door de wet aanvaarde vorm van ver
zet. Later zoekt Bruyn in zijn installatietoespraak als 
co-raadslid in Amsterdam in 1990 wettelijke steun 
bij de grondwet en het Intemationale Verdrag tegen 
de Rassendiscriminatie van 7 maart 1990 voor zijn 
betoog, dat verschil in behandeling tussen Neder
landers en vreemdelingen zelfs wordt voorgeschre
ven. 

In lmmigratiebeleid als Landverraad ( 1989) vertelt 
Bruyn, omdat 'het hebben van een "goed" en "fout" 
oorlogsverleden nog altijd meetelt in de beoordeling 
van ons huidige gedrag', dat hij heeft deelgenomen 
aan het verzet. Hij eindigt aldus: 'Vergeten werd 
waarvoor verzetsstrijders van het eerste uur als 
IJzerdraat, Dutilh, Wiardi Beckman, Koos Vorrink, 
Gortzak, Drees Sr, Van Randwijk en vele anderen 
streden. [ ... ] Als doelstelling in de oorlog gold het 
"Wij willen onszelf zijn en blijven". Moge "Be
vrijdingsdag 1990" in dit opzicht eindelijk de bevrij
ding geven, die aan het verzet voor ogen stond: 
"Eigen land in eigen hand". ' 1 9 

Van een geheel ander slag is Janmaat. 20 Janrnaat is 
geen theoreticus. Zijn opvattingen worden geken
merkt door politiek opportunisme. Hij speelt op het 
eigenbelang van Nederland en de Nederlanders. 
Daar hij in de vroege Centrumpartij en later bij de 
Centrumdemocraten als partijleider is opgetreden, 
heeft hij de teneur van de propaganda in belangrijke 
mate bepaald. 

De propaganda 
In de loop der jaren is de inhoud van de propaganda 
niet wezenlijk veranderd. Laat ons kijken naar de 
behandeling van de verschillende thema' s. 

De partijen zeggen op te komen voor eigen land 
en eigen bevolking en presenteren zich met de leu-

19.Zie mijn reactie hierop in Het Parool 
van 1 5 maart 1 990 en de ingezonden 
brief van Bruyn van 20 maart 1990. 
2o.Elbers en Fennema, Racistische par-
tijen in West-Europa. 101 - 105. 
Meindert Fennema, 'Vergeleken met 

zen: 'Nederland voor de Nederlanders' en 'Eigen 
volk eerst'. In de propaganda staat op de voorgrond, 
dat niet de buitenlanders gediscrimineerd worden 
maar de Nederlanders. De Centrumdemocraten 
eisen: 'Het achterstellen van Nederlandse werkne
mers bij de werknemers van de minderheden, al dan 
niet van Nederlandse nationaliteit, moet strafbaar 
worden gesteld'. 21 

Voorop staat het streven om het taboe op het be
spreken van het 'vreemdelingenbeleid' en de 'be
volkingspolitiek' te doorbreken: 'Wij zeggen wat de 
mensen denken' en 'Wij geven de mening van de 
zwijgende meerderheid'. Er wordt druk uitgeoe
fend op de gevestigde partijen om deze problemen 
niet uit de weg te gaan. Sedert Bolkestein in het na
jaar van 199 1 het maatschappelijk de bat over de 
integratie van etnische minderheden aanzwengelde, 
wordt met vreugde vastgesteld dat de discussie op 
gang is gekomen en andere partijen de ideeen begin
nen 'over te nemen'. Echte oppositie wordt in het 
minderhedendebat evenwel buiten de deur gelaten. 

De voomaamste klacht tegen het functioneren 
van de democratie is dat de inspraak van de kiezer 
weinig voorstelt. De partijen hebben ook andere be
zwaren. Zij krijgen niet het recht op vrijheid van 
meningsuiting en op vergaderen. In de media, die 
door overheidssubsidies niet onafhankelijk zijn, 
worden zij Of genegeerd Of er wordt een radicaal 
beeld gegeven. Zij komen in de publiciteit als zij bij 
rechtszaken betrokken zijn. De onafhankelijkheid 
van de rechtspraak wordt door hen echter betwij
feld. 

Er bestaat weinig vertrouwen in de mogelijkheid 
tot integratie van de minderheden. Tot nu toe is het 
integratiebeleid van de regering mislukt. De immi
granten moeten zich aanpassen of verdwijnen. De 
overheid zou er overigens beter aan doen zich meer 
in te zetten voor rernigratie dan voor integratie. 

Steeds weer wordt er op gehamerd, dat Neder
land door de strom en immigranten afstevent op een 
catastrofe. De eigen bevolking kampt met tal van 
problemen. In de eerste plaats is daar de concurren
tie van de buitenlanders op de arbeidsmarkt. Men 
meent dat 'voor iedere ... werkende vreemdeling, 
een werkloze Nederlander overblijft'. 2 2 Ook de 
woningnood is een gevolg van de immigratie. Het 
niveau van het onderwijs daalt, omdat men zich 

het Vlaams Blok is Janmaat liberaal ', 
de Volkskrant 4 februari 1 99 2. 
21.Concept Partijprogramma 1989, in 
CD-actueel 1989nr. 2, par. V-I . 

2 2. Radio-uitzending Politieke partijen 
16- 10-1991. 
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moet aanpassen aan de buitenlandse leerlingen. De 
drugshandel en de stijgende criminaliteit nemen toe 
door de aanwezigheid van de buitenlanders. Het 
percentage criminelen uit minderheidsgroepen ligt 
zeer hoog. De moord op een conducteur in Fries
land krijgt het volgende commentaar: 'de Neder
landse burgers doen als ongewapende frontsoldaten 
dienst op het slagveld van de multiculturele samen
leving'. 2 3 Door de immigratie van grote Islamiti
sche gezinnen zal op den duur onze cultuur een 
Islamitisch stempel krijgen. Aids wordt onder m eer 
met immigratie in verband gebracht. Een artikel van 
Janmaat over deze ziekte getiteld 'Algemene Infor
matie Des Satansgebroeds' eindigt met: 'Waar je 
mee omgaat, word je door besmet' . 24 Hoog op de 
agenda staat de zorg om zuiverheid van natuur en 
milieu. Bij het milieu denkt men ook wei aan de 
sam enstelling van de bevolking. Ook de dierenbe
scherming krijgt aandacht, onverdoofd ritueel slach
ten en vivisectie zijn steeds terugkerende onderwer
pen. Tenslotte uit men zijn bezorgdheid over de 
algehele verloedering en teloorgang van normen en 
waarden, ook wat betreft huwelijk, gezin en ouder
lijk gezag. 

Het minderhedenbeleid van de regering wordt 
voorgesteld als een financiele ramp . De Nederlan
ders moeten de kosten betalen met belastingen. De 
sociale voorzieningen in Nederland werken als een 
magneet op de buitenlanders en zijn inmiddels niet 
meer te financieren . Het programma van I982 gaf 
duidelijk de mening van de Centrumpartij: ' Het 
sociale zekerheidsstelsel kan aileen dan zinvol zijn en 
gehandhaafd blijven als het zekerheid geeft aan de 
eigen bevolking. Een andere opvatting voor dit stel
sel is zowel sociaal-kultureel als financieel -econo
misch rampzalig voor ons land'. Het is overigens 
niet duidelijk wat de ideeen zijn over het te voeren 
sociaal-economisch beleid en de rol van de overheid 
daarin. Nu eens client de staat het sociaal-econo
misch gebeuren zoveel mogelijk ongemoeid te 
Iaten, dan weer client hij bepaalde belangen te be
schermen . 

Tegenover de Europese eenwording is eveneens 
sprake van een ambivalente houding. Enerzijds is 
men er op grond van nationalistische overwegingen 
tegen, men is bang zeggenschap over eigen land en 
zelfs soevereiniteit te verliezen. Anderzijds meent 
men dat de belangensfeer van Nederland zich tot 

Europa uitstrekt en ziet men ook voordelen. 25 In 
het Europees Programma van I 984 zegt de Cen
trumpartij te streven naar een 'Europa der Volke
ren'. De Europese Ianden hebben een gemeenschap
pelijke cultuur, een Europese identiteit. Eigen 
kracht kan versterkt worden door samenwerking, 
want tal van problemen zijn aileen nog in Europees 
verband op te lossen. Niet aileen op economisch 
gebied, het 'Europa der Goederen'. Ook op ecolo
gisch, sociaal en cultureel gebied is dit noodzakelijk. 
'Zeker nu onze nationale identiteit evenals die in 
onze omringende Ianden steeds meer wordt be
dreigd door een aanhoudende volksverhuizing uit 
niet-Europese cultuurgebieden'. Zelfs politieke 
eenwording biedt bescherming, 'want zowel onze 
nationale identiteit als onze democratische staats
vorm zijn unieke verworvenheden van een, ge
meenschappelijk Europees erfgoed.' De Centrum
partij pleit verder voor een Europees rechtsgebied 
en een grensoverschrijdende aanpak van drugshan
del, intemationale misdaad en belastingfraude. 

Nazistische tendensen 

Voor een doeltreffende bestrijding van het heden
daags racisme ten aanzien van immigranten is gron
dige kennis van de neo-racistische argumentatie van 
de anti-vreemdelingen partijen noodzakelijk. Men 
komt er niet met betogen dat biologisch racisme 
geen wetenschappelijke fundering meer heeft. En 
evenmin met wijzen op opleven van het nazisme . 
Taguieff noemt dit antwoord anachronistisch. De 
neo-racistische redeneringen zelf moeten weerlegd 
worden. 

Het is echter onjuist hieruit de consequentie te 
trekken dat de nazistische tendensen in deze partijen 
gebagatelliseerd kunnen worden. Deze zijn een rea
liteit waar je niet omheen kan . Dit geldt ook de 
Centrumpartij en de Centrumdemocraten. Mensen 
met nazistische ideeen vinden daar onderdak. Zij 
voelen zich daar thuis en worden tot op zekere 
hoogte getolereerd. 

In de cp'86 zijn de radicale tendensen het 
sterkst. Men stuit er op uitingen van nazisme en 
antisemitisme. 26 Deze partij is georienteerd op 
de neo-nazistische Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands (NPD) en noemt zich ook nationaal
democratisch . Het Beginselprogramma van ,de Cen
trumpartij Wintermaand I 990 is (behoudens enkele 

24.CD-actuee/ 1987 nr. 3, biz. 4- 11. 
25 .H. Timmermann, 'Over extreem
rechts', Socialisme & ... Democratie , soe 
jrg., afl.s, 1993, 196. Timmermann 
ziet ook bij extreem-rechts in 

Duitsland fundamentele tegenstrijdig· 
heden in de ideeen over de economie 
en Europa. 

Hitlergroet en treffen we in 
Centrumnieuws ( 1992, nr. 2) een uit· 
spraak aan als: 'het benoemen van de 
burgemeester van Amsterdam is een 
racistisch, joods complot '. 

26. Zo werd partijleider Mordaunt 
veroordeeld voor het brengen van de J 
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aan Nederland aangepaste passages) een kopie van 
het NPD-programma van 1987.'7 Ten aanzien van 
de vreemdelingen volgt de c p' 86 dezelfde gedach
tengang als de Centrumdemocraten. Het begrip 
'ras' wordt echter wei gebruikt: 'Het ras is voor de 
identiteit van een volk de bepalende faktor' . Ove
rigens acht men: 'Geen ras of volk ... superieur aan 
het andere! Zij zijn alle verschillend'. De partij staat 
voor een nieuwe orde, geen marginale hervormin
gen maar een nationale revolutie, zij wil alternatie
ven voor alle vastgeroeste bestuursvormen en 'de 
macht moet terug naar 't volk'. 28 De cp' 86 eist 'in
grijpende maatregelen' ten aanzien van de 'overbe
volking', want het moet 'iedere vreemdeling vol
strekt duidelijk gemaakt worden dat zijn verblijf van 
slechts tijdelijke duur kan zijn'. 2 9 

De laatste jaren zijn er pogingen gedaan om de Cen
trumdemocraten en de Centrumpartij weer bij el
kaar te brengen. Hoewel een zekere 'grensverva
ging' tussen de partijen valt te constateren3°, zijn de 
ideologische en strategische verschillen nog steeds 
van dien aard dat hier tot nu toe weinig van terecht is 
gekomen. Persoonlijke controversen en ambities 
spelen ook een rol. 

Een belangrijk argument v66r de aaneensluiting 
van de Nederlandse groeperingen is de vorming van 
een sterke fractie in het Europees Parlement na de 
Europese verkiezingen in 1994-.3 1 Dit is een aanwij
zing dat Europa ook voor de anti-vreemdelingen 
partijen interessant is, met name met het oog op het 
aanpakken van de imrnigratieproblematiek op Euro
pees niveau. Daarbij is hun streven: verwijdering 
van de niet-EG onderdanen .3 2 Paradoxaal genoeg 
zou voor deze nationalistische partijen de eenwor
ding van Europa wei eens een sterk propagandapunt 
kunnen zijn.33 

Metamoifose 

Het beeld van de ideologie, zoals hier werd ge
schetst, laat een structuur zien, die men in werke
lijkheid niet tegenkomt . Nietternin meen ik te kun
nen vaststellen dat de uitlatingen van de Neder-

landse anti-vreemdelingen partijen passen in het 
neo-racistisch vertoog. Er is sprake van een nieuwe 
ideologische rechtvaardiging van racisme. Verder 
kunnen wij constateren dat er tegelijkertijd een op
leving is van nazistische idee en. 

Uit de beschrijving van het gedachtengoed van 
deze partijen blijkt dat wij hier te maken hebben met 
racistische en (wat zij zelf graag zeggen) nationalisti
sche partijen . Daarnaast zijn het zeker ook protest
partijen. Het aspect van het protest tegen het be
staande systeem is hier wellicht onderbelicht geble
ven. Het blijkt uit de kritiek op het functioneren van 
de democratie en uit het zich opstellen tegenover de 
overheid en alle andere politieke partijen. Het opko
men voor hen die in hun ogen de dupe zijn van het 
gevoerde beleid (in het bijzonder van het vreemde
lingenbeleid) laat zien dat het ook om sociaal protest 
gaat. 

Hoewel zij zeggen democratische partijen te 
zijn, kan men zich afvragen hoever hun liefde gaat 
voor de parlementaire democratie zoals wij die in 
ons land kennen. Hun streven om in een Nederland 
zonder tegenstellingen in nationale saamhorigheid 
het belang van de hele Nederlandse samenleving te 
behartigen en 'niet-Nederlandse invloeden terug te 
dringen', wijst op voorkeur voor een organische 
samenleving. Hierin is voor pluralisme geen plaats, 
staat het gemeenschapsbelang voorop en moet wat 
de eenheid verstoort verwijderd worden. De opvat
tingen over het staatsbestel lijken onschuldig. Maar 
ook hier kan van verhulling sprake zijn en kunnen 
gedachten over een autoritaire staat schuilgaan. 

Het is opvallend hoe dicht het neo-racistische 
idee, dat volken gescheiden en in hun oorspronkelij
ke omgeving hun culturele identiteit moeten bewa
ren, staat bij het nazistische ' Blut und Boden' den
ken. Hierin is immers een volk een op het bloed ge
baseerde eenheid en is de mens onverbrekelijk ver
bonden met zijn volk en zijn geboortegrond. 

Zo dringt het idee van een metamorfose zich 
weer op. Wij hebben hier te maken met een ideolo
gische traditie die is aangepast aan onze tijd. Het 
voorkomen is veranderd maar het wezen niet. 

2 7. Antifa Utrecht, info okt/ nov '9 1. 
2 8. Nationaaldemocratische richtlijnen 
inzake ons nationaal bewustzijn. 

ringen: Geoffrey Harris, The dark side <if 
Europe. The extreme riaht today 
(Edinburgh 1990) . 

opstelling v66r of tegen Europa blijkt 
uit het feit dat volgens het programma 
van de CP'86 van 1989 Europese een
wording 'levensnoodzakelijk' is, ter
wijl in dat van 1 990 Europese samen
werking als een ' levensgevaarlijke 
bedreiging' wordt gezien. 

29. Nationaaldemocratische richtlijnen 
inzake het vreemdelinaenbeleid. 
30. Van Donselaar, Fout na de oorloa , 
2 I 2. 

3 1 .Zie voor de plaats van Europa in de 
ideologie van extreem-rechtse groepe-

3 2 .Dit is een goed voorbeeld van dub
belzinnig taalgebruik: met 'niet-EG 
onderdanen' worden 'niet
Europeanen' bedoeld . Dit kan weer 
'niet -blanken' betekenen. 
33. Hoe moeilijk de keuze is tussen een 

5 25 



526 
S8LDI21993 

Strategie tegen 
racistische 

Al geruime tijd voeren 
politici een nerveuze dis-

·partijen 
Toch zijn racistische bewe
gingen in Nederland min
der succesvol dan in de ons cussie over de vraag welke 

strategie men moet hante
ren ten aanzien van de 
Centrumdemocraten (co). 
De paniekerige reactie van 
politici op het onjuiste be
richt van Hier en Nu op I 5 

maart I993 dat de coop 
twaalf zetels zou staan, 

FRANK ELBERSI 
omringende landen. 6 Tot 
nu toe heeft hier de strate
gie van de boycot, van het 
negeren, effectief gewerkt. 
Doordat de politieke par
tijen en de nieuwsmedia 
vrijwel unaniem het be-

MEINDERT FENNEMA 

De auteurs zijn verbonden aan de 

vakaroep Alaemene Politicoloaie van de 
Universiteit van Amsterdam. 1 

illustreert het gebrek aan 
vertrouwen in de eigen mogelijkheden om politiek 
racisme een halt toe te roepen. Maar ook de Hier en 
Nu joumalisten, die van een potentiele aanhang van 
acht procent zonder enige aarzeling de werkelijke aan
hang van de co maakten, vertoonden een ongezon
de reactie op het fenomeen Janmaat. Angst bij poli
tici en nieuwsjagerij van journalisten leveren veel 
effectievere propaganda voor de co dan Janmaat en 
zijn drieduizend medeleden 2 ooit kunnen verzor
gen. 

De jaarlijkse rapporten van het Sociaal en Cultured 
Planbureau (scP) vertonen voor het eerst sinds 
I 98o weer een toenemende intolerantie ten opzich
te van allochtonen.3 48 procent van de Neder
landers is het eens met de stelling 'dat er te vee! 
mensen van een andere nationaliteit in Nederland 
wonen' . Een ander opinie-onderzoek uit I 992 wijst 
uit dat er een groot electoraal potentieel is voor de 
racistische opvattingen van de Centrumdemocraten 
en haar rivaal CP'86. Desgevraagd was 35 procent 
van de geenqueteerden, die representatief geacht 
mogen worden voor de Nederlandse bevolking, van 
mening dat Turken geen recht hebben op sociale 
voorzieningen; 27 procent vond dat dit ook voor 
Surinamers geldt en I4 procent van de ondervraag
den was het eens met de stelling dat de sociaal-eco
nomische achterstand van Turken veroorzaakt 
wordt door het feit dat zij 'minder intelligent zijn'. 4-

Uit onderzoek van Paul Dekker (scP) blijkt dat die 
percentages nauwelijks lager liggen dan in de Bonds
republiek Duitsland .5 

staan van de Centrumstro
ming (de term is van Jan

maat zelf) genegeerd hebben, kwamen Janmaat c.s. 
weinig in beeld . Een streng vervolgingsbeleid vorm
de het sluitstuk van een antiracistische strategie die 
er op gericht was de racistische partijen te isoleren 
en te criminaliseren. Keer op keer slaagden de anti
racistische krachten erin de identiteit van de racisti 
sche partijen te 'bederven' door haar 'foute' karak
ter te onthullen, zoals de Leidse antropoloog Jaap 
van Donselaar in zijn proefschrift Fout na de oorloa 

overtuigend laat zien.7 De Centrumpartijen zelf 
werkten daar overigens aan mee door hun contacten 
met fascistische en openlijk antisemitische groepe
ringen nooit werkelijk af te breken, zoals blijkt uit 
de veroordeling van het Amsterdamse raadslid 
W.J .Beaux wegens het uit Duitsland smokkelen van 
neo-nazistisch propagandamateriaal8 en de recente 
besprekingen tussen de oud-leider van de NVU, 

Joop Glimmerveen, en Hans Janmaat9. Oat de Cen
trumstroming zich tot nu toe niet heeft kunnen sta
biliseren, is volgens Janmaat overigens vooral te 
danken aan effectief optreden van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. 1 0 Het is niet denkbeeldig dat in 
die itspraak van Janmaat een kern van waarheid 
schui t. 

En toch, het ontbrekende succes van racistische 
partijen is niet aileen - en misschien zelfs maar in 
beperkte mate - een resultaat van een bewuste anti
racistische strategie. Natuurlijk, de verzuilde elites 
zijn er gedurende de jaren vijftig in geslaagd het 
racisme onder hun respectievelijke achterban onder 
de duim te houden. Ingezonden brieven die gericht 
waren tegen de immigranten werden noch door de 
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katholieke , noch door de protestants-christelijke, 
noch door de socialistische, noch door de liberale 
kranten afgedrukt. In de dorpen en steden waar de 
lndische Nederlanders werden ondergebracht - en 
waarvoor vijf procent van de nieuwbouwwoningen 
werd gereserveerd - zorgden de !eiders van de ver
schillende zuilen ervoor dat de bevolking zich niet 
keerde tegen de nieuwkomers. Mede daardoor kon 
de integratie van lndische Nederlanders vrij geruis
loos plaatsvinden. Zo werd de veelgeroemde tole
rantie in Nederland voor een dee! van hoven af op
gelegd. Ook het minderhedenbeleid van de Neder 
landse overheid heeft er beslist toe bijgedragen de 
etnische verhoudingen in Nederland in vreedzame 
bedding te leiden. AI die strategische inspanningen, 
waaraan de allochtonen zelf een belangrijk aandeel 
hebben gehad, hebben hun vruchten afgeworpen. 

D 66 als anti-systeempartij 

Maar het verzuilde politieke stelsel werd al in de 
jaren zestig een zware slag toegebracht. De afbrok
keling van gevestigde partijen vond in de meeste 
andere W esteuropese staten pas in de jaren tachtig 
plaats. In Nederland daarentegen begon al vanaf de 
verkiezing in I 9 59 - toen de verzuilde partijen geza
menlijk nog 90,6 procent van de stemmen haalden 
de electorale aanhang van de verzuilde elites af te 
brokkelen: in I 97 2 had den de gevestigde partijen 
nog maar 73 procent van de stemmen. Vooral na 
I 96 3 verloren zij snel terrein. De winst ging naar de 
in I959 opgerichte PSP, de CPN, die van 2,4 naar 
4,5 procent groeide, naar de nieuwe Boerenpartij, 
die in I967 4,8 procent haalde, maar vooral naar 
o 66, dat in I 967 onmiddellijk 4,5 procent haalde en 
in I 97 I zelfs 6,8. Terzelfdertijd ontstonden er af
splitsingen van de verzuilde partijen. De PPR 
scheidde zich in I 96 8 af van de K v P en een groep 
sociaal-democraten verliet de PvdA in I 970 om 
os 7 o te vormen . Genoemde partijen waren, bij al 

hun verschillen, typische anti-systeempartijen . D 66 
was zelfs geheel gegrondvest op de zogenaamde 
ontploffingstheorie, zij was uitsluitend opgericht om 
het verzuilde systeem te doen ontploffen, en zou 
zich daarna, althans volgens de oprichters, weer 
opheffen. In de loop van de jaren zeventig verdwe
nen zowel de Boerenpartij als o s 7 o en bleven van de 
anti-verzuilingspartijen aileen o66 (toen nog met 
apostrof) en Groen Links (ontstaan uit een fusie van 
C PN, PPR en PS P) over. 

Er was voor de racistische partijen die aan het 
eind van de jaren zeventig opkwamen dus geen poli
tiek vacuum dat zij als anti-establishmentpartijen 
konden opvullen en de Nederlandse Volksunie was 
in I 97 4 (I , 8 procent in Den Haag) a! te laat m et haar 
combinatie van racistische propaganda tegen de aan
wezigheid van Surinamers en Turken en rabiate aan
vallen op het politieke establishment. Nederland 
had inrniddels al een anti -systeempartij, maar geluk
kig een die, zoals NRc-columnist Heldring al vaker 
heeft opgemerkt, voornamelijk bestond uit vriende
lijke en democratisch gezinde mensen. Zo werd 
D66 als verzamelbekken van mensen die hun loyali 
teit aan de traditionele partijen hadden verloren -
van ontevredenen ook - onbedoeld een obstakel 
voor de racistische partijen op weg naar electoraal 
succes.'' 

En toch, dat electoraal succes lijkt nu te komen, ook 
al is ruim drie procent in de peilingen beslist nog 
niet vergelijkbaar met het succes van racistische 
partijen als het Vlaams Blok (I 0,3 procent in 
Vlaanderen bij de nationale verkiezingen in 199 I), 
de Lega Nord die in Noord-ltalie inmiddels de 
grootste partij is geworden, ofhet Front National in 
Frankrijk (I 2,5 procent in de eerste ronde van de 
parlementsverkiezingen op 2 I maart jongstleden). 
Maar op het moment dat de Centrumdemocraten 
met vier of vijf zetels in de Tweede Kamer zitten 

t. De auteurs zijn ook de auteurs van 
Racistische partijen in West-Europa . Tussen 
nationale traditie en Europese samenwer
kina, dat onlangs bij de Stichting 
Burgerschapskunde verscheen. 

3. Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Sociale en Culturele Verkenninaen 1993 
Vuga, 's-Gravenhage '993 · p .88 . 

Nederlands Centrum voor Politieke 
Vorming. 
7. Jaap van Donselaar, Fout na de oar
loa. Fascistische en racistische oraanisaties 
in Nederland 19SD- 1990, Amsterdam 

2. Janmaat gafbij het Documentatie
centrum voor Nederlandse Politieke 
Partijen op dat zijn partij op t januari 
'993 3-54 ' !eden had . Bron: Paul 
Lucardie, Ida Noomen en Gerrit 
Voerman, ' Kroniek I992. Overzicht 
van de partijpolitieke gebeurtenissen 
van het jaar 1992' in: Documentatie
centrum voor Nederlandse Politieke 
?artijen,Jaarboek 1992, Groningen 
I 993, t6. 

4· Jean Tillk en Meindert Fennema, 'Is 
de verzorgingsstaat er aileen voor 
echte Nederlanders?', de Volkskrant, 
2 januari I993· 
5. P. Dekker, 'Publieke opinies over 
etnische minderheden in Nederland en 
West-Duitsland ', Mens en Maatschappij, 
66, 3, pp.296-319 , aldaar 305 
6. Voor een overzicht zie Frank Elbers 
en Meindert Fennema, Racistische par
tijen in West-Europa. Tussen nationale tra
ditie enEuropese samenwerkin9 , Leiden 
t 99 3: Stichting Burgerschapskunde / 

t 9 9 I : Bert Bakker. 
8. Het Parool, 20 maart I993· 
9. N R c Handelsblad, 2 7 februari I 9 9 3. 
to. Van Donselaar, 2 I I 
t t . In dit verband is het misschien ook 
geen toeval dat Hans Janmaat in de 
Tweede Kamer verkozen werd in 
I 98 2, toen D 6 6 een electoraal diepte
punt kende. 
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wordt het moeilijker de oude vertrouwde boycot
strategie te handhaven. 12 Voor de media wordt het 
moeilijker omdat het negeren van de Centrum
stroming steeds meer in tegenspraak raakt met de 
joumalistieke zelfopvatting, waarbij men nieuws 
moet brengen los van de vraag ofhet goed nieuws of 
slecht nieuws is. Voor de politici wordt het moeilij
ker omdat de Centrumstroming een concurrent lijkt 
te worden voor de gevestigde partijen. En daarmee 
wordt ook de verleiding om de ongeschreven regel 
om in de verkiezingsstrijd niet op 'migranten issues' 
te 'scoren' groter. Het migranten issue is op de poli
tieke agenda gezet en het publieke debat daarover 
woedt in aile hevigheid. Nadat de dagbladjoumalis
tiek haar v66r gegaan was, beet het Nos-programma 
Nov A de spits af door in april 199 3 een interview 
met Janmaat uit te zenden. Ook in politiek Den 
Haag wordt Janmaat steeds minder uitgesloten. Tot 
grote ontsteltenis van de PvdA-fractie werd in sep
tember 199 2, tijdens de evaluatie van het minderhe
dendebat, Janmaat in de gelegenheid gesteld een 
motie in te dienen omdat de vvo'er Dijkstal, 
Leerling van de RPF, Van Middelkoop van het GPV 

en Krajenbrink van het CDA deze motie - naar oud 
parlementair gebruik - mede ondertekenden. 

Een aedraascode voor politieke partijen? 

Juist op het moment dat de ongeschreven regels niet 
meer gerespecteerd worden ontstaat behoefte aan 
geschreven regels, aan een gedragscode in de poli
tiek. Daar is een commissie bestaande uit vertegen
woordigers uit aile grote partijen onder Ieiding van 
J. Glastra van Loon mee bezig geweest. Staats
rechtelijk is een dergelijke gedragscode een merk
waardig fenomeen, want het doe! ervan moet toch 
zijn dat de partijen zich vrijwillig aan een aantal zelf 
opgestelde regels houden, die echter niet de status 
van wet hebben, en dat ook niet kunnen hebben. 
Maar is het wezen van de Nederlandse parlementai
re democratie nu juist niet hierin gelegen, dat aan 
het recht op politieke vereniging geen enkele beper
king wordt opgelegd buiten die welke in de grond
wet zijn vastgelegd? En hebben wij a! niet een uitste
kende gedragscode in de vorm van artikel 1 van de 
Nederlandse grondwet? 

Een gedragscode voor politieke partijen heeft, 
behalve de schijn van overbodigheid, ook politieke 

bezwaren: het gaat hier immers om afspraken tussen 
politieke elites juist op een moment dat de bevol
king zich van die elites afkeert omdat men het gevoel 
heeft dat het toch allemaal 'een pot nat is'. Het 
gevoel dat de politieke elites een kartel gevormd 
hebben, een 'politieke klasse' zijn, wordt door een 
zo openlijk gemaakte afspraak gericht tegen een par
tij, versterkt . Dit kan tot een underdog-effect leiden 
en zal dan averechts werken. 

Naast de staatsrechtelijke en politieke proble
men die een dergelijke gedragscode met zich mee
brengt is er echter nog een vee! emstiger probleem. 
Bestrijding van de racistische partijen vereist een 
araumentatie en die is bij vele politici zwak ontwik
keld. Immers, de strategie van het negeren nodigt 
niet uit tot argumentatie en de strategie van het ont
maskeren nodigt zelfs uit tot een verkeerde argu
mentatie. Hoe nuttig het ook is om te weten dat 
vooraanstaande !eden van de Centrumdemocraten 
contacten onderhouden met fascistische organisa
ties, daarmee zijn hun argumenten niet weerlegd. 
De ontmaskeringsstrategie werkt in laatste instantie 
via auilt by association, zoals dat vroeger vaak met 
linkse intellectuelen gedaan werd. In de Koude 
Oorlog was het voldoende om mensen met linkse 
standpunten van communistische sympathieen te 
beschuldigen: op hun argumenten hoefde men dan 
niet meer in te gaan. Een dergelijke strategie ten 
aanzien van de Centrumdemocraten is om twee 
redenen gevaarlijk. In de eerste plaats zijn, naarmate 
de Tweede Wereldoorlog steeds grijzer verleden 
wordt, minder mensen gevoelig voor het argument 
dat een politieke partij verbonden is met het 'foute' 
kamp in die oorlog. (Oorlog? Welke oorlog?) Ten 
tweede is het fascistisch gehalte van Janmaats propa
ganda zeer laag. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
Vlaams Blok gebruiken de Centrumdemocraten 
heel weinig fascistisch jargon in hun racistische pro
paganda. 

Een araumentatieve strateaie? 

Vee! politici wijzen erop dat Janmaat weliswaar zegt 
op te komen voor de kansarme autochtonen, maar 
dat zijn stemgedrag in de Tweede Kamer daarmee 
niet in overeenstemming is. 1 3 Die constatering is 
ongetwijfeld juist, maar de vraag is of het aantonen 
van dat feit vee! zoden aan de dijk zet. Immers uit 

1 2. Moeilijker maar beslist niet onmo
gelijk; bij een vergelijkbaar aantal 
zetels werd de CPN in de jaren zeven
tig wei geboycot. 
1 3. Zie Alaemeen Daablad, april 1 99 3. 
1 4· Tabellenrapport Interview, co
stemmers anna 199 3. 
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onderzoek dat in opdracht van N ovA door het 
bureau Interview is gedaan, blijkt dat dec D-aanhan
ger weliswaar relatief vaker van een uitkering afhan
kelijk is dan de gemiddelde Nederlander, maar 
tevens dat diezelfde c D-aanhanger niettemin het 
bijna twee maal zo vaak eens is met de stelling dat 
'uitkeringsgerechtigden meer moeten inleveren'. 14 

De CD-stemmer vertoont dus dezelfde tegenstrij
digheid als Hans Janmaat en die tegenstrijdigheid 
lijkt met een informatiecampagne moeilijk te be
strijden. 

Ook informatiecampagnes gebaseerd op bet idee dat 
wat de c D beweert niet juist zou zijn sorteren onzes 
inziens weinig effect. Een oude antifascist muntte in 
de jaren zeventig de uitdrukking: 'Als eenjascist ademt 

dan lieat hij'. Oat lijkt ons, achteraf, geen juiste uit
spraak en een slecht uitgangspunt om bet fascisme te 
bestrijden. Het is zeker geen goede strategie om het 
huidige politieke racisme te bestrijden. Het komt er 
nu op aan om de Centrumdemocraten op hun 
woord te geloven en precies nate gaan wat zij nu wei 
en ook wat zij niet zeggen. En bet is niet voldoende 
om aan te tonen dat wat zij zeggen niet waar is. 1 5 

Een strategie die racisme bestrijdt uitsluitend door 
erop te wijzen dat racisten liegen is niet effectief. 
Oat wil niet zeggen dat bet bestrijden van vooroor
delen, zoals dat door de Anne Frank Stichting ge
daan is in bet hoek Feiten teaen vooroordelen 16 niet 
nuttig is. Maar de suggestie dat racistische vooroor
delen op leuaens berusten is onzes inziens gevaarlijk. 
Sommige feiten die de Centrumdemocraten aanvoe
ren kunnen niet bestreden worden (zoals bijvoor
beeld bet feit dat bet percentage allochtonen onder 
de gevangenen in Nederland relatief hoog is). 
Bovendien vormen de 'feiten' maar een beperkt 
onderdeel van het racistische vertoog. De leuze 
'eigen volk eerst' is niet gebaseerd op feiten, maar 
op een politieke keuze. De moeilijkheid bij bet 
bestrijden van die keuze is dat een dergelijke keuze 
afgeleid kan worden van de grondslag van ons poli
tiek bestel, waarin de politieke macht gebaseerd is 
op de volkssoevereiniteit. Wanneer bet volk de basis 
vormt van de legitieme machtsuitoefening kan men 
dat volk moeilijk kwalijk nemen voor zichzelf te kie
zen. Men kan dus de leuze 'Nederland voor de 
Nederlanders' niet bestrijden door bet tegendeel te 
beweren ('Nederland voor de buitenlanders'). 

r5 . Vgl. Kees Brants en Paul Pennings, 
'Anti-racistische strijd: mythes en 
mogelijkheden' in: M. Hisschenmoller 
(red .), Een bleek bolwerk. Racisme en poli-
tieke strateaie, Amsterdam 1988: 

De vraag die men de CD moet stellen is wat men 
onder bet eigen volk verstaat. Men zou Janmaat dus 
allereerst moeten vragen wie er volgens hem nu wel 
en niet tot het volk gerekend moeten worden en wat 
er moet gebeuren met de mensen die hier wei 
wonen, maar door hem niet tot het volk gerekend 
worden . De consequenties van de standpunten van 
de CD zouden vervolgens vee] meer doordacht en 
scherper gekritiseerd moeten worden. Maar het is 
heel goed mogelijk dat een dergelijke strategie maar 
een beperkt resultaat heeft . In een interview met 
een van de auteurs van dit artikel gaf Janmaat te ken
nen, dat bet bezit van een Nederlands paspoort voor 
hem voldoende was om allochtonen te accepteren. 
Daarin onderscheidde Janmaat zich in gunstige zin 
van zijn collega's van bet Vlaams Blok, die stelselma
tig spreken over het terugsturen van 'buiten-Euro
pese migranten'. Het is best mogelijk dat de officiele 
standpunten van Hans Janmaat (die Jaap van 
Donselaar front staae noemt) niet zo era vee! verschil
len van die van Aad Kosto. In dat geval is bet voor de 
PvdA moeilijk om, aileen op basis van de formele 
argumentatie, Janmaat een racist te noemen en 
Kosto niet. Toch is er, zelfs al zouden de standpun
ten van de c D aileen gradueel verschillen van de nor
men die bet ministerie van Justitie hanteert bij het 
toelaten en uitwijzen van vreemdelingen, een we
zenlijk verschil tussen de Centrumstroming en de 
overige partijen . In hun propaganda wekken de 
Centrumpartijen de indruk dat vrijwel aile proble
men in de Nederlandse samenleving te wijten zijn 
aan de aanwezigheid van allochtonen. Juist op dat 
punt zou men de CD aan moeten vallen. Maar een 
voorwaarde voor een succesvolle aanval langs die 
lijn is natuurlijk dat men zelf een verklaring heeft 
voor de maatschappelijke problemen die in brede 
kring gesignaleerd worden, en een oplossing die 
daarmee in overeenstemming is. 

Oorzaken 

In zeker opzicht kan men bet ontstaan van racistische 
partijen beschouwen als reactie op de desintegratie 
van het maatschappelijk Ieven, van een uiteenvallen 
van traditionele banden en oude vormen van solida
riteit . Oude vormen en gedachten zijn stervende en 
wat daarvoor in de plaats is gekomen is bet maat
schappelijk isolement van grote groepen die vroeger 
een stabiele achterban vormden van de zuilen. Wat 

Pegasus, pp.55-69, aldaar 6o. 
r6 . Anne Frank Stichting, Feiten teaen 
vooroordelen , Amsterdam 1993: Anne 
Frank Stichting I Nederlands Biblio
theek en Lektuur Centrum I s o u . 
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Janmaat in feite doet is het oproepen tot etnische 
solidariteit om dat maatschappelijk isolement te lijf 
te gaan. lndivualisering en werkloosheid zijn daar
van de belangrijkste oorzaken, maar juist dat zijn 
verschijnselen die vrijwel niet meer voor bestrijding 
in aanmerking lijken te komen. Vandaar dat een 
oproep tot etnische solidariteit tot de verbeelding 
spreekt. Om dat effectief te bestrijden zouden de 
overige partijen tegenover die etnische solidariteit 
een andersoortige solidariteit moeten stellen. Van 
ousdsher was de PvdA de partij van de socialistische 
solidariteit. Het socialisme is echter in diskrediet 
geraakt en in plaats van socialistische solidariteit 
bepleiten vooraanstaande PvdA-ers tegenwoordig 
een meer marktgericht denken en een verdergaande 
individualisering. Hoe men ook over die thema's 
mag denken, niemand kan ontkennen dat die ver
nieuwing in de PvdA geen soelaas biedt voor het 
maatschappelijk isolement van de proletarische ach
terhoede. Bovendien schuift de PvdA daarmee dich
ter toe naar een partij als D 6 6, en ontstaat er een 
ideologisch gat waar de Centrumdemocraten in
springen. De sociale basis van racistische partijen is 
onzes inziens in laatste instantie het gebrek aan 
sociale cohesie en solidariteit in de huidige maat
schappij. En daarmee vereist de bestrijding van de 
Centrumdemocraten een lange adem en een orien
tatie op nieuwe- en oude - vormen van solidariteit. 

Tenslotte blijft het van belang om _de standpun
ten die de Centrumdemocraten aileen in besloten 
kring ventileren te achterhalen en gedocumenteerd 
te publiceren. Want zolang de racistische partijen 
met een front stase / back stase tactiek opereren is de 
ontmaskeringsstrategie effectief. Zo is het bijvoor
beeld omineus dat Janmaat in het bovengenoemde 
interview weliswaar van mening was dater 'in Ne
derland geen markt was voor antisemitisme', maar 
ook na herhaaldelijk aandringen geen antwoord wil
de geven op de vraag ofhij, indien er wei een derge
lijke markt bestond, daarvan ook gebruik zou rna
ken. 

Slotsom 

Welke argumentatie men ook kiest, het is in aile 
gevallen essentieel de eisen standpunten inzake de 
opvang van asielzoekers, de integratie van etnische 
groepen en de positie van buitenlandse ingezetenen 
duidelijk te formuleren en te beargumenteren. Vee! 
van die standpunten zijn met name in kringen van de 
PvdA ingenomen zonder voldoende discussie. Een 
voorbeeld daarvan is het voorkeursbeleid ten aan-

zien van allochtonen. Oat beleid is door de PvdA 
omarmd zonder een serieuze discussie over de poli
tiek-filosofische grondslag daarvan. De vraag bij
voorbeeld of een dergelijk beleid is bedoeld om ach

terstellinB (dat wil zeggen rassendiscriminatie) te be
strijden dan wei om sociaal-economische achterstan

den van immigranten op te heffen, is nooit beant
woord. Het gevolg hiervan is dat de PvdA geen ant
woord heeft op de stille vraag van vee! burgers die 
door de Centrumstroming uitgesproken wordt: is 
eigenlijk de voorkeursbehandeling van allochtonen 
niet een vorm van discriminatie van de autochtone 
bevolking? Toen A. Vierling (ex-co-lid) deze vraag 
stelde op een door de Thorbeckevereniging belegde 
conferentie over de strategie ten aanzien van racisti
sche partijen, wist de Haagse PvdA-wethouder 
Heijnen niets beters te zeggen dan dat Vierling loog 
omdat een voorkeursbeleid voor allochtonen in 
Nederland helemaal niet bestaat! Oat is wei een heel 
merkwaardig argument voor een vertegenwoordi
ger van een partij die in gesprekken met organisaties 
van allochtonen geen gelegenheid voorbij laat gaan 
om te verklaren dat zij zal streven naar een meer 
evenredige vertegenwoordiging van allochtonen op 
de arbeidsmarkt en op de huizenmarkt. Wie meent 
Heijnen op deze wijze te overtuigen? Zichzelf niet 
eens . Gegeven het feit dat de co de komende ver
kiezingen waarschijnlijk zal ingaan onder de leuze 
'Geen discriminatie van de ei9en bevolkins', is het voor 
een partij als de PvdA die zich geprofileerd heeft als 
de partij van de positieve actie van groot belang dat 
standpunt goed te verdedigen. Sommige !eden van 
de PvdA lijken daartoe weinig mogelijkheden te zien 
en gaan het de bat met Janmaat liever helemaal uit de 
weg. Oat bleek bijvoorbeeld op de kaderbijeen
komst op 19 maart jongstleden in Doorn, waar een 
van de schrijvers van dit artikel in de wandelgangen 
verschillende malen moest horen dat 'we het debat 
met Janmaat niet aan moeten gaan omdat we dat 
verliezen'. 

Juist het vraagstuk van de immigratie is voor de 
opkomst van racistische partijen van cruciale bete
kenis. Het succes van partijen als de Republikaner, 
de F P 6 in Oostenrijk maar ook Ny Demokrati in 
Zweden, is van zeer recente datum en grotendeels 
te verklaren uit de plotselinge groei van de stroom 
vluchtelingen en de paniek die daarover is uitgebro
ken. I 7 Door een debat hierover uit de weg te gaan of 
daar iiberhaupt geen standpunten over in te nemen, 
effent men de weg voor partijen die op het aambeeld 
van de 'ongewenste vreemdeling' hameren. 

17 . Zie Elbers en Fennema, I 68 - I 70. 
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Een helder asielbeleid en een uitgewerkte immigra
tie- en integratiepolitiek zijn minimale vereisten 
voor een succesvolle bestrijding van racistische par
tijen. Een debat daarover kan niet Ianger uit de weg 
worden gegaan. In deze discussies zou volgens ons 
de nadruk moeten liggen op het feit dat de nationale 
staat een politieke gemeenschap en niet een etnische 
gemeenschap is, waarvan men enkel door geboorte 
lid kan zijn. Juist hier moet men zich ferm tegenover 
de 'etnische solidariteit' van de Centrumpartijen 
opstellen. Maar een dergelijke 'argumentatieve stra-

tegie' is op zich niet voldoende. Sluitstuk van de be
strijding van racistische partijen zou een strak ver
volgingsbeleid ten aanzien van racistische uitspraken 
of racistisch geweld moeten zijn. Vrijheid van me
ningsuiting is een groot goed, maar partijen die vin
den dat de bescherming die de rechtsstaat biedt niet 
voor asielzoekers of allochtonen geldt, moeten met 
aile middelen waarover die rechtsstaat beschikt be
streden worden. Strikte naleving van artikel 1 van 
de grondwet is daarbij belangrijker dan het opstellen 
van gedragscodes voor politieke partijen. 

53 I 
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Het einde der 
vredesmachten? 

Vredesoperaties zijn een 
bloeiend bedrijf. Oat valt 
zowel uit ontwikkelingen 
aan de vraagzijde als uit die 
aan de aanbodzijde te ver
klaren·. 

JAN GEERT SICCAMA 
inhoud van het concept 
'vrede' (behalve dan als 
antipode van 'geweld' van 
'oorlog') vaag. Het enige 
duidelijke aan de term is 

Ho'!fd qfdelin9 onderzoek van het instituut 

Clinnendael 

Aan de vraanzijde neemt het aantal conf!icten in ont
wikkelingslanden en in de voormalige T weede 
W ereld sedert het einde van de Koude Oorlog sterk 
toe. Deze gestegen behoefte aan interventie weer
spreekt de destijds vee! gehoorde stelling dat de su
permogendheden buiten hun blokken 'proxy wars' 
uitvochten omdat een directe confrontatie ten ge
volge van het levensgrote risico van nucleaire escala
tie onmogelijk was. De blokleiders blijken elkaar in 
de Derde W ereld niet zozeer de loef te hebben afge
stoken, maar hun clientlanden tot matiging te heb
ben gedwongen. Nu die matigende invloed is weg
gevallen, benut een land als Irak zijn kans om tot 
agressie over te gaan. 

Aan de aanbodzijde is de restrictie op elfectief optre
den van de V eiligheidsraad verdwenen. De speciale 
zitting van de Raad op 3 1 december 1991 toonde 
aan dat de Ianden met een vetorecht in de toekomst 
vaker tot actie wilden overgaan ter handhaving of 
herstel van de internationale vrede en veiligheid. 
Zelfs een aantal binnenlandse ontwikkelingen (mas
sale schending van mensenrechten, proliferatie van 
massavernietigingswapens en ecologische gevaren 
zoals ongelukken met kerncentrales) kunnen in de 
toekomst aanleiding geven tot optreden van de Ver
enigde Naties. Inderdaad is de Veiligheidsraad se
dert 1989 slechts eenmaal door een veto - dat Of per 
ongeluk Of als waarschuwing door Rusland werd uit
gebracht - verlamd. 

Aard van vredebewarende opera ties 

De noodzaak de besluitvormingsmachinerie van de 
Verenigde Naties te gebruiken verklaart veel van 
zowel de aard als de beperkingen van de operaties. 
Bij het karakter van het militair optreden valt al
lereerst het gebruik van het toevoegsel 'vrede' op . 
In de theorie der internationale betrekkingen is de 

eigenlijk dat het een warm 
gevoel geeft door naar iets 

positiefs te verwijzen. Juist het ontbreken van een 
specifieke inhoud maakt het woord 'vrede' echter 
geschikt om allerlei optreden te legitimeren. Nu het 
officieel verklaren van oorlog uit de mode is geraakt, 
vormt een beroep op de vrede klaarblijkelijk een 
bruikbaar substituut om regeringen ertoe te brengen 
hun sol daten naar het front te sturen . Hier komt nog 
bij dat een directe externe militaire dreiging tegen 
het Westen - en ook tegen de meeste arme Ianden, 
want het geweld heeft daar meestal interne oorza
ken - ontbreekt. Onder die omstandigheden krijgen 
de strijdkrachten het karakter van een expeditiele
ger. Zoals uit het voorbeeld van de vrijwilligersle
gers van Groot-Brittannie en de Verenigde Staten 
blijkt, zijn beroepsmilitairen geschikter dan dienst
plichtigen om expeditielegers te vullen. Deze 
beroepsmilitairen kunnen gemakkelijker worden 
geronseld als hun inzet wordt afgeschilderd als een 
vredesoperatie . 

In militair opzicht worden vredesoperaties gekarak
teriseerd door hun !age plaats op het geweldsspec
trum . Dit blijkt het duidelijkst bij wat thans 'tradi
tional peacekeeping' is gaan heten. Deze vorm van 
optreden, waarvan u ·NEF, de vredesmacht die na 
1967 in de Sinai tussen Irak en Egypte werd gepos
teerd, het schoolvoorbeeld is, volgt op een gewa
pend trelfen tussen twee partijen en behoort in ter
men van de Anenda for Peace derhalve tot de fase van 
'post-conflict peace-building'. De internationale 
strijdmacht heeft in deze opzet tot taak de beide par
tijen uit elkaar te houden (bufferfunctie) door een 
bereikte staakt-het-vuren te bewaken. Ze is derhal
ve strikt onpartijdig. Traditionele vredeshandhaving 
koos met opzet een zwakke 'military posture': de 
bewapening was Iicht en er mocht aileen als tweede 
(namelijk uit zelfverdediging) worden geschoten. 
Wanneer een van de strijdende partijen niet Ianger 
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genoegen nam met de arbitrage van de vredesmacht, 
ging die - zoals in de gevallen van u N E Fen u N I FI L 

- een stapje opzij om hervatting van de vijandelijk
heden niet te belemmeren. 

In de internationale situatie na de Koude Oorlog is 
het lage geweldsniveau waarop vredesoperaties 
plaatshebben nog niet verdwenen. Gedeeltelijk valt 
dit toe te schrijven aan twee factoren die eerder zijn 
genoemd: de noodzaak goedkeuring van de Veilig
heidsraad te verkrijgen en de aantasting van het ta
hoe op interventie in interne aangelegenheden van 
staten. Voor goedkeuring van een militaire operatie 
door de Veiligheidsraad is niet aileen het stempel 
'vrede' behulpzaam, maar ook de keuze van een !age 
geweldsintensiteit. Misschien is dit de reden dat 
zelfs bij militaire dwangacties steevast gesproken 
wordt van 'peace enforcement', en niet van 'peace 
and security enforcement', zoals art. 39 van het 
Handvest stelt. Voorts valt het de lidstaten van de 
Veiligheidsraad aanzienlijk lichter machtiging te ver
lenen tot een neutraal, onpartijdig militair optreden 
dan te besluiten partij te kiezen tegen een agressor. 

Dit heeft tot gevolg dat voor een breed spectrum aan 
internationale interventies nog steeds de benaming 
'peacekeeping' wordt gebruikt. In vergelijking met 
de traditionele peacekeeping ( dat wil zeggen het 
optreden als buffereenheden) beslaan de huidige 
VN-operaties evenwel een vee! breder scala aan ac
ties, zowel met betrekking tot de politieke doelein
den als de positie op het geweldsspectrum. In feite 
client peacekeeping de laatste jaren twee andere 
doeleinden: humanitaire noodhulp en ordehandhavin9 . 

Hoewel vee! staten huiverig zijn om het gebod op 
non-interventie aan te tasten, bestaat de neiging 
hierop inbreuk te maken zodra regeringen niet Ian
ger in staat zijn hun hongerende bevolking van voed
sel te voorzien. Oat kan optreden bij natuurrampen, 
maar ook bij oorlog of anarchie. 

Zowel Somalie als Bosnie-Herzegowina, de twee 
grootste fiasco's van recent optreden in het kader 
van de Verenigde Naties, vertonen deze mengeling 
van doeleinden . Enerzijds beogen de operaties de 
nood te lenigen, hetgeen zo spoedig mogelijke stop
zetting van de strijd en onpartijdigheid vereist . An
derzijds stelt het optreden zich herstel van het gezag 
met militaire middelen ten doel, hetgeen tot het 
partijdig opleggen van een oplossing leidt. De casus 
Somalie illustreert dat de dekolonisatie te vroeg kan 

zijn gekomen. Uit het geval van Bosnie-Herzego
wina blijkt dat herstel van de vrede (hetgeen steun 
aan de Servische en Kroatische Bosniers impliceert) 
conflicteert met herstel van de veiligheid (hetgeen 
steun aan de regering van de lidstaat Bosnie-Herze
gowina impliceert teneinde de veroveringen van zijn 
grondgebied ongedaan te maken). 

Beperkinaen 
De triomf van de geallieerde Ianden bij het bevrijden 
van Koeweit wettigde de hoop op de totstandko
ming van een effectieve veiligheidsstructuur op basis 
van het Handvest van de Verenigde Naties. Deze 
hooggespannen verwachtingen zijn ondertussen 
door de gebeurtenissen in Liberia en Angola, maar 
vooral door het falen van de lidstaten van de volke
renorganisatie in Somalie en Bosnie-Herzegowina, 
aanzienlijk getemperd. Desondanks floreert het be
grip vredesoperaties en neemt het beroep op de v N 
om onder die naam militair tussenbeide te komen, 
allerrninst af. Dreigt door deze ontwikkelingen in 
tegengestelde richtingen niet een kloof te ontstaan 
tussen de verwachtingen die aan vredesoperaties 
worden gesteld en de mogelijkheden die in feite 
worden geboden? Drie beperkingen lijken de mees
te activiteiten die onder de titel peacekeepinB worden 
gerangschikt inderdaad te fnuiken: 

1 • interventie in een fase waarin de vijandelijkhe
den reeds op grate schaal woeden. 
2. het uitputtingskarakter van de vele conflicten; 
3. selectieve en te beperkte mandatering. 

lnterventie 

In An Aaenda for Peace wordt vredebewaring geposi
tioneerd in de fase na preventieve diplomatie en 
peacemaking en v66r de fase van post-conflict 
peacebuilding. Dit is exact de fase van het conflict 
waarin de kans op succes van militaire interventie 
het geringst is. De waarschijnlijkheid dat het zenden 
van militaire eenheden slaagt is namelijk het grootst 
in ofwel de fase waarin de strijd na enkele scherrnut
selingen alsnog de kop kan worden ingedrukt ofwel 
de fase waarin beide partijen oorlogsmoe zijn ge
worden. I 

Optreden in de pre-hostilities phase is voorzien in art. 
40 van het Handvest. De partijen Iaten in dit geval 
hun politieke aanspraken niet varen, maar worden 
door een internationale strijdmacht gedwongen hun 
gewelddadigheden te staken. Boutros-Ghali spreekt 
in dit geval van optreden door 'peace enforcement 

I . V gl. Daniel Horowitz, Ethnic Groups 
in Coriflict, 1985. 
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units', hetgeen hij zowel tot preventieve diplomatie 
(vroegtijdige stationering van troepen) als 'peace
making' rekent. Ook bij het bewaken van een wa
penstilstand nadat de vijandelijkheden zijn gestaakt 
treedt een strijdmacht als buffer op. Dit is de tradi
tionele vorm van peacekeeping, zoals die thans nog 
in M F o en u N 1 c Y P plaatsheeft. 

Nadat er eenmaal op forse schaal wordt geschoten, 
is het zenden van een vredesmacht evenwel weinig 
kansrijk. In deze fase staat de Iicht bewapende strijd
macht die aileen uit zelfverdediging mag schieten, 
machteloos tegenover de strijdende partijen. Het 
vereist wellicht zelfs meer heldenmoed op zich te 
Iaten schieten zonder terug te mogen vuren dan als 
gelijkwaardige partij aan een gewapend conflict dee! 
te nemen. Vanuit dit opzicht is het een wonder dat 
nog altijd soldaten geworven kunnen worden voor 
missies in Sarajewo en omstreken! 

Deze beperking valt in een collectieve veiligheidsor
ganisatie moeilijk weg te nemen. De VN en regiona
le veiligheidsstructuren ontberen een duidelijke Iei
der en urgentie in hun besluitvorming (tenzij c N N 

op de Amerikaanse televisieschermen vreselijke 
beelden laat zien, hetgeen de humanitaire interven
tie in Noord-Irak uitlokte). Dientengevolge treedt 
de internationale organisatie doorgaans pas op nadat 
de vijandelijkheden al ruimschoots aan de gang zijn, 
gebied is veroverd (hetgeen toegeven van beide zij
den minder aannemelijk maakt) en de oorlogsmoe
heid nog lang op zich laat wachten. 

Het 'attrition'-karakter van de meeste militaire 

coriflicten in de post-Koude Oorlog situatie 

De strijdkrachten van de toenmalige allianties van 
Oost en West waren voorbereid op een grootschalig 
treffen op technologisch geavanceerd niveau. De 
processen van hernationalisatie en fragmentatie lei
den thans in delen van de wereld veeleer tot langge
rekte conflicten. Omdat de nucleaire factor zowel 
bij de voorkorning als bij het mogelijkerwijs uitvech
ten van oorlogen naar de achtergrond is verdwenen, 
krijgt het oude krijgsbedrijf weer zijn kans. Con
ventionele krachtmetingen waarin dikwijls wordt 
gevochten met verouderde en lichtere wapens voe
ren de boventoon. 2 

De legers van voornamelijk ge·industrialiseerde Ian
den staan onwennig tegenover deze 'protracted 
conflicts'. Enerzijds worden als voorwaanle voor 

militaire interventie dikwijls genoemd escalatie-do
minantie, alsmede het vooruitzicht op een spoedige 
overwinning. Maar de Westelijke eenheden zijn 
doorgaans niet ingesteld op een langdurige strijd 
waarin hun zware wapens (tanks, snelle vliegtuigen) 
nutteloos zijn. Anderzijds wordt het onpartijdige 
karakter van de interventie bij peacekeeping juist 
niet uitgelegd in de richting van dominantie, maar in 
die van dienstbaarheid. De Iicht bewapende eenhe
den maken zich tot schietschijf of zien zich in hun be
wegingen beperkt door sluipschutters of zelfs door 
ongewapende burgers die zich op de weg posteren. 
Noch de concretisering van de arbitrale functie door 
middel van escalatie-dominantie noch die door mid
del van dienstbare onpartijdigheid leveren effectieve 
militaire strategieen op voor een militaire uitput
tingsslag. Kenmerkend voor dat laatste is immers 
dat spectaculaire operaties met grote risico's wor
den vermeden. In plaats daarvan wordt effect ver
wacht van afrnatting van de tegenstander door deze 
voortdurend speldeprikken toe te brengen, zodat hij 
op den duur de aftocht blaast. Militair gezien is te
gen dit soort guerilla-activiteiten een counterinsur
gency-strategie vereist. Van een strategische voor
bereiding van westelijke vredesmachten op uitput
tingsoorlogen is evenwel geenszins sprake. 

Selectieve en beperkte mandatering 

Nog steeds is interventie in de binnenlandse aangele
genheden van staten eerder uitzondering dan regel. 
Des te meer klemt de vraag welke criteria bepalen of 
op het verbod op interventie (art. 2 lid 7 van het 
Handvest) inbreuk mag worden gemaakt. Is inter
ventie een recht van staten? Of is het een plicht, 
zodat in gelijke gevallen gelijk moet worden gehan
deld? De praktijk van de laatste twee jaren leert dat 
interventie allerminst een plicht is. Bij de bescher
ming van de Koerden in Noord-Irak, in Cambodja, 
in Somalie en in het voormalige Joegoslavie werd 
(zij het in de laatste twee gevallen te laat) iets ge
daan, maar in vergelijkbare gevallen (Sudan, Mo
zambique, Nagorno-Karabach en ook - zij het in iets 
andere vorm - Liberia) bleef interventie achterwe
ge. Zo hier a! van enig verband kan worden gespro
ken, dan client dit te worden gelegd met de CNN

factor. 

Maar juist deze afhankelijkheid van berichtgeving in 
de media geeft peacekeeping een volstrekt onvoor
spelbaar karakter. Vooral de militaire inzet van 
landslieden (Amerikanen, Nederlanders, etc.) lijkt 

2. Uitgebreider in M. van Crefeld, 
The Traniformation if War, 1989. 
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de belangstelling van de nationale mediate bepalen. 
Gevoegd bij het toch al selectieve karakter van op
treden door de Veiligheidsraad (de permanente !e
den zullen hoe dan ook niet meewerken aan inter
ventie op eigen territoir) ondermijnt dit toevallige 
karakter de legitimiteit van vredesoperaties. 

Daar komt nog bij dat de Veiligheidsraad - als ge
zegd - zich doorgaans hoedt voor het aanwijzen van 
een agressor. Mede omdat de middelen die de lidsta
ten ter beschikking stellen beperkt zijn, neemt de 
volkerenorganisatie dan ook haar toevlucht tot een 
keuze waarin de politieke risico's worden gemini
maliseerd: het te laat zenden van een kleine, Iicht 
bewapende en neutrale vredesmacht. Deze kan en 
mag zich in bewapeningsopzicht soms helemaal niet 
meten met de strijdende partijen die er bovendien 
vanuit kunnen gaan dat de stationering rtiet eeuwig 
duurt. Onder die omstandigheden wekt het geen 
verbazing dat de militairen het oog gericht houden 
op evacuatieplannen, hetgeen de kans op succesvol
le inmenging nog verder ondermijnt. 

Conclusie 

De conclusie van deze analyse luidt dat 'peacekee
ping' voor de internationale veiligheid van onderge
schikte betekertis is . De aanwezigheid van vreemde 
troepen verzacht soms de strijd, maar is anderzijds 
zelden toereikend om het geschil te beslechten. Te
genover het dreigement dat de vredesmacht zich 
terug zal trekken als de krachtrneting niet wordt ge
staakt, staat de onzekerheid hoe snel de strijd weer 
kan oplaaien nadat de internationale troepenmacht 
huiswaarts is getrokken in de veronderstelling dat 
een schikking is bereikt . 'Peacekeeping' ontbreekt 
volledig in het Handvest van de Verertigde Naties en 
het zou ook moeilijk zijn de plaats van deze opera ties 
bij de handhaving en het herstel van de internationa
le vrede en veiligheid exact aan te geven. 

Desondanks zal de roep om de volkerengemeen
schap 'iets' te Iaten do en ( ook al is dat dan rtiet elfec
tief) ook in de toekomst veelvuldig klinken. Dan 
lijkt het zaak in ieder geval twee valkuilen te ontlo
pen: 

a. Aile activiteiten van de VN als 'peacekeeping' 
bestempelen, zoals Alex Morrison op een 
Clingendael-seminar in 199 3 heeft bepleit. Om
dat ook bij vredeshandhaving slachtolfers vallen, 
verdient het aanbeveling een duidelijk onder
scheid met 'rrtilitaire dwangactie', 'oorlog', 'af
schrikking', etc. te blijven aanbrengen; 
b. De verwachtingen van de strijdende partijen 
op een voor hen succesvolle afloop te verhogen. 
Dit gebeurt bijv. indien men een conflict als 'et
nisch' bestempelt, hetgeen een premie zet op 
kwalificatie van de krachtrneting als 'etnisch 
conflict' omdat daarmee gehoopt kan worden 
dat externe interventie achterwege blijft. lnter
nationaal gezien doet men er onverstandig aan 
het slopend karakter van de strijd aldus kracht bij 
te zetten. 

Hoogste prioriteit verdienen twee aanbevelingen: 
a. Nader onderzoek naar de fasen waarin het suc
ces op interventie hoog is . Waarschijnlijk is dit 
het geval in de periode van 'pre-hostilities' en 
die van 'post-hostilities'. Het tempo van de col
lectieve besluitvorrrting en de beschikbaarstel
ling van militaire middelen (bijv . een 'Rapid 
Deployment Force' waarbij de lidstaten afstand 
doen van het recht op veto op inzet van 'hun' 
eenheden) zouden. zich hierbij moeten aanpas
sen; 
b . Accentuering van andere middelen dan 'tra
ditional peacekeeping' die kunnen dienen om 
de internationale veiligheid te bevorderen: af
schrikking alsmede economische en militaire 
dwangmaatregelen. 
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Strenge recht
vaardigheid? 

Dit voorjaar bleek uit be
rekeningen van het Cen
traal Planbureau, dat men
sen met een minimurnin
komen er volgend jaar zo 'n 

Ontspannen 

keuzevrijheid! 
De cifruil tussen rechtvaar

diaheid en doelmatiaheid 
De wensen van de PvdA 
ten aanzien van de inko
mensverdeling hebben in 

drie procent op achteruit de loop van de tijd nogal 
dreigden te gaan en de 
bovenminimale inkomens 
slechts anderhalf procent. 
De reactie van de Partij van 
de Arbeid was voorspel
baar. De Tweede-Kamer-

PAUL DE BEER wat variatie vertoond. In 
de jaren zestig en zeventig 
lag de nadruk sterk op ver
mindering van de inko
mensverschillen, hetgeen 
nader werd gespecificeerd 

Econoom, verbonden aan de Wiardi Beckman 

StichtinB. Sinds 1 november werkzaam bij het 

Sociaal en Cultureel Planbureau 

fractie sprak haar 'onaan-
vaardbaar' uit en riep het kabinet op om iets tegen 
deze verscherping van inkomensverschillen te on
dernemen. Zoals van haar verwacht kon worden 
wierp de PvdA zich op als belangenbehartiger van 
de laagste inkomensgroepen. Toch worden hierbij 
steeds vaker vraagtekens gezet. Enerzijds wordt 
betwijfeld ofhet uit electoraal oogpunt wei verstan
dig is dat de PvdA zich als partij van de inkomensni
vellering blijft manifesteren: de rniddengroepen 
zouden zich daardoor van de PvdA afkeren, terwijl 
van de mensen met de laagste inkomens een groot 
dee) toch niet gaat stemmen. Anderzijds wordt ge
steld, dat Nederland het zich eenvoudigweg niet kan 
permitteren om de minimurninkomens te verhogen. 
Het zou schadelijk zijn voor de econornie, de lage ar
beidsparticipatie in Nederland bestendigen en daar
door uiteindelijk in het nadeel zijn van de laagste 
inkomensgroepen zelf. 

In dit artikel ga ik na of deze kritiek op het streven 
van de PvdA naar een parallelle inkomensontwikke
ling terecht is . 1 Eerst laat ik zien, dat de vermeende 
afruil tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid on
voldoende argumenten oplevert voor een vergro
ting van inkomensverschillen. Vervolgens betoog ik 
dat ook de leuze 'werk hoven inkomen' geen recht
vaardiging vormt voor grotere inkomensongelijk
heid. Aan het slot ga ik nog kort in op de vraag of 
rninder nadruk op beperking van de inkomensonge
lijkheid uit electoraal oogpunt niet verstandiger zou 
zijn . 

als een maximuminkomen 
van vijf maal het netto minimumloon en aan het 
begin van de jaren tachtig zelfs werd aangescherpt 
tot een inkomensverhouding van 3: 1. Tegen de ach
tergrond van de econornische recessie verschoof de 
aandacht in de jaren tachtig meer naar koopkracht
handhaving van de minima en werd verdere inko
mensnivellering tussen minimum en anderhalf maal 
modaal niet Ianger gewenst geacht. De laatste vijf 
jaar is het streven vooral gericht op een parallelle in
komensontwikkeling van werkenden en uitkerings
gerechtigden. 2 

De rode draad door deze opvattingen is, dat de 
PvdA de inkomensverschillen tot redelijke propor
ties beperkt wil houden. Minder duidelijk is echter 
welke omvang van inkomensongelijkheid als 'rede
lijk' wordt beschouwd. Opvallend is dat sinds het 
begin van de jaren tachtig de nadruk is verschoven 
van verkleining van de inkomensongelijkheid naar 
stabilisatie van de inkomensverhoudingen, hoewel 
in dezelfde periode de inkomensverschillen flink zijn 
toegenomen. 

Doorgaans wordt dit verklaard met het feit dat 
het oordeel van de PvdA over de gewenste afweging 
tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid is veran
derd . In de jaren zeventig werd teveel gewicht toe
gekend aan (verdelende) rechtvaardigheid, waar
door nu het verstoorde evenwicht moet worden 
hersteld door de econornische doelmatigheid meer 
aan bod te Iaten komen.J 

Laten we eens bezien wat hiermee precies wordt 
bedoeld. 
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De sociaal-democratische opvatting over verdelen
de rechtvaardigheid is het helderst verwoord in de 
jaren zeventig. Gemspireerd door het werk van Jan 
Tinbergen stelde het kabinet-Den Uyl in zijn roem
ruchte lnterimnota inkomensbeleid: 'Als aanvaardbaar 
beschouwt de regering compenserende inkomens
verschillen, dat zijn verschillen die hun oorzaak Yin
den in de inspanningen waarmee het inkomen wordt 
verworven of in de offers waarmee de inkomensver
werving gepaard gaat.' Zouden er nog aileen com
penserende inkomensverschillen zijn, dan zou het 
welzijn of de welvaart van aile burgers - althans 
voor zover dit door min of meer 'objectieve' facto
ren wordt bepaald - gelijk zijn . Daarmee zou het 
beste recht worden gedaan aan de 'fundamentele 
gelijkwaardigheid van aile mensen' .4 

Tegelijkertijd werd erkend, dat het niet aileen 
onmogelijk is om dit ideaal van een rechtvaardige 
inkomensverdeling volledig te realiseren, maar dat 
het ook onwenselijk zou zijn. Maximale rechtvaar
digheid gaat namelijk ten koste van de economische 
doelmatigheid . 

Maar wat is doelmatigheid? Volgens Van Dale is 
iets doelmatig als het in overeenstemming is met of 
geschikt voor het doe! waartoe het gemaakt is. Doel
matigheid kan dus nooit een zelfstandig doe! zijn, 
maar heeft betrekking op de relatie tussen een mid
del en een ander, 'hager' doe!. Wie het over een 'af
ruil' tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid 
heeft, lijkt bij het tweede meestal de hoogte van het 
nationaal inkomen op het oog te hebben.5 Het stre
ven naar een rechtvaardige inkomensverdeling moet 
worden getemperd indien het ten koste gaat van de 
groei van het nationaal inkomen. De vraag waarom 

economische groei zo belangrijk is dat het streven 
naar een rechtvaardige inkomensverdeling ervoor 
moet wijken, wordt maar zelden gesteld, zo vanzelf
sprekend lijkt deze doelstelling te zijn. Vormt het 
nationaal inkom en immers niet een maatstaf voor de 
maatschappelijke welvaart? 

Utilitarisme 

In feite ligt aan deze opvatting een 'utilitaristische' 
visie ten grondslag. Volgens het utilitarisme dient 
het overheidsbeleid erop gericht te zijn de maat
schappelijke welvaart te maximaliseren. De maat-

1 . Dit artikel is in belangrijke mate 
gebaseerd op mijn wss-cahier Het ver
diende inkomen, Houten: Bohn Stafleu 
Van Loghum, 1993, dat onlangs is ver
schenen. 
2. Zie de diverse verkiezingsprogram
ma's van de PvdA van 1971 tot 1989. 
3 . vgl. het interview met Wim Kok in 

schappelijke welvaart wordt daarbij gedefinieerd als 
de optelsom van de welvaart ofhet 'nut' van aile in
dividuen afzonderlijk. In hoeverre staat dit streven 
naar maximale maatschappelijke welvaart nu op ge
spannen voet met het streven naar een voor ieder 
gelijke welvaart? 

In theorie kunnen beide doelstellingen tot exact 
dezelfde uitkomst leiden. Stel namelijk, dat de wel
vaart ofhet nut van ieder individu op identieke wijze 
uitsluitend afhangt van diens inkomen en dat, naar
mate het inkomen hager is, een extra gulden minder 
toevoegt aan iemands welvaart ( er is dan, zoals eco
nomen het uitdrukken, sprake van een afnemend 
grensnut) . De maatschappelijke welvaart is dan 
maximaal indien ieder individu hetzelfde inkomen 
en dus een gelijke welvaart heeft. Zolang immers 
een willekeurige persoon, Rijk, een hager inkomen 
heeft dan een ander, Arm, zal een inkomensover
dracht van Rijk naar Arm de welvaart van Rijk min
der verkleinen dan de welvaart van Arm toeneemt. 

In de praktijk wordt echter nooit aan aile ge
noemde vooronderstellingen voldaan en komt ma
ximale maatschappelijke welvaart niet overeen met 
een voor ieder gelijke welvaart. Allereerst wordt 
het welzijn van mensen niet aileen bepaald door hun 
inkomen, maar ook door hun inspanningen, op
offeringen en vrije tijd . Wordt het inkomensverschil 
tussen Rijk en Arm wegbelast, dan zal Rijk zich 
waarschijnlijk minder gaan inspannen, waardoor 
niet aileen zijn eigen inkomen, maar ook de inko
mensoverdracht aan Arm kleiner wordt. Bovendien 
zal ook Arm zich minder inspannen als een lager in
komen tot een grotere financiele tegemoetkoming 
leidt. Hun gezamenlijke welvaart zal daarom grater 
zijn wanneer Rijk een zeker inkomensvoordeel ten 
opzichte van Arm mag behouden. In het algemeen 
zullen de volgens het utilitarisme gerechtvaardigde 
inkomensverschillen groter zijn naarmate mensen 
gevoeliger zijn voor financiele prikkels en dus eerder 
hun inspanningen zuilen verminderen indien zij 
zwaar worden belast of een hoge tegemoetkoming 
ontvangen. Deze afruil tussen inkomensgelijkheid 
en inkomensniveau ligt ten grondslag aan de plei
dooien om de inkomensverschillen te vergroten en 
inkomensprikkels te versterken, die de laatste jaren 
veelvuldig zijn te beluisteren. 

NRc Handelsblad van 1 7 mei 1 99 1. 
Zie ook W. Boonstra, 'Nationale ver
arming: De keerzijde van de loonmati
ging', in s&_o 1993 nr. 9, pp. 385-90 
4· TweedeKamer 1974- •975, IJ 399, 
nrs. 1-2,pp.6en7. 
s. Vgl. W. Boonstra, ibidem. 
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Consequente toepassing van het utilitaristische prin
cipe kan echter tot 'perverse' resultaten leiden in
dien we ook de veronderstelling Iaten vallen dat ie
dereen een identieke 'nutsfunctie' heeft. Mensen 
verschillen niet aileen in hun verdiencapaciteiten, 
maar ook in hun vermogen om inkomen 'om te zet
ten' in nut of welzijn. Stel bijvoorbeeld dat Rijk een 
hoger inkomen kan verdienen dan Arm omdat hij 
gezond is, terwijl Arm gehandicapt is. Het is dan 
heel wei denkbaar, dat Arm een hoog extra inkomen 
nodig heeft om slechts een klein beetje in welzijn 
vooruit te gaan, terwijl Rijk aan een even grote in
komensverbetering een groter extra 'nut' ontleent. 
Het grensnut van Rijk is dan groter dan van Arm en 
de maatschappelijke welvaart zal toenemen als er 
inkomen wordt overgeheveld van de gehandicapte 
Arm naar de gezonde Rijk! 6 

Dit misschien wat extreme, maar zeker niet on
realistische, voorbeeld wijst op een fundamenteel 
gebrek van het utilitarisme. Hoewel het aantrekke
lijke van het utilitarisme is, dat het aan ieder individu 
een gelijk gewicht toekent ( daardoor kan het een 
egalitair principe zijn), is het grote bezwaar ertegen 
dat het individuele belang op zichzelf geen rol 
speelt, maar aileen de optelsom van aile individuele 
belangen. Hierdoor biedt het utilitarisme in principe 
onbeperkte ruimte om de belangen van het ene indi
vidu af te wegen tegen en desgewenst op te offeren 
aan de belangen van anderen. 

Rawls 

Nog afgezien van het feit, dat bet nationaal inkomen 
een zeer onvolmaakte indicator is van de maatschap
pelijke welvaart, is er dus aile reden om de hoogte 
ervan niet als een doe! op zich te beschouwen. Te
gelijkertijd ligt het wei voor de hand om naast de 
verdeling van het inkom en ook aan het (gemiddelde) 
inkomensniveau belang te hechten. Want wat heeft 
het voor zin om naar gelijke welvaart te streven als 
iedereen daardoor even arm wordt? 

Hoe de afweging tussen de principes van gelijke 
welvaart ('rechtvaardigheid') en van maximale 
maatschappelijke welvaart ('doelmatigheid') client 
uit te vallen, is een vraag die in de praktijk bij tal van 
concrete politieke vraagstukken aan de orde is, maar 
die merkwaardigerwijze maar zelden in algemene, 
principiele zin wordt gesteld. 

Mijns inziens is het gewenst om op zoek te gaan 
naar een meer algemene rechtvaardigheidsopvatting 
waarin zowel het gelijkheidsprincipe als het doelma
tigheidsprincipe besloten liggen en die een criterium 
bevat voor de afweging tussen beide principes. De 
Amerikaanse politiek-filosoof John Rawls heeft hier
voor in zijn A Theory if justice uit 1 97 2 het zogenaam
de 'difference principle' voorgesteld.7 Dit principe 
houdt, kort gezegd, in, dat inkomensverschillen ai
leen gerechtvaardigd zijn indien ze in het voordeel 
zijn van de minst bevoorrechte: het is aileen wense
lijk om inkomensverschillen te verkleinen indien 
daardoor de laagste inkomens werkelijk vooruit
gaan. Het wordt daarom ook wei aangeduid als het 
'maximin' -principe: het minimuminkomen moet 
worden gemaximaliseerd. Het aantrekkelijke van 
het maximin-principe is, dat het het belang van de 
hoogte van het inkomen onderkent, terwijl het, in 
tegenstelling tot het utilitarisme, niet ten koste kan 
gaan van degenen in de slechtste positie: er is, per 
definitie, geen ander principe waardoor de minst be
voorrechten beter af zijn dan door toepassing van 
het maximin-principe. 

Zowel voorstanders van grotere inkomensver
schillen als van kleinere inkomensverschillen hebben 
zich in Nederland echter op de rechtvaardigheids
theorie van Rawls beroepen. Dat roept de vraag op 
of Rawls' theorie wei voldoende onderscheidings
kracht heeft. Deze onduidelijkheid lijkt vooral een 
gevolg van het feit, dat het een lastig te beslissen 
empirische kwestie is of er aan Rawls' 'difference 
principle' is voldaan. Toch kan hierover, in ieder ge
val op dit moment en in Nederland, wei degelijk een 
plausibele uitspraak worden gedaan. 

De meest voor de hand liggende concretisering 
van Rawls' 'difference principle' is, dat het sociaal 
minimumniveau (oftewel de hoogte van de mini
mumuitkeringen) zo hoog mogelijk moet zijn. Het 
gaat hierbij overigens niet om de hoogte op korte 
termijn, maar om het sociaal minimumniveau dat 
duurzaam in stand kan worden gehouden. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met de mogelijke 
nadelige economische effecten die een hoog uitke
ringsniveau en een hoge lastendruk kunnen oproe
pen. 

Nu wordt veelal door degenen die voor grotere 
inkomensverschillen pleiten gesteld, dat het achter-

6. Dit voorbeeld is ontleend aan 
A. Sen, Choice, Welfare and 
Measurement, Oxford: Basil 
Blackwell, 198 2, p. 357. 
7. J. Rawls, a Theory <if justice, Oxford 
University Press, 1972. 
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blijven van de uitkeringen en het minimumloon op 
langere termijn juist in het voordeel is van de 'kans
arme' groepen. Door te bezuinigen op de sociale ze
kerheid blijft het sociale-zekerheidsstelsel betaalbaar 
en wordt ( dankzij de lagere lastendruk en de sterke
re prikkels) de economische groei bevorderd, waar
door de sociale zekerheid ook op langere termijn 
houdbaar zal zijn. Geconstateerd moet echter wor
den, dat de feiten deze stelling allerminst ondersteu
nen. 

Sinds het begin van de jaren tachtig is het over
heidsbeleid erop gericht geweest de ontwikkeling 
van de (minimum)uitkeringen te Iaten achterlopen 
op de loonontwikkeling. De 'koppeling' tussen lo
nen en uitkeringen werd ( een enkele uitzondering 
daargelaten) keer op keer buiten werking gesteld. 
Als gevolg daarvan nam tussen I 98o en I992 het 
verschil tussen het sociaal minimum en het modale 
loon met ongeveer een derde toe: bedroeg het soci
aal minimum van een gezin in I 98o 7 I procent van 
het modale loon, in I 99 2 was dit nog slechts rond 6o 

procent. Een dergelijke vergroting van inkomens
ongelijkheid kan alleen worden gerechtvaardigd met 
een beroep op Rawls ' 'difference principle' als de 
laagste inkomens ervan hebben geprofiteerd. Ter
wijl tussen I 98o en I 99 2 de koopkracht van 'mo
daal ' per sal do met 6 procent is gestegen, is de koop
kracht van de 'minima' in dezelfde periode echter 
met 8 procent gedaald! Deze cijfers duiden er dus 
bepaald niet op, dat de minima van de vergroting 
van inkomensongelijkheid hebben geprofiteerd. 

Berekeningen met twee recente economische 
modellen bevestigen de stelling, dat vergroting van 
de inkomensongelijkheid niet in het voordeel is van 
de minima zelf. In modellen die zijn ontwikkeld aan 
de Vrije Universiteit8 en door het Centraal Plan
bureau9 wordt uitdrukkelijk rekening gehouden 
met de ontmoedigingseffecten die uitgaan van rela
tief hoge uitkeringsniveaus. Uit beide modellen 

volgt, dat vergroting van de afstand tussen uitkerin
gen en lonen inderdaad positieve elfecten heeft: 
de economische groei, het investeringsvolume en 
vooral de werkgelegenheid nemen toe. Uit de bere
keningen met deze modellen volgt echter niet dat 
daardoor het reele inkomen van de uitkeringsge
rechtigden op langere termijn hoger wordt. Inte
gendeel, door de verlaging van de uitkeringen wor
den ook de lonen gematigd, hetgeen via de 'koppe
ling op afstand ' weer doorwerkt in de uitkeringsni
veaus. 10 Vergroting van de afstand tussen lonen en 
uitkeringen leidt in deze modellen dus zelfs tot een 
meer dan evenredig achterblijven van de koopkracht 
van de uitkeringenl 

Toch, zo zou men kunnen tegenwerpen, is 'ontkop
peling' van de uitkeringen wel in het voordeel van 
een deel van de 'minima ' . Een grotere afstand tus
sen uitkeringen en lonen leidt immers wel tot min
der werkloosheid. De (minimum)uitkeringsgerech
tigden die dankzij het achterblijven van de uitkerin
gen een baan vinden, profiteren dus wel degelijk van 
de 'ontkoppeling'. 1 1 Hoe zwaar zou dit positieve ef
fect nu moeten wegen? 

Volgens berekeningen van het c P B heeft het ach
terblijven van minimumloon en (minimum)uitke
ringen in de jaren tachtig I so duizend person en ex
tra aan werk geholpen. 12 Tegenover deze I so dui 
zend personen die dankzij de ontkoppeling een baan 
hebben gevonden, staan echter wel meer dan drie
eneenhalf miljoen uitkeringsgerechtigden die gei:n 
werk hebben gevonden en met een (relatief) lagere 
uitkering genoegen moeten nemen . 1 3 Anders ge
zegd: meer dan 9S procent van de uitkeringsgerech
tigden wordt met een lager inkomen geconfron
teerd opdat minder dan S procent een baan vindt en 
(waarschijnlijk) in inkomen vooruit gaat. Valt dit nu 
te rechtvaardigen? 

Wie het maximin-principe strikt toepast, moet 

8. 1 .A. Vijlbrief, Unemployment 
Insurance and the Dutch Labour Market, 
Amsterdam: Thesis Publishers, 1992. 
9. Het zogeheten M 1M I c-model, dat 
wordt beschreven in G.M.M. Gelauff, 
Taxation, Social Security and the 
Labour Market, proefschrift KUB, 

Tilburg, 1992. Veer simulaties met 
een meer recente aangepaste versie van 
het model zie 1.1. GraaAand, Modellin9 
the iffects '!! minimun wanes and unemploy
ment ben'!ftts, Research Memorandum 
no. 106, Den Haag, CPB, maart 1993. 

heidsuitkeringen ten opzichte van de 
lonen (de zogenaamde ' replacement 
ratio') met 5 procent tot een reeel 
loonniveau dat structured 7 tot 9 pro
cent lager ligt dan anders het geval zou 
zijn geweest. GraaAand ( 1993, p. 23) 
verwacht van een gelijktijdige verla
ging van het minimum loon en de 
replacement ratio van werkloosheids
uitkeringen met 1 o procent een gerin
ger drukkend effect op het reele loon
niveau van ongeveer 2 procent . 

zins zeker is wanneer er, door het ach
terblijven van de uitkeringen bij de 
lonen, vooral zeer laag betaaalde banen 
worden geschapen . 
1 2. cPs, De werkaeleaenheid in de jaren 
tachti9, Werkdocument no. 41 , Den 
Haag, december 1 9 9 1 , tabel 3. 
1 3. Dit is geheel juist aangezien er 
tegelijkertijd een forse doorstroom in 
het uitkeringsgerechtigdenbestand 
optreedt. Tegenover de uitkeringsge
rechtigden die uitstromen staan dan 
echter degenen die voor het eerst op 
een uitkering aangewezen raken en dus 
wei degelijk de gevolgen van de ont
koppeling ondervinden. 

1 o. Vol gens de berekeningen van 
Vijlbrief ( 1 99 2, par. 5. 3. 2) leidt een 
relatieve verlaging van de werkloos-

1 1 . Dit geldt overigens aileen indien 
het loon van hun baan hoger is dan de 
uitkering zou zijn geweest indien er 
niet was 'ontkoppeld', hetgeen geen-
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deze vraag zonder meer ontkennend beantwoorden. 
Relevant is dan immers slechts de hoogte van het 
minimurninkomen en niet het aantal personen dat 
erop is aangewezen. Is een dergelijke strikte inter
pretatie van het maximin-principe echter wel rede
lijk? Zou, zelfs als dankzij 'ontkoppeling' van de uit
keringen 90 procent of 99 procent van de uitke
ringsgerechtigden aan het werk zou kunnen worden 
geholpen, een verlaging van de uitkP.ringen moeten 
worden afgewezen? 

Rawls heeft er echter niet voor gepleit om het 
maximin-principe toe te passen op de rninst bevoor
rechte persoon, maar op een 'representatieve' per
soon in de minst bevoorrechte sociale groep. Hij stapt 
echter nogal gemakkelijk heen over de vraag hoe die 
minst bevoorrechte sociale groep moet worden ge
definieerd. Als voorbeeld noemt hij zowel de groep 
van ongeschoolde arbeiders als de categorie huis
houdens met de laagste inkomens (minder dan de 
helft van het mediane inkomen). '4 Deze twee groe
pen overlappen elkaar slechts voor een klein dee!. 
Aangezien de 'armste' huishoudens voor een groot 
deel van een minimurnuitkering afhankelijk zijn, zou 
maximin toegepast op deze groep betekenen, dat de 
minimumuitkeringen z6 hoog moeten worden vast
gesteld als nog net duurzaam houdbaar is. Passen we 
maximin daarentegen toe op de 'representatieve' 
ongeschoolde arbeider, dan geeft waarschijnlijk het 
positieve werkgelegenheidseffect van het achterblij
ven van de uitkeringen de doorslag. 

Een 'gewogen' maximin-principe 

Wat is nu de meest plausibele interpretatie van het 
'difference principle'? 

Gaan we uit van twee personen, Arm en Rijk, 
van wie de laatste een grotere verdiencapaciteit 
heeft, dan is toepassing van het maximin-principe, 
waardoor Arm zo goed mogelijk afis, inderdaad het 
meest rechtvaardig. 

Stel echter, dater nog een derde persoon, Mo
daal, is, die een grotere verdiencapaciteit heeft dan 
Arm, maar rninder kan verdienen dan Rijk. Zouden 
we nu opnieuw het maximin-principe toepassen, 
dan zou behalve Rijk ook Modaal z6 zwaar moeten 
worden belast, dat het resulterende inkomen van 

14. Rawls, ibidem, p.98. 
15. De gewichten die aan de verschil
lende personen worden toegekend 
zouden bijvoorbeeld kunnen varieren 
met hun rangnummer in de inkomens
verdeling of met de hoogte van hun 
inkomen. In beide gevallen krijgt het 
armste het grootste gewicht en de rijk
ste het kleinste gewicht. Zie hierover 

Arm maximaal is. Echter, in vergelijking met Rijk 
bevindt ook Modaal zich in een nadelige positie en 
zou dus aanspraak kunnen maken op een tegemoet
koming. Naarmate de verdiencapaciteit van Modaal 
kleiner is, en dus rninder van die van Arm verschilt, 
zou die tegemoetkoming groter moeten zijn. 

Terwijl bij een strikte toepassing van het maxi
min-principe aileen aan Arm gewicht wordt toege
kend, zou het rechtvaardiger zijn om ook het inko
men van Modaal te Iaten meewegen. Dit zou con
creet kunnen worden vormgegeven door een 'ge
wogen' maximalisatieprocedure, waarbij degene 
met het laagste inkomen het zwaarst telt, maar ook 
degenen met een iets hoger inkom en meetellen. 1 5 

De rechtvaardige inkomensverdeling zou dan die 
verdeling zijn waarbij de som van alle 'gewogen' 
inkomens maximaal is. 

In de praktijk is het meestal niet mogelijk om dit 
principe van 'maximalisatie van een gewogen som' 
exact toe te passen, doordat het ontbreekt aan 
betrouwbare kwantitatieve gegevens over de (ge
drags)effecten van beleid . Toch kan dit principe wei 
degelijk houvast bieden bij de beoordeling van een 
voorgenomen maatregel. Ter illustratie het volgen
de voorbeeld: stel dat de twee miljoen armste perso
nen in Nederland allen moeten rondkomen van een 
uitkering op sociaal minimumniveau. Zij krijgen dan 
allen hetzelfde, maximale gewicht bij het berekenen 
van de rechtvaardige inkomensverdeling. Stel nu -
zei:r optirnistisch - dat dankzij een verlaging van hun 
uitkering met 5 procent een op elke tien uitkerings
gerechtigden (dus in totaalliefst 2oo duizend) een 
baan vindt. Te berekenen valt dan dat, om de som 
van 'gewogen' inkomens groter te maken, degenen 
die werk hebben gevonden gerniddeld meer dan 5o 

procent in inkomen vooruit moeten gaan. ' 6 De in
komensachteruitgang van degenen die op een uitke
ring blijven aangewezen moet dus mei:r dan goed 
worden gemaakt door degenen die werk vinden. 
Het zal duidelijk zijn, dat het erg onwaarschijnlijk is, 
dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. Een verla
ging van de uitkeringen client op grond van deze 
redenering dan ook te worden afgewezen. Sterker 
nog, het is zeer waarschijnlijk, dat op grond van dit 
'gewogen' maximin-principe een beperkte (relatie-

verder Het verdiende inkomen, 
par. 10.3. 
t 6. Hierbij veronderstel ik, dat de uit
keringsgerechtigden die werk hebben 
gevonden neg steeds tot de twee mil
joen armsten behoren, maar binnen 
deze categorie wel het hoogste inko
men hebben. 
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ve) verhoninB van het uitkeringsniveau gewenst is. 

lnkomen boven werk cif werk boven inkomen? 
Ook tegen dit 'gewogen' maximin-principe kunnen 
echter bezwaren worden aangevoerd. Aangezien so
ciaal-democraten, zoals ik eerder opmerkte, niet 
naar inkomensgelijkheid, maar naar gelijkheid van 
welzijn streven, zou ook het 'gewogen' maximin
principe op welzijn in plaats van op het inkomen 
moeten worden toegepast. Dit versterkt echter ai
leen maar de conclusie dat eerder een verkleining 
dan vergroting van de afstand tussen uitkeringen en 
lonen gewenst is. Immers, als er sprake is van een 
afnemend grensnut van inkomen, weegt een grote 
inkomensvooruitgang voor een beperkte groep die 
werk vindt minder zwaar dan een kleine inkomens
acl1teruitgang voor een grote groep die uitkerings
gerechtigde blijft. Daar komt nog bij, dat de groep 
die in inkomen vooruitgaat ook nog een (wel
zijns)offer brengt vanwege de inspanningen en op
offeringen die het werken met zich mee brengt. 

De leuze 'werk hoven inkomen', die tegenwoordig 
alom te beluisteren valt, roept echter twijfel op over 
de juistheid van deze redenering. Is het wei terecht 
om ervan uit te gaan dat werken afbreuk doet aan 
het welzijn? Vinden mensen werk niet zo belangrijk, 
dat daarvoor geen inkomenscompensatie nodig is? 

Als dit waar zou zijn valt echter niet in te zien 
waarom zo vaak voor vergroting van de afstand tus
sen lonen en uitkeringen wordt gepleit om uitke
ringsgerecl1tigden sterker te prikkelen om aan het 
werk te gaan. Het is bovendien erg onwaarschijnlijk 
dat vee! mensen bereid zouden zijn een baan te 
accepteren als ze daardoor in inkomen achteruit zou
den gaan. Was dit wei het geval, dan zou een vergro
ting van inkomensverschillen geheel overbodig zijn! 

Er is ecl1ter nog een andere mogelijkheid, name
lijk dat individuele personen werken weliswaar als 
een last ervaren, maar dat er niettemin een maat
schappelijk belang mee is gediend dat meer mensen 
aan het werk gaan. Is dat niet de reden dat zo 
nadrukkelijk voor een verhoging van de arbeidspar
ticipatie wordt gepleit en werk hoven inkomen 
wordt gesteld? 

De vraag is dan ecl1ter, waarin dat maatschappe
lijke belang van arbeidsparticipatie is gelegen. Het 
gebruikelijke antwoord? dat een hogere arbeidspar
ticipatie noodzakelijk is voor een gezonde economi-· 

sche ontwikkeling om ook op langere termijn de uit
keringen te kunnen veiligstellen, gaat, zoals we 
zagen, niet op: verlaging van uitkeringen op korte 
termijn leidt niet tot een hoger reeel uitkeringsni
veau op langere termijn. 

Het belang van een hogere arbeidsparticipatie 
moet, om hiermee een verlaging van de uitkeringen 
te kunnen rechtvaardigen, dus elders worden ge
zocht. Werken zou, ook als mensen het als een op
offering ervaren, niettemin in hun eigen belang kun
nen zijn. Een dergelijke opvatting is - vooral in het 
verleden - veelvuldig door sociaal-democraten ver
dedigd. Zo werd in De Wen naar Vrijheid (1951) ge
steld, dat 'moet worden aangenomen, dat de arbeid 
op zichzelf een behoefte vormt voor de mens, een 
onmisbaar element voor zijn zelfverwerkelijking.' '7 

Arbeid heeft in deze visie een 'intrinsieke' waarde 
die los staat van het belang dat de arbeidende mens 
er zelf aan hecht. 

Wie een dergelijke opvatting verkondigt, gaat uit 
van een specifieke visie op wat hedeven waardevol 
maakt of zin geeft . Nu lijdt het weinig twijfel dat in 
onze 'post-modeme', pluriforme samenleving een 
grote verscl1eidenheid bestaat aan opvattingen over 
het doe! of de zin van het Ieven. In politiek-filoso
fische literatuur wordt dit aangeduid als de plurifor
miteit van 'concepties van het goede Ieven'. Tegen
over deze pluriformiteit kan men twee verschillende 
houdingen aannemen. Ten eerste kan men ervan uit
gaan, dat slecl1ts een specifieke conceptie van het 
goede Ieven de juiste is en dat het dan ook wenselijk 
is deze conceptie te bevorderen. Dit wordt wei een 
'perfectionistische' opvatting genoemd, een speci
fieke opvatting over wat een mensenleven 'perfect' 
maakt. Ten tweede kan men vele of aile bestaande 
concepties van het goede Ieven gelijkwaardig achten 
en het niet wenselijk vinden een of enkele ervan te 
bevorderen ten opzicl1te van andere. Volgens deze 
'anti-perfectionistische' opvatting client de overheid 
een neutrale houding aan te nemen tegenover de uit
eenlopende concepties van het goede Ieven. Deze 
neutrale, of anti-perfectionistiscl1e opvatting, wordt 
doorgaans als de kern van de politieke filosofie van 
het liberalisme beschouwd. 

Van binnenuit Ieven 

Voorstanders van een perfectionistische visie op het 
goede Ieven wijzen erop, dat de mens een sociaal 

1 7. Partij van de Arbeid, De Wea naar 
Vrijheid. een socialistisch perspectiif, 
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1951, 
p. 82. 

541 



542 
s &_o 12 1993 

wezen is. Ieder individu is 'ingebed' in een sociale 
structuur, waarvan hij zich niet kan losmaken. Het is 
dan ook een illusie, dat mensen geheel zelf, los van 
hun sociale omgeving, in staat zouden zijn vast te 
stellen wat het goede Ieven is. Als iemand, in afwij 
king van het heersende 'arbeidsethos' in onze sa
menleving, van mening is dat arbeid niet zo belang
rijk is voor de 'vervolmaking' van zijn Ieven, hoeft 
aan zijn oordeel dus geen bijzonder belang te wor
den gehecht. Het is dan wenselijk het heersende ar
beidsethos te bevorderen . 

Degenen die een perfectionistische visie op het 
goede Ieven afwijzen, bestrijden doorgaans niet dat 
de opvattingen van m ensen over waarden en nor
men in belangrijke mate worden bepaald door de 
gemeenschap waarvan zij dee! uitmaken . Zij gaan 
dus niet , zoals hun critici nogal eens beweren, uit 
van een atornistisch, 'ongebonden' individu I 8 dat 
geheellos van wat voor invloeden dan ook een eigen 
visie op het goede Ieven ontwikkelt. Oat betekent 
echter niet, dat het oordeel van het individu onder
geschikt zou moeten zijn aan dat van de heersende 
cultuur. Er zijn twee fundamentele redenen waar
om het onwenselijk is aan individuen de in een cul
tuur heersende opvatting over het goede Ieven op te 
leggen. I9 

In de eerste plaats kan iemands Ieven aileen een 
aoed Ieven zijn, als het 'van binnenuit' wordt geleefd 
en niet van buitenaf wordt opgelegd. Als je , tegen je 
diepste overtuiging in, gedwongen bent arbeid te 
verrichten omdat dat volgens de heersende cultuur 
een voorwaarde is voor het goede Ieven·, zal dat toch 
niet werkelijk tot een goed Ieven leiden. Net zo min 
als iemand die gedwongen wordt zich tot een be
paald geloof te bekeren, daarmee een werkelijk ge
lovige wordt. 

In de tweede plaats kunnen mensen zich vergis
sen of van mening veranderen. Daarom is het wen
selijk dat zij de vrijheid hebben, in het licht van nieu
we kennis en ervaringen, hun opvattingen over het 
goede Ieven te herzien . Zelfs als iemand op dit mo
ment het heersende arbeidsethos onderschrijft, mag 
een verandering in zijn oordeel niet worden ont
moedigd door eenzijdig het bestaande arbeidsethos 
te bevoordelen . 

Mijns inziens zijn dit twee doorslaggevende redenen 

om een perfectionistische opvatting van het goede 
Ieven afte wijzen. In een pluriforme en multi-cultu
rele samenleving waarin de meningen over het 
goede Ieven zozeer verdeeld zijn, kan de overheid 
het zich eenvoudigweg niet permitteren een spe
cifieke conceptie van het goede Ieven te bevorderen 
ten koste van andere, gelijkwaardige concepties. 
Wil zij dit toch doen, dan zal zij zich ofwel moeten 
beroepen op een hogere macht (God of De Natuur), 
ofwel op het oordeel van een elite die een beter 
inzicht zou hebben in het goede Ieven dan de grote 
massa, ofwel het oordeel van een afwijkende min
derheid ondergeschikt moeten verklaren aan dat van 
de m eerderheid . Het eerste is strijdig m et het 'hu
manistische' karakter van de sociaal -democratie, het 
tweede en derde met de fundam entele gelijkwaar
digheid van aile mensen . 

Een nachtwakersstaat? 

Deze uitweiding over het onderscheid tussen per
fectionistische en neutrale, anti -perfectionistische 
politieke theorieen lijkt ons nogal ver af te hebben 
gevoerd van het eigenlijke onderwerp van dit arti
kel. Toch is dit onderscheid wei degelijk van belang 
voor de beantwoording van de vraag die hier cen
traal staat, namelijk ofhet wenselijk is om de afstand 
tussen uitkeringen en lonen te vergroten. Als we 
eenmaal erkennen, dat aan arbeid geen bijzondere 
betekenis mag worden toegekend die het belang dat 
het individu eraan hecht overstijgt, vormt het feit 
dat vergroting van de inkomensverschillen tot een 
hogere arbeidsparticipatie leidt dus op zichzelf geen 
rechtvaardiging voor het 'ontkoppelen' van de uit
keringen of voor de leuze 'werk hoven inkomen ' . 

Het afzweren van een perfectionistische houding 
ten opzichte van het goede Ieven heeft ook conse
quenties voor het eerder geformuleerde sociaal 
democratische streven naar een gelijke welvaart of 
een gelijk welzijn. W e veronderstelden toen im
m ers, dat de inspanningen en opofferingen van wer
ken een rechtvaardiging vormen voor 'compense
rende' inkomensverschillen . In zekere zin is deze 
opvatting van arbeid-als-een-last het spiegelbeeld 
van de opvatting dat arbeid een essentieel aspect van 
het goede Ieven vormt (het is dan ook merkwaardig 
dat beide opvattingen in de PvdA zo lang zusterlijk 
naast elkaar hebben kunnen bestaan). Maar daarmee 

I 8. Een 'unencumbered self, zoals 
M.J . Sandel het noemt in Liberalisme 
and the Limits '![Justice, Cambridge etc.: 
Cambridge University Press, 198 2. 

I9 . Vgl. W . Kymlicka, Contemporary 
Political Philosophy, Oxford: Clarendon 
Press, I 990. 

20. Dit bezwaar wordt niet afdoende 
ondervangen door uit te gaan van een 
subjectieve welzijnsinterpretatie, 
waardoor ieder zelf kan be pal en welke 
factoren aan zijn of haar welzijn bijdra
gen of afbreuk doen. Dan zal men 
namelijk ook moreel onacceptabele 

(bv. racistische) en dure voorkeuren 
(bv. een voorkeur voor champagne) als 
reden voor compensatie moeten accep
teren. Zie hierover Het verdiende inko
men, par. 8.J. 
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geeft het streven naar een gelijk welzijn evenzeer 
uitdrukking aan een perfectionistische opstelling. 20 

Betekent de grate verscheidenheid aan cancepties 
van het goede Ieven en de onvermijdelijke onderlin
ge strijdigheid van deze concepties nu, dat de over
heid alleen werkelijk 'neutraal' kan zijn door zich 
zoveel mogelijk van elke vorm van bemoeienis te 
onthouden? Leidt anti-perfectionisme onvermijde
lijk naar een 'libertaire' nachtwakersstaat, waarin 
het overheidsbeleid zich beperkt tot de klassieke 
staatstaken als politie, justitie en defensie? 

Dit is geenszins het geval. Het is namelijk een il
lusie, dat een dergelijke nachtwakersstaat wei 'neu
traal' is. Als het nastreven van de eigen conceptie 
van het gaede Ieven als een eigen verantwoordelijk
heid van de individuele burger wordt beschouwd, 
zullen degenen die met (aangeboren) talenten zijn 
begiftigd of in een bevoorrechte sociale omgeving 
zijn groat gebracht veel meer kansen hebben dan 
anderen. 

Juist deze sterk ongelijke verdeling van 'natuur
lijke' kansen is voor de sociaal-democratie altijd 
reden geweest om de bestaande maatschappelijke 
ongelijkheid niet te accepteren en naar meer gelijke 
ontplooiingsmogelijkheden te streven. Wie echter 
slechts aandacht heeft voor de verdeling van het wel
zijn, slaat te ver door, door in het geheel geen reke
ning te houden met de eigen verantwoordelijkheid 
van mensen. Voorkeuren en smaken ofwelbewuste 
keuzen die mensen in het verleden hebben gemaakt, 
spelen dan immers geen ral. 

Beter is het daarom een tussenpositie in te nemen en 
de aandacht te richten op de reiile keuzemoaelijkheden 

waarover mensen beschikken om hun eigen concep
tie van het goede Ieven te realiseren. Voor zover 
mensen verschillende voorkeuren of wensen heb
ben, hoeft daarmee bij het streven naar rechtvaar
digheid echter geen rekening te worden gehouden. 
Het eerder geformuleerde 'gewogen' maximin
principe zouden we dus niet moeten toepassen op de 
inkom ens en evenmin op het welzijn, maar op de re
ele keuzemogelijkheden van mensen. In de praktijk 
is het helaas maar zelden mogelijk om dit rechtvaar
digheidsprincipe consequent en nauwgezet toe te 
passen. Daarvoor is immers zeer vee! gedetailleerde 
informatie nodig die momenteel niet beschikbaar is 
en vaak aileen door diep in het Ieven van mensen te 
wroeten - en dus fors inbreuk te maken op hun pri
vacy - zou kunnen worden blootgelegd. 

Hoaere uitkerinaen l![ een basisinkomen? 

Toch kunnen we op grond van dit rechtvaardig-

heidsprincipe wei iets meer zeggen over de wense
lijkheid van een verhoging van de minimumuitkerin
gen. Laten we veronderstellen, dat zich onder de 
ontvangers van een minimumuitkering zowel persa
nen bevinden met een traditioneel arbeidsethos, die 
ook voor een geringe extra beloning graag een baan 
accepteren, als personen voor wie de levensvervul
ling niet in de eerste plaats in een betaalde baan ligt 
en die daarom liever van een uitkering Ieven dan laag 
betaald werk te doen. 

Als nude minimumuitkeringen worden verlaagd 
en de sollicitatieplicht effectief wordt toegepast, zal 
zowel van degenen die een betaalde baan willen als 
van degenen die dat niet willen een deel aan het 
werk gaan en een dee! uitkeringsgerechtigde blij
ven. Aileen degenen die werk will en en vinden gaan 
er dan op vooruit. Aile anderen - degenen die tegen 
hun zin een (laag betaalde) baan moeten accepteren 
en de a! dan niet werkwilligen die op een verlaagde 
uitkering aangewezen blijven - zullen hun positie 
zien verslechteren. In dat geval zal de inkomens
vooruitgang van de werkwilligen die werk vinden 
nog groter moeten zijn dan we eerder (toen de aan
dacht op het welzijn was gericht) vaststelden. 

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat, ondanks 
de sollicitatieplicht, waarschijnlijk meer werkwilli
gen dan onwilligen een baan zullen vinden, aange
zien de eersten in een sollicitatieprocedure beter 
zullen presteren. Als hierdoor een relatief groot 
dee! van de werkwilligen een baan vindt, terwijl alle 
werkonwilligen een (lagere) uitkering behouden, 
dan kan de verlaging van de uitkeringen rechtvaardig 
uitwerken . Immers, relatiefhoge uitkeringen in ge
val van grote werkloosheid bevoordelen werkonwil
lige uitkeringsgerechtigden ten opzichte van onvrij
willig werklozen: terwijl beide groepen een zelfde 
uitkering ontvangen, worden de werkwilligen door 
(onvrijwillige) werkloosheid meer in hun keuzemo
gelijkheden beperkt dan de werkonwilligen. Dat 
door een verlaging van de uitkeringen de kansen van 
een aanzienlijke groep werkwilligen worden verbe
terd ten koste van de werkonwilligen en een relatief 
kleine groep werkwilligen die geen werk kunnen 
vinden, is dan niet onrechtvaardig. 

Wie deze redenering accepteert, zal echter ook 
enkele andere consequenties moeten aanvaarden. 
Het is dan immers ook wenselijk om de sollicitatie
plicht af te schaffen en werkonwillige uitkeringsge
rechtigden daadwerkelijk de vrijheid te geven ande
re activiteiten te ontplooien. Daardoor worden im
mers de keuzemogelijkheden van de werkonwilli
gen vergroot zonder afbreuk te doen aan de keuze
mogelijkheden van de werkwilligen. Het ligt zelfs in 
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de rede om nog een stap verder te gaan en de mini
mumuitkering het karakter van een basisinkomen te 
geven. 2 I Men kan dan 'wit' bijverdienen zonder dat 
de extra inkomsten op de uitkering worden gekort. 
Ook voor de werkwilligen wordt dan de kans groter 
om door middel van een deeltijdbaan het inkomen te 
verhogen. 

Toch volgt hieruit nog niet zonder meer, dat een 
verlaging van de uitkeringen gerechtvaardigd is. Er 
zal immers een aanzienlijke groep van werkwilligen 
overblijven die geen werk kunnen vinden, zoals ar
beidsongeschikten. De inkomensverbetering van de 
werkwilligen die aan het werk gaan zal dan in ieder 
geval grater moeten zijn dan het inkomensverlies 
van de onvrijwillig uitkeringsgerechtigden om tot 
een grotere 'gewogen som van keuzemogelijkhe
den' te kunnen leiden . Vooralsnog zijn er waar
schijnlijk vee! meer onvrijwillig dan vrijwillig werk
lozen, zodat het beperkte aantal banen dat een verla
ging van de uitkeringen oplevert een dergelijke 
maatregel niet kan rechtvaardigen. 

Overzien we de verschillende argumentaties die in 
het voorgaande de revue zijn gepasseerd, dan blijkt 
telkens weer hoe problematisch het is om een ver
groting van inkomensverschillen te rechtvaardigen. 
Of men nu de aandacht richt op het inkomen zelf, op 
het welzijn of op de keuzemogelijkheden van de bur
gers; of men nu streeft naar gelijkheid, naar maxi
malisatie van het minimumniveau of naar maximali
satie van een 'gewogen' som; steeds weer luidde de 
conclusie dat het voordeel van degenen die pro
fiteren van een (relatieve) verlaging van de uitkerin
gen onvoldoende opweegt tegen het nadeel dat de
genen die (al dan niet vrijwillig) op een uitkering 
blijven aangewezen, ervan ondervinden. 

Niettemin resten er twee mogelijke argumenten 
voor wie toch aan een verlaging van de uitkeringen 
wil vasthouden. Het eerste argument is, dat betaalde 
arbeid - los van het inkomen dat het oplevert- zo'n 
grote 'intrinsieke' waarde heeft, dat het grotere 
inkomensongelijkheid kan rechtvaardigen. Nog af
gezien van de vraag of een dergelijke 'perfectionisti
sche' bevoordeling van het traditionele arbeidsethos 
in onze pluralistische samenleving nog te verdedigen 

valt, zal men dan tevens moeten rechtvaardigen dat 
juist degenen die, ondanks de lagere uitkeringen, 
geen werk vinden maar dit arbeidsethos wei van 
harte onderschrijven, het meest de dupe zijn van een 
dergelijke maatregel. 

Het tweede argument gaat juist van het tegen
overgestelde uit, namelijk dat het niet wenselijk is 
om een specifieke opvatting over arbeid op te leg
gen . Lagere uitkeringen zouden dan gerechtvaar
digd kunnen zijn indien de meeste werkwilligen 
daardoor werk zouden vinden en de resterende uit
keringsgerechtigden voor het merendeel geen werk 
willen en ook verder niet worden lastig gevallen met 
een sollicitatieplicht en andere verplichtingen . 
Anders gezegd: een lager uitkeringsniveau kan 
gerechtvaardigd zijn indien de uitkering het karakter 
krijgt van een basisinkomen. 

Ontspannen keuzevrijheid 

Aangezien de Partij van de Arbeid vooralsnog de 
voorkeur geeft aan 'strenge rechtvaardigheid' 2 2 en 
de sollicitatieplicht wil handhaven, is het terecht dat 
de Tweede-Kamerfractie zich sterk heeft gekeerd 
tegen een verdere vergroting van inkomensverschil
len. Inmiddels is op Prinsjesdag echter bekend ge
worden, dat de wens van de PvdA slechts voor een 
klein dee! in vervulling is gegaan - ( een feit dat ove
rigens opmerkelijk weinig aandacht heeft gekregen). 
Het Centraal Planbureau verwacht momenteel, dat 
de koopkracht van de modale werknemer volgend 
jaar met anderhalf procent zal dalen en de koop
kracht van de minimum-uitkeringsgerechtigde altijd 
nog met tweeeneenhalf procent ( dit was aanvanke
lijk drie procent). 2 3 

Dit roept de vraag op, of de opvatting van de 
Partij van de Arbeid over de gewenste inkomensont
wikkeling wei op voldoende politieke en maatschap
pelijke steun kan rekenen. Wat de maatschappelijke 
steun betreft is er niet zo vee! reden voor twijfel: uit 
onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
blijkt telkens weer, dat een meerderheid van de Ne
derlandse bevolking voorstander is van een verklei
ning van de inkomensongelijkheid en zich keert 
tegen een verlaging van de uitkeringen. 24 Zo bezien 
is er voor de PvdA geen reden om zich, uit angst 

2 I. Hieruit volgt nog niet, dat dan ook 
de gehele invoering van een basisinko
men gerechtvaardigd is. De gevolgen 
daarvan zullen immers niet beperkt 
blijven tot de huidige uitkeringsgerech
tigden maar ook de positie van de hui
dige werkenden raken. Voor een uitge
breide beschouwing over de argumen
ten voor en tegen een basisinkomen, 

zie Het verdiende inkomen, par. I 3.622. 

Vgl. het concept-verkiezings
programma Wat mensen bindt. 

vindt dat de overheid hiertoe 'ingrij 
pende maatregelen' moet nemen. 
58 procent is het eens met de Stelling, 
dat onze sociale uitkeringen in geen 
geval minder mogen worden, ook al 
betekent dat voor sommigen extra 
financiele offers. Zie SCP, Sociaal en 
Cultureel Rapport 1992, Rijswijk, 199 2, 

PP· 440, 449, 450. 

2 3. c P B, Macro Economische Verkenning 
1994, Den Haag: :w Uitgeverij 
Plantijnstraat, september I993, p . 58. 
24. 56 procent van de bevolking is van 
mening dat de inkomensverschillen 
kleiner moeten worden en 5 I procent 
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voor stemmenverlies bij de middengroepen, minder 
als belangenbehartiger van de uitkeringsgerechtig
den op te werpen. Het is echter zeer de vraag of 
deze brede maatschappelijke steun voor een gelijke 
inkomensontwikkeling zich zal vertalen in steun 
voor de PvdA bij de komende Tweede-Kamerver
kiezingen. De reden daarvoor zou echter wei eens 
meer kunnen zijn gelegen in de vele tegenstrijdighe
den in het regeringsbeleid waarmee de PvdA de 
afgelopen kabinetsperiode heeft ingestemd, dan in 
een te eenzijdige nadruk op de belangen van de lage
re inkomensgroepen. Wie pleit voor een gelijk
waardige inkomensontwikkeling van werkenden en 
uitkeringsgerechtigden, er tegelijkertijd op hamert 
dat 'werk hoven inkomen' gaat en bovendien hoge 
prioriteit geeft aan beperking van de collectieve uit
gaven, moet niet vreemd opkijken als de kiezers zich 
teleurgesteld afwenden wanneer en de inkomens
verschiJlen groter worden, en de werkloosheid sterk 
oploopt, en de collectieve-lastendruk niet omlaag 
gaat. 

Leidt dit alles nu tot een 'ouderwets' pleidooi 
voor een Partij van de Arbeid die zich bij uitstek 
manifesteert als de Partij van de Inkomensnivel
lering? Niet noodzakelijkerwijs. Hoewel er zeker 
iets voor een dergelijke profilering te zeggen valt, is 

het de vraag of de kiezers, na de ervaringen van de 
afgelopen vier jaar, daardoor nog kunnen worden 
overgehaald hun vertrouwen aan de PvdA te schen
ken. In het verlengde van de hierboven geschetste 
rechtvaardigheidsopvatting is er echter ook nog een 
andere richting denkbaar die de PvdA zou kunnen 
inslaan . Zij zou zich kunnen ontwikkelen tot een 
'sociaal liberale' partij die vergroting van de reele 
keuzemogelijkheden van aile burgers vooropstelt. 
Minder nadruk op de hoogte van de minimumuitke
ringen kan dan worden gerechtvaardigd door tege
lijkertijd aan degenen die op een uitkering zijn aan
gewezen meer mogelijkheden te bieden het Ieven 
naar eigen keuze in te richten : door hen in de gele
genheid te stellen naast hun uitkering wat bij te ver
dienen, vrijwilligerswerk of andere onbetaalde acti
viteiten te verrichten of op hun uitgaven te besparen 
door een aantal zaken met anderen te delen - zonder 
dat dit wordt afgestraft met een verlaging van hun 
uitkering. Niet de 'strenge rechtvaardigheid' van 
het huidige kabinet - die tot op heden vooral streng 
en nauwelijks rechtvaardig te noemen is geweest 
zou dan de leuze moeten zijn waannee de PvdA de 
verkiezingsstrijd ingaat, maar wellicht iets als 'ont
spannen keuzevrijheid'. 
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Marx inN ederland 

Rob Hartmans bespreekt: 

M. van der Linden (Herausg.), 

Die Rezeption der Marxschen Theorie in den 

Niederlanden, Schriften aus dem Kari

Marx-Haus, Heft 45, Trier 1992, en F. 

Kalshoven, Over marxistische economie in 

Nederland 1883-1939, Thesis Publis

hers, Amsterdam 1993. 

Gedurende de eerste drie kwar
ten van deze eeuw vormde het 
marxisme een geloof voor vee! 
vernieuwingsgezinde, niet-chris
telijke intellectuelen. Het had een 
eigen Heilige Schrift, kerkvaders, 
schriftgeleerden, eigen ketters 
ook, en het theologisch debat 
werd gevoerd middels een niet 
aflatende stroom boeken, brochu
res en artikelen. Het is niet zo ver
wonderlijk dat in ons land, waar 
het bedrijven van theologie net zo 
vanzelfsprekend is als het droog
malen van polders, dit niet-tran
cendente geloof vee! pennen in 
beroering bracht. Hoewel over de 
geschiedenisvan bet socialisme en 
de arbeidersbeweging ten onzent 
inmiddels een aardige bibliotheek 
bijeen geschreven is, hebben tot 
nog toe weinigen zich werkelijk 
verdiept in de wijze waarop Ne
derlandse marxisten hun leer heb
ben gelnterpreteerd, becommen
tarieerd of aangevuld. Het politie
ke debat, de organisatiegeschie
denis, de biografische details -
deze zaken zijn reeds uitvoerig 
belicht. Aan de ideeengeschiede
nis is tot op heden even we! weinig 
aandacht geschonken. Twee re
cente publikaties trachten in deze 
leemte te voorzien. 

Hollandse handelskapitalisme 
Het Karl-Marx-Hims te Trier, 
waar de gebaarde profeet in I 8 I 8 

bet levenslicht aanschouwde, or
ganiseert sinds I 9 8 3 , de honderd
ste sterfdag, conferenties waarop 
de receptie van het marxistische 
gedachtengoed in een bepaald 
land centraal staat. Na China, de 
Sovjet-Unie en ltalie was in I99I 

Nederland aan de beurt. De resul
taten van deze laatste conferentie 
zijn gebundeld in een kloeke, soo 
bladzijden tellende bundel, die in 
samenwerking met bet Amster
damse I Is G is uitgegeven. 

De redacteur van de bundel, 
Marcel van der Linden, recon
strueert aan de hand van diverse 
boeken, artikelen en passages uit 
brieven bet beeld dat Marx en 
Engels hadden van de zeventiende 
eeuwse Republiek. Hoewel Marx 
in band I van Das Kapital Holland 
kenschetste als 'die kapitalistische 

Musternation' valt dit echter nogal 
tegen. Ook Piet Laurens en Jan 
Lucassen, in hun artikel 'Marx als 
Historiker der niederHindische 
Republik, komen tot de conclusie 
dat Marx' kennis van de I 7 eeuw
se sociaal-economische geschie
denis zeer gebrekkig en fragmen
tarisch was. Een groot dee! van de 
toen voorhanden zijnde literatuur 
heeft hij nimmer gebruikt. Goed 
beschouwd is het natuurlijk merk
waardig dat Marx, voor wie de re
latie tussen sociaal-economische 
verhoudingen en politieke veran
deringen de hoeksteen van zijn 
theorie vormt, niet meer aan
dacht heeft besteed aan bet Hol
landse handelskapitalisme. 

Vander Linden laat in zijn arti
kel ook nog zien dat in bet be
gin van deze eeuw Nederlandse 
marxisten als Henriette Roland 
Holst, Sam de Wolff, Will em van 
Ravesteyn en Bram Soep vol 
enthousiasme de vaderlandse ge
schiedenis te lijf gaan met bet his
torisch materialistische instru
mentarium. Zo rond de Eerste 
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W ereldoorlog lijkt het nieuwtje 
er echter vanaf, en zijn het vooral 
nog vakhistorici als J.G . van Dil
len, H .A. Enno van Gelder en Jan 
Romein voor wie het historisch 
materialisme een leidraad is bij 
hun geschiedschrijving. Oat Ne
derlandse marxisten zich nooit zo 
uitvoerig hebben bezig gehouden 
met wat Marx en Engels over de 
Nederlandse geschiedenis hebben 
geschreven, wijt Vander Linden 
overigens aan het feit dat die pas
sages zich vooral bevinden in Band 
2 en 3 van Das Kapital. De mees
ten kwamen nooit verder dan dee! 
l. 

Terwijl vroeger op de tentoon
stelling in het Karl-Marx-Haus de 
rol die Bakoenin in de Eerste 
Internationale had gespeeld vol
ledig was weggemoffeld, bevat dit 
hoek maar liefst twee artikelen 
over Nederlandse anarchisten. In 
een voorbeeldig essay over Do
mela Nieuwenhuis heeft Bert 
Altena de verhouding tussen Do
mela en het marxisme bloot ge
legd. Van marxistische zijde werd 
Domela meestal voorgesteld als 
een, op z'n best, kritiekloze ec
lecticus, of zelfs als een ignorante 
namaakintellectueel die te dom 
was om Marx' theorieen te bevat
ten . Als 'bewijs' voor deze laatste 
opvatting werd altijd de brief 
opgevoerd die Domela in I 8 8 I 
aan Marx schreef, en waarin hij 
vroeg wat het proletariaat moest 
doen op het moment dat het de 
macht had veroverd. Die domme 
Domela! In zijn achterlijke utopis
me begreep hij werkelijk geen 
snars van 'wetenschappelijk so
cialisme', wat ook al was geble
ken uit zijn bewerking van dee! I 

van Das Kapital. Oat Marx van 
mening was dat Domela's ver
taling er, als popularisering, best 
mee door kon werd door de 
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marxisten gemakshalve altijd ver
zwegen. 

'Wenn ich Sozialist bin, so bin 
ich es geworden durch den Ein
fluss ihres epochemachenden 
W erke, das Kapital', schreef Do
mela in · I 88o aan Marx . Altena 
laat zien dat Domela hier, wellicht 
om te vleien, een klein leugentje 
gebruikte. 1 Op het moment dat 
hij Marx begon te lezen had Do
mela echter a! heel wat socialisti
sche lectuur tot zich genomen. 
Proudhon, Fourier, de christen
socialisten Maurice en Kingsley, 
Lasalle, Rodbertus - zij hadden 
hem reeds tot socialist gemaakt. 
Aangezien Domela bovendien, al 
tijdens zijn studietijd, sterk be'in
vloed was door John Stuart Mill's 
On liberty, had zijn socialisme 
reeds vroeg libertaire trekjes. In 
tegenstelling tot Marx was voor 
Domela het socialisme niet aileen 
een kwestie van economie, maar 
was het ook een vorm van mora
lisme en van kritiek op de maat
schappij als geheel. Domela keek 
vooral naar het praktische, agita
torische nut van Marx' opvattin
gen. Voor wetenschappelijke 
finesses had hij weinig geduld, 
filosofische subtiliteiten als de dia
lectiek waren aan hem niet 
besteed. Toen in I 890 Marx' kri 
tiek op het programma van Gotha 
bekend werd, vie! de gevierde 
theoreticus van zijn voetstuk. 
Marx en Engels hadden de zaak 
bedrogen, ze hadden geen open 
kaart gespeeld. Waardering had 
Domela daarentegen wei voor de 
kritiek van Bernstein . Vooral 
diens bestrijding van de 
Konzentrationstheorie vie! bij Do
mela in goede aarde, omdat dit 
ruimte schiep voor het anarchisti
sche stokpaardje van de kleine 
produktie-eenheden. 

Overigens doet het enigzins 
merkwaardig aan dat Altena zijn 

fraaie en meer dan degelijke arti
kel besluit met de nogal vrijblij
vende opmerking dat Domela's 
kritiek op de sociaal-democratie 
nog altijd actueel is. Alsof die kri
tiek door anderen niet vee! cohe
renter en puntiger is geformu
leerd, alsof de sociaal-democratie 
van honderd jaar geleden vee! te 
maken heeft m et de sociaal
democratie van nu . 

'Riformistisch anarchisme' 

Een andere bete noir der Neder
landse marxisten, Christiaan 
Cornelissen, krijgt eveneens de 
nodige aandacht in dit hoek. De 
door Domela, Troelstra, Vliegen 
en anderen zeer negatiefbeschre
ven economische autodidact staat 
in Nederland vooral bekend als 
intrigant en pseudo-intellectueel. 
In Frankrijk daarentegen - waar 
hij tussen I 90 3 en I 944 zijn vijf
delige Traite seneral de science eco

nomique publiceerde - wordt hij 
erkend als een serieus te nemen 
econoom. Vanaf I 887 was Cor
nelissen, die sterk onder de in
vloed van Marx stond, de naaste 
m edewerker van Domela. Hij 
speelde een belangrijke rol bij de 
oprichting van het Nationaal Ar
beids Secretariaat (NAS) in 1893. 
Cornelissens economische deter
minisme drukte zijn stempel op 
het N AS. Hierdoor ontstond het 
revolutionaire syndicalisme in 
Nederland eerder dan in Frank
rijk. Na een ruzie met Domela 
over het vraagstuk van de organi
satie stapte Cornelissen uit de 
Socialistenbond en vertrok hij in 
I 898 naar Frankrijk. Daar speelde 
hij tot aan I 9 14 een belangrijke 
rol in de syndicalistische bewe
ging. Zijn pro-geallieerde stand
punt tijdens de Eerste Wereld
oorlog vervreemdde hem, even
als Kropotkin, van de overgrote 
meerderheid der anarchisten en 
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syndicalisten. 
W edman 's artikel geeft een 

goed overzicht van Cornelissen's 
levensloop maar gaat helaas nau
welijks in op zijn ideeen. Het is 
dan ook zeer jammer dat Wed
man het laat bij de opmerking dat 
het 'reformistisch anarchisme' 
dat Cornelissen op het eind van 
zijn leven aanhing verwantschap 
vertoont met Troelstra's 'politiek 
systeem'. 

Deze waardevolle bundel, die 
fraai is gei.1lustreerd, wordt spijtig 
genoeg ontsierd door de bijna ze
ventig pagina's tellende bijdrage 
van Ger Harmsen. Onder de titel 
'Marx-rezeption in der niederliindi

sche Sozialdemokratie, 1918-198 3' 

pretendeert de nestor van de ge
schiedschrijvers der Nederlandse 
arbeidersbeweging een encyclo
pedisch overzicht te geven van de 
wijze waarop de Nederlandse so
ciaal-democratie met Marx is om
gesprongen . Op zich is daar na
tuurlijk niets op tegen, maar aan 
een encyclopedie stellen we wel 
twee eisen: een zo groot mogelij
ke volledigheid en uiterste zorg
vuldigheid. Oat Harmsen zijn bij
zonder imposante boekenkast 
omver heeft getrokken is dus geen 
bezwaar, maar zelfs zijn collectie 
blijkt lacunes te vertonen. De 
wijze waarop Harmsen zijn mate
riaal behandelt is niet aileen rom
melig en oppervlakkig, maar te
vens inconsequent. Als hij bij
voorbeeld is aangeland bij de jaren 
dertig moet hij natuurlijk iets zeg
gen over de, a! dan niet marxisti
sche, fascisme-analyses van de so
ciaal-democraten. Harmsen haalt 
bij deze gelegenheid weer eens 
het oude fabeltje van stal, dat het 
fascisme door de sociaal-demo
craten niet serieus is geanaly
seerd. Hij wijdt enkel enige regels 
aan het waardeloze essay van Jan 
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Romein over de economische en 
sociale grondslagen van het fascis
me en aan het werk van Jacques de 
Kadt en Menno ter Braak. Nu 
waren deze drie heren helemaal 
geen sociaal-democraten, en de 
s D A P' er die zeven jaar eerder dan 
De Kadt een uiterst originele en 
waardevolle analyse van het natio
naal-socialisme heeft gemaakt, 
Will em Banning, wordt in dit ver
band niet genoemd. 2 Elders in de 
tekst wordt Banning trouwens 
voor de zoveelste maal afgeschil
derd als een simpele De Man-epi
goon, terwijl inmiddels bekend 
mag worden verondersteld dat 
Banning een flink aantal denkbeel
den zelfstandig heeft ontwikkeld 
v66r publikatie van De Man's Zur 

Psycholoaie des Sozialismus in I 9 2 6. 
Wat betreft De Man, Harmsen 
valt hier Marcel van der Linden 
bij, die op de conferentie gezegd 
schijnt te hebben dat De Man's 
keuze voor het fascisme niet ai
leen verklaard client te worden uit 
diens anti-rationalisme, maar dat 
tevens zijn geloof in het planisme 
hierbij een rol speelde . Op zich 
interessant en het overdenken 
waard, maar hoe zit het dan met 
N ederlandse sociaal-democraten 
als Banning, De Kadt, Hein Vos 
en Jan Tinbergen? Waarom zijn 
die dan geen fascist geworden? 

Met betrekking tot de sociaal
democratie blijft Harmsen blijk
baar nog altijd bepaalde blinde 
vlekken koesteren. In dit artikel 
tracht hij deze omissies op te vul
len met uitwijdingen over CPN

publikaties en de Marx-exegese 
door diverse ML-groepjes uit de 
jaren '6o en '7o. Wat dat met de 
Marx-receptie in de sociaal-de
mocratie van do en he eft is mij een 
raadsel, evenals trouwens zijn 
motivatie voor het ongenoemd 
Iaten van het alleraardigste Marx
boekje van Bart Tromp uit I 983. 

Na dit routineuze broddelwerkje 
van een blijkbaar zeer vermoeide 
veteraan zijn de bijdragen over het 
marxisme van de zogenaamde 
'Hollandse School' een verade
ming. Hans Manfred Bock wijdt 
een boeiend artikel aan wat hij ziet 
als het specifieke aan het 'Hol
landse marxisme', namelijk de 
synthese tussen het werk van 
Marx en Dietzgen. Volgens An
ton Pannekoek, Henriette Roland 
Holst en Herman Gorter zou zo'n 
synthese noodzakelijk zijn omdat 
Marx en Engels het kennistheore
tisch aspect van hun theorie ver
waarloosd zouden hebben. Bo
vendien hadden zij geen rekening 
gehouden met het probleem dat 
het klassebewustzijn van het pro
letariaat verandert als het een 
hogere trap in de historische wer
kelijkheid had bereikt. Het aan
trekkelijke van de Marx-Dietzgen 
synthese was dat het de theorie 
veel consequenter maakte dan de 
interpretaties die bijvoorbeeld 
Kautsky en Lenin er aan gaven. 
Het nadeel was dat de theorie zo 
abstract en dogmatisch werd, dat 
zij geen ruimte liet voor tactische 
overwegingen. 

Bijzonder boeiend is de studie 
die Henny Suiting schreef over 
het tijdschrift van de Hollandse 
marxisten, De Nieuwe Tijd. Het is 
niet bedoeld als een uitputtend 
onderzoek naar aile aspecten van 
dit vermaarde blad. Op de van 
hem bekende, dus zeer grondige 
wijze, analyseert Suiting hoe een 
viertal thema's in De Nieuwe Tijd 

werden behandeld. Het gaat hier
bij om de filosofische grondslagen 
van het marxisme, en de marxisti
sche opvattingen over de econo
mie, de staat en kunst en litera
tuur. Ook hij besteedt ruime aan
dacht aan de Dietzgen-receptie 
door mensen als Pannekoek, Ro
land Holst en Gorter. Hoewel 



Kautsky had verklaard dat het 
denken van Dietzgen onverenig
baar was met dat van Marx, zagen 
de 'Hollandse' marxisten geen 
fundamenteel tussen hun eigen 
opvattingen en die van Kautsky. 
Pas na de breuk tussen Pannekoek 
cum suis en de zich op Kautsky 
orienterende sociaal-democraten 
werd de Oostenrijkse hogepries
ter een fatalistische en mechanis
tische Marx-receptie verweten. 
Ook Suiting ziet in het kiezen 
voor Dietzgen een van de oorza
ken van het dogmatisme van de 
groep rond Pannekoek. Onder 
invloed van Dietzgen werd 
Roland Holst's socialisme sterk 
voluntaristisch, terwijl Panne
koek's en Gorter's afkeer van het 
parlementarisme en hun verheer
lijking van de spontane massa
actie door Dietzgen's theorieen 
werd gevoed. 

In een studie over de relatie 
tussen het marxisme en de ars 
poetica van Gorter bestrijdt Gott
fried Mergner evenwel het be
staan van een Hollandse marx
istische school. Vol gens hem is dat 
'eine die Widerspriiche iiberge
hende nachtrachlige Zwangsver
einigung in asthetischer Absicht.' 
Eigenlijk hield aileen Pannekoek 
zich serieus met Dietzgen bezig. 
Roland Holst deed dit al vee! min
der en voor Gorter was het mar
xisme voor alles een geloof. Zijn 
bemoeienissen met de theorie, en 
dus ook met de filosofie van Dietz
gen, waren bijronderoppervlakk:ig. 
Een zeer interessante bijdrage aan 
onze kennis van het Nederlandse 
marxisme wordt in deze bundel 
geleverd door het artikel van de 
econoom Frank Kalshoven. Dit 
artikel, over de marxistische 
waardetheorie, is echter een 
voorstudie ten behoeve van zijn 
inmiddels verschenen dissertatie. 
Vandaar dat ik me hier wil beper-
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ken tot zijn proefschrift over de 
marxistische economie in Neder
land tussen 1883 en '939· Vol
gens Kalshoven kun je niet spre
ken van een 'Hollandse School' 
van het marxisme, aangezien er 
geen sprake was van een welbe
wuste poging nieuwe uitgangs
punten te formuleren en boven
dien de onderlinge contacten vrij 
los waren. In navolging van 1 .R. 
Zuidema is hij van mening dat 
men in plaats van het be grip school 
beter de term stijl kan hanteren.3 

Wat waren echter de kenmer
ken van het 'Nederlandse Stijl
marxisme'? Over het algemeen 
krijgen de Nederlandse marxisten 
het stempel 'Kautskyaans' opge
drukt. Ook Henny Suiting deed 
dit in het bovengenoemde artikel. 
In navolging van Kolakowski han
teert hij de volgende zes kenmer
ken van het Kautskyaanse marxis
me: 1. de vermaatschappelijking 
van de produktiemiddelen is een 
kenmerk van het socialisme, zo
dat de klassenmaatschappij op
houdt te bestaan; 2 . het kapitalis
me is niet in een evolutionair pro
ces op te heffen, een klassenstrijd 
is noodzakelijk; 3. er is een princi
piele gelijksoortigheid in de be
langen van de arbeiders in aile Jan
den; 4· het marxisme is niet aileen 
een analyse van het kapitalisme 
maar doet tevens voorstellen om 
het kapitalisme op te heffen, het is 
dus tegelijkertijd 'positivistisch' 
als 'ideologisch'; s. het Kauts
kyanisme is historisch-materialis
tisch; 6. het kapitalisme ontwik
kelt zich via 'wetmatigheden of 
tendenties' . 

Kalshoven constateert dat de 
eerste drie kenmerken !outer po
litieke stellingnames zijn, terwijl 
het vierde kenmerk mutatis mu
tandis ook geldt voor klassieke en 
neo-klassieke economen. Het his
torisch-materialisme wordt niet 

uitsluitend door Kautskyanen on
derschreven, maar zelfs door 
sommige niet-marxisten. Het 
zesde kenmerk is vee! te vaag, 
want het zegt niets over de status 
van die wetmatigheden oftenden
ties . Nederlandse marxisten we
ken op drie pun ten af van Kauts
ky's Marx-exegese: de filosofi
sche grondslagen, de waardetheo
rie en de conjunctuurtheorie. Ui
teraard gaat Kalshoven in op de 
wijze waarop vooral Pannekoek 
tot een synthese tussen Marx en 
Dietzgen trachtte te komen, en hij 
doet dat grondiger en helderder 
dan de overige auteurs. Op het 
gebied van de waardetheorie was 
het vooral Saks die een oplossing 
trachtte te vinden voor de centro
verse over de relatie tussen waar
de en produktieprijs, dat wil zeg
gen tussen de eerste delen van Das 
Kapital en het derde. Op het ge
bied van de conjunctuurtheorie 
verrichten Saks, 1. van Gelderen 
en Sam de Wolff baanbrekend 
werk. Hoewel we dat natuurlijk 
wei wisten, gaat Kalshoven als 
eerste echt in op de theorieen van 
deze marxisten. Als men zich 
door de vele economische formu
les niet laat afschrikken kan men 
bij Kalshoven nu eindelijk exact 
terugvinden in welke opzichten 
die eigengereide Nederlanders af
weken van de door Kautsky be
waakte 'orthodoxie' . 

Maar, zo zou men zich kunnen 
afvragen, hoe komt het dan dat die 
Nederlandse marxisten zich zelf 
dan wei als redelijk trouwe Kauts
kyanen zagen? Kalshoven he eft op 
deze vraag een eenvoudig ant
woord . Men moet een onder
scheid maken tussen marxisme en 
socialisme. Marxisme is volgens 
hem 'de stu die van het kapitalisme 
refererend aan casu quo voortbou
wend op de werken van Marx 
door mensen die zich marxist 
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noemen'. Het socialisme daaren
tegen is 'een politieke stellingna
me gericht op het veranderen dan 
wel het ophelfen van het kapitalis
me'. Wat betreft hun politieke 
opvattingen konden Saks, Van 
Gelderen, De Wolff, en aanvan
kelijk ook Pannekoek en de zij
nen, zich herkennen in het Kauts
kyanisme zoals dat door Suiting 
werd samengevat. Zij waren 
(gedurende een zekere peri ode) 
Kautskyaanse socialisten. W at be
treft hun analyse van het kapitalis
me, dus wat betreft hun marxis
me, weken zein belangrijke mate 
af van Kautsky. 

Het hoogtepunt van de marxis
tische economie in Nederland 
werd volgens Kalshoven bereikt 
in de periode I9oo-I9I6. Het 
begin van dat tijdvak werd gemar
keerd door de polemiek in De 
Kroniek tussen Saks en Van der 
Goes, waarbij de eerste aantoon
de dat de tweede slechts over een 
zeer gebrekkige kennis van het 
marxisme beschikte. Na I 9 I 6 

VAN 

Rectificatie 

In het oktobernummer van s&..P werd 
het artikel van Philip van Praag jr. 
'Heeft de politieke partij nog een toe
komst?' abusievelijk zonder de bijbeho
rende noten afgedrukt. We bieden de 
auteur en de lezers hiervoor onze ver
ontschuldigingen aan. 

Centraal in het 'besprekingsartikel' 
van Van Praag stond een drietal in 1 9 9 2 

verschenen dissertaties: R.A. Koole 
( 1 99 2 ), De opkomst van de mod erne kader
panij; Veranderende partijoraanisatie in 
Nederland 1960 - 1990. Utrecht: Het 
Spectrum; S. Toonen (1992), Op zoek 
naar charisma; Nederlandse politieke partij
en en hun lijsttrekkers 1963- 1986. Am
sterdam: v u uitgeverij; R. Hillebrand 
( 1992), DeAntichambre van het Parlement; 
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houden de meeste marxistische 
theoretici zich niet meer met eco
nomische vraagstukken be zig. 
Uitzonderingen zijn Rudolf Kuy
per en Sam de Wolff. Hoewel hei
den zichzelf als marxist be
schouwden, en hun denkbeelden 
over sociologie en politiek dat 
zeker ook waren, zijn hun econo
mische opvattingen niet als zoda
nig te karakteriseren. Bij Kuyper 
was dat zeer duidelijk, die had 
reeds in I 90 2 het neo-klassieke 
leerstuk van het dalend grensnut 
omarmd. Kalshoven laat zien dat 
ook De Wolff's paging te komen 
tot een 'tiifere Begriindung' van de 
marxistische economie niet veel 
anders was dan het annexeren van 
tal van neo-klassieke opvattingen. 
Het bijzonder leesbare proef
schrift van Kalshoven laat, evenals 
de betere stukken uit de Trier
bundel, zien dat het zeker de 
moeite loont het Nederlandse so
cialisme te bestuderen vanuit een 
ideeenhistorische invalshoek. Er 
valt wat dat betreft nog meer dan 

genoeg werk te doen. Over het 
marxisme is nog veel meer te ver
tellen dan in deze twee boeken 
reeds is gedaan, en ook het plan
socialisme, het religieus-socialis
me en de activiteiten van de Wiar
di Beckman Stichting, om maar 
eens wat te noemen, schreeuwen 
in feite om een grondige, analyti
sche bestudering. 

ROB HARTMANS 

Historicus 

No ten 
1. In zijn recente Dome/a, een heme! op 
aarde(Amsterdam 1993), steltJan 
Meyers dat liegen of vleien absoluut 
niet strookte met Domela's karakter 
(biz. 388, noot 1) . HijgelooftDomela 
dus op zijn woord en ontkent invloeden 
van andere socialistische auteurs . 
2. Vgl. R. Hartmans, 'Hetfascismeen 
de vernieuwing van het socialisme. De 
SOAP in de jaren dertig', Socialisme en 
Democratie, mei 1989, biz. 1 70- 1 77. 
3· Vgl. J.R. Zuidema, 'School ofstijl; 
een vraagstuk van indeling', in: dez., 
Van alle markten thuis, Rotterdam 1986, 
biz. 183 - 201. 
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Kandidaatstellina in Nederlandse politieke 
partijen . Leiden: oswo Press. 

De overige in de voetnoten vermelde 
literatuur geven we hieronder alsnog 
weer. (Tussen haakjes staat de verwij
zing naar de pagina's in het oktober
nummer) 
- H. Daalder, Van oude en nieuwe reaen
ten. OJ Politiekalsberoep. Leiden, 1993, 
p. 2o. (p. 441) 
- H. van den Brink, 'Het referendum 
en de wet' in Ph. van Praagjr. (red.): 
Een Stem verder, het riferendum in de lokale 
politiek. Amsterdam, Het Spinhuis, 
1993, p. 79 (p. 441) 
- J.Th.J. van den Berg, 'Het "prefab
kamerli<.!"' in: J .Th.J. van den Berg e .a. 
(red.), Tussen en Nieuwspoort en 
Binnenh<if, 's-Gravenhage, 1989, pp. 
191-210. 9· (p. 443) 

- E. van Thijn, 'Een moderne verkie
zingscampagne', in Socialisme &.Demo
cratie, 1966, pp. 704- 714. (p . 446) 
- Overigens blijkt dater geen sprake is 
van afnemende politieke belangstelling 
of groeiend politiek wantrouwen. Wei 
blijkt dat de partijbinding onder jonge
ren sterk afneemt, zie verder C. van 
der Eijk, P. Pennings en A. Wille, 
'Politieke betrokkenheid - is de burger 
afgehaakt' in: J. J. M. van Holsteyn en 
G.A. Irwin (red.), De Nederlandse kiezer 
1989 . Amsterdam, 1992, p. 3-32. (p. 
447) 
- zie voor een uitgebreidere argumen
tatie inzake het correctief Referendum 
de bijdragen van onder andere De Haan/ 
Duyvendak, Witteveen, Tops/ Depla 
en Kries.i aan de bundel Een Stem verder, 
het riferendum in de lokale politiek. (red: 
Ph. van Praagjr, Amsterdam, 199 3) 
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Een rood woord 1 2 

1 • nadat de bladeren zijn gevallen 
komt de maan terug 
hoven het meer 
2 .rond lijkt het wei 
ofhet opzettelijk is 
gegraven 
3. een enkele maal 

trekt hij 
met zijn poten 
alsofhij nog loopt 
4.licht maar traag 
als een roze bal 
hieren daar 
kijk naar het diertje 

ze ziet het niet 
maar als een donker voorwerp 
dat steeds groter wordt 
1 .het is of de dood 
het aapje een 
met de boom heeft gemaakt 
of een vrucht van hout 

die langzaam daaruit groeit 
rijp de grond nadert 
· om verwelkend 

haar zaden af te staan 
2 . geeft hem een hand 

en gaat naast hem liggen 
of ze haar lengte 

aan de zijne 
wil meten 

1 .geefhem een hand 
en ga naast hem liggen 

ofje jouw lengte 
aan de zijne 
wiltmeten 

Frans van Dixhoorn 

Commentaar 

herfst voorbij, winter nabij, 
hoe staat het rood erbij ... 

al eerder publiceerde s &_p 

een fragment uit de reeks 
Armzwaai van de opvallende dichter 
die eenvoud van taal paart aan raadsel
achtige inhoud en vorm, zoals blijken 
kan in een uitgave van Perdujaagpad 

en in een voorjaarsaanbieding van de 
Bezige Bij met drie reeksen van deze 
aard . .. 

nog even tell en en we nemen met een 
kreits afscheid van een verwarrend 
jaar ... 
Rein Bloem 
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Rechtsstaat 
AOW 

s&..o 121993 

HOOFDEN & ZINNEN 

Ik denk dus ik ben 
strafbaar 

In het w R R-rapport 'Rechtshand
having' uit 1988 wordt een on
derscheid gemaakt tussen de 
rechtsstaat als waarborg en de 
rechtsstaat als resultaat. Met het 
eerste worden de in het recht 
vastgelegde waarborgen voor 
burgers tegen een opdringerige 
overheid bedoeld. Hiertoe beho
ren onder andere de vele proce
durele voorschriften en regels, 
waardoor de rechtsbescherming 
van verdachten gegarandeerd 
wordt. Het tweede wordt door de 
WRR omschreven als 'de rechts
plicht tot rechtshandhaving'. De 
overheid client er op toe te zien 
dat het recht nageleefd wordt, zo
danig dat burgers zich vrij en vei
lig ten opzichte van elkaar en van 
de overheid voelen. 

Oat aan het laatste de afgelopen 
jaren het een en ander mankeer
de, is genoegzaam bekend. De ba
lans leek zoek geraakt. Mondige 
burgers, zich terdege bewust van 
hun rechten en daaraan de over
heid geregeld herinnerend, zijn in 
steeds grotere getale de wet gaan 
overtreden. Bovendien doet zich 
in Nederland de laatste jaren een 
relatief nieuw en verontrustend 
verschijnsel voor door de op
komst van de georganiseerde mis
daad. Hoewel over de omvang 
van die georganiseerde rnisdaad 
nauwelijks gegevens voorhanden 
zijn, is het een feit dat de crimi
naliteit steeds gewelddadiger 
wordt en dat met name in de 
drugshandel sprake is van profes
sionele (internationale) organisa
ties. 

V anzelfsprekend heeft het 
Ministerie van Jusitie aandacht en 
de noodzakelijke middelen ge-

vraagd om zowel de kleine en veel 
voorkomende criminaliteit als de 
georganiseerde misdaad een halt 
toe te kunnen roe pen. 

Verontrustend is echter dat de 
andere voorname taak van het 
Ministerie: het garanderen van 
rechtswaarborgen, in toenemen
de mate ondergeschikt wordt ge
maakt aan de wens effectief en 
efficient het recht te handhaven. 
De herziening van de vreemdelin
genwet is het meest bekende 
voorbeeld van de prijs die Justitie 
bereid is te betalen voor een effi
ciente rechtshandhaving. Het 
recht op hager beroep, ooit een 
onvervreemdbaar burgerrecht, is 
in de herziene wet niet meer gega
randeerd voor vreemdelingen. 
De kleine toegift van Justitie : cas
sa tie in het belang van de wet, 
brengt geen noemenswaardig 
verschil aan in de rechtspositie van 
vreemdelingen. Met deze wets
wijziging leek de relativering van 
de rechtsstaat als waarborg voor
alsnog zijn hoogtepunt te hebben 
bereikt. 

'Leek', omdat op dezelfde dag 
een ander wetsvoorstel vrijwel 
onopgemerkt de Tweede Kamer 
is gepasseerd dat door de funda
mentele schending van de rechts
waarborgen van burgers gemak
kelijk met de herziening van de 
vreemdelingenwet kan concurre
ren. 

'Strafbaarstelling van voorbe
reidingshandelingen' heeft op een 
enkel redactioneel commentaar 
in de landelijke dagbladen en een 
paar woedende betogen van straf
rechtsjuristen in vaktijdschriften 
na, nauwelijks voor enige beroe
ring gezorgd. Op het eerste ge
zicht wekt dit weinig verbazing. 
De weinig aansprekende titel en 
de specialistische strafrechtelijke 



s &_o t 2 1993 

HOOFDEN & ZINNEN 

kennis die vereist is om de conse
quenties van de wet te overzien, 
verklaren de geringe belangstel
ling van de pers en het publiek. 
Bovendien is protest uitgebleven 
omdat de groep die geraakt wordt 
diffuus is en als ze een gezicht 
heeft, identificatie ermee moeilijk 
is : volgens plan wordt vooral de 
georganiseerde misdaad een slag 
toegebracht. 

Echter, de strafrechtsjuristen 
die zich kwaad over het wetsvoor
stel hebben gemaakt, spreken van 
een 'opzienbarende systeem
breuk' en van 'een van de belang
rijkste wetswijzigingen in het 
W etboek van Strafrecht sinds zijn 
ontstaan'. Deze kritiek kan niet 
afgedaan worden als de hyperge
voelige reactie van scherpslijpen
de strafrechtsdogmatici. Met de 
wet wordt een zo verregaande 
uitbreiding van de strafbaarheid 
beoogd dat de beginselen van het 
W etboek van Strafrecht in het 
geding komen. Net als in het geval 
van herziening van de vreemde
lingenwet, betekent deze wet een 
ernstige aantasting van de rechts
waarborgen van burgers. Het be
lang dat op het Ministerie aan cri
rninaliteitsbestrijding wordt ge
hecht en de geringe belangstelling 
voor de functie van het recht als 
beschermvrouwe van burgers te
gen een opdringerige en ambiti
euze overheid, cumuleren in deze 
wet. De wet verdient uitgebreide 
aandacht omdat hiermee de vraag 
zich aandient tot welke prijs justi
tie de zware criminaliteit wil be
strijden. Oftewel, wanneer wordt 
de grens van bescherming van 
burgers tegen georganiseerde 
misdaad overschreden ten koste 
van rechtsbescherming? 

Voorbereidinashandelinaen 

De achtergrond van het wets-

voorstel is de dringende wens van 
politie en justitie om in vervolging 
van en bewijsvoering tegen zware 
criminaliteit meer handelsruimte 
te krijgen. Minister Hirsch Ballin 
merkte bijvoorbeeld in het Ka
merdebat over het voorstel op, 
dat de zware crirninaliteit steeds 
gemakkelijker ontkomt aan ver
volging en dat de politie niet vol
doende bevoegdheden heeft om 
deze in een vroeg stadium tegen te 
houden . Dit is volgens de Minister 
onbevredigend voor het rechtsge
voel en fnuikend voor de effec
tiviteit van de rechtshandhaving. 
Inderdaad is de laatste decennia 
het percentage zware overvallen 
sterk gestegen en staat de politie 
steeds vaker met lege handen als 
het om voorkomen en bestrijden 
van deze vorm van criminaliteit 
gaat. In het Iicht van het wets
voorstel wordt bovendien dik
wijls gewezen op het gevaar van 
terroristische acties ( zoals de ac
ties van R A R A) en sexuele delic
ten, die bij de huidige wetgeving 
vaak niet voorkomen kunnen 
worden. 

Een bijzondere rol in de discus
sies die tot het voorstel hebben 
geleid (en ook in het Kamerdebat) 
is weggelegd voor de zaak Heijn. 
De ontvoering van en moord op 
de voorman van het Aholdcon
cern heeft destijds tot heftige re
acties geleid, zowel bij het publiek 
als bij de opsporende instanties. 
Deze emoties en de machteloos
heid van de bevoegde instanties 
om de zaak tot een goed einde te 
brengen, zijn door voorstanders 
van de nieuwe wet vaak aange
haald . Een pikant detail is echter 
dat ondanks strafbaarstelling van 
voorbereidingshandelingen de 
tragedie niet voorkomen had kun
nen worden. De nieuwe wet ver
onderstelt dat de politie in de 

'pro-actieve fase' van een misdrijf 
in kan grijpen. Helaas is in de zaak 
Heijn politie noch justitie op de 
hoogte geweest van de voorberei
dingen die de dader van het rnis
drijftrof. 

In de nieuwe wet wordt de voor
bereiding van misdrijven waarop 
een aevanaenisstr~ van minimaal 
acht jaar staat, strafbaar. De voor
bereidingshandelingen moeten bo
vendien in vereniaina zijn ge
pleegd. Voorbereiding blijkt vol
gens de nieuwe wet uit: 'het op
zettelijk invoeren, doorvoeren of 
voorhanden hebben van voorwer
pen, stoffen, gelden of andere be
taalmiddelen, informatiedragers, 
ruimten of vervoermiddelen ken

nelijk bestemd tot het begaan van 
een rnisdrijP. Oppervlakkig ge
zien lijkt de formulering uiterst 
zorgvuldig. De grootste beperking 
die aan strafbaarstelling van voor
bereidingshandelingen wordt ge
steld, is de eis van de zwaarte van 
het op handen zijnde misdrijf. 
Door een minimum van acht jaar 
gevangenisstraf te eisen, valt au
tomatisch aile kleine en vee! voor
komende criminaliteit af. Hierna 
duiken echter al snel problemen 
op. De eis van het in vereniging 
plegen, heeft in een stadium van 
voorbereiding van een rnisdrijf, 
zoals terecht in een redactioneel 
commentaar in N RC-Handelsblad 

werd opgemerkt, geen betrek
king op een 'lichaam met statuten 
en rechtspersoonlijkheid; ieder 
vaag clubje is voldoende'. 

Het meest problematisch is 
echter de omschrijving 'kennelijk 
bestemd zijn tot het begaan van 
een misdrijf. Hiermee krijgt de 
politie bevoegdheid om in te grij
pen als van een misdrijf nog geen 
sprake is. Willekeurige, schijn
baar alledaagse handelingen kun-
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nen door de politie gei:nterpre
teerd worden als kennelijk be
stemd tot het plegen van een mis
drijf. In principe kan de aanschaf 
van een rol afplaktape bij een doe
het-zelf zaak leiden tot een arres
tatie. 

Denken en handelen 

Een van de grondbeginselen van 
ons strafrecht luidt dat 'geen feit 
strafbaar is dan uit kracht van een 
daaraan vooraf gegane wettelijke 
strafbepaling'. Met dit 'legali
teitsbeginsel' is vastgelegd dat 
burgers pas strafvervolging hoe
ven te vrezen zodra ze een van de 
delicten uit het wetboek van straf
recht hebben overtreden. Hier
door is willekeur bij vervolging en 
berechting uitgesloten. Tevens is 
uitgesloten dat burgers vervolgd 
kunnen worden omdat ze aan een 
misdrijf denken of omdat ze cri
minele intenties hebben. Voor 
misdadige gedachten, hoe vrese
lijk ook, hoeft geen mens in 
Nederland vervolging te vrezen. 
De delicten in het W etboek van 
Strafrecht hebben aile uitsluitend 
betrekking op een handeling die 
opzettelijk of door schuld ge
pleegd is. Bovendien moet voor 
strafbaarheid de handeling in de 
delictsomschrijving voltooid zijn. 
Een van de meest pregnante voor
beelden van de 'scheiding tussen 
denken en handelen' in het 
Nederlandse strafrecht is de straf
baarheid van racisme. Racisme is 
in Nederland niet strafbaar, zo
lang het blijft bij racistische ge
dachten of intenties. Echter, 
zodra het racistische gedachten
goed op papier wordt gezet en 
verspreid of racistische leuzen 
worden verkondigd, treedt het 
strafrecht in werking: het aanzet
ten tot rassenhaat is bij de wet ver
boden. 

De scheiding tussen denken en 
handel en is dus een van de belang
rijkste uitgangspunten van het 
W etboek van Strafrecht. Het be
treft hier echter niet twee uiter
sten: denken en handelen liggen 
in elkaars verlengde en het is vaak 
moeilijk om aan te geven wanneer 
denken in handelen is overgegaan. 
In de strafrechtsdogmatiek Ievert 
de glijdende schaal waarop den
ken en handelen zich bevinden 
een lastig probleem op: namelijk, 
wanneer vangt strafbaarheid pre
des aan? Bij een strikte interpreta
tie van het legaliteitsbeginsel: er 
moet sprake zijn van een hande
ling, van opzet of schuld en de 
handeling moet voltooid zijn, 
blijft bijvoorbeeld een poging tot 
moord straffeloos. Immers, bij 
een poging is geen sprake van een 
voltooid delict: de dader is halver
wege gestaakt met zijn misdadige 
intentie iemand te vermoorden en 
zou derhalve niet vervolgd kun
nen worden. Om te voorkomen 
dat criminele gedragingen onge
straft blijven die door stom (on)
geluk of puur toeval niet voltooid 
zijn, heeft de wetgever daarop In 
een aantal wetsartikelen een uit
zondering gemaakt. De belang
rijkste uitzondering is artikel 45, 
de poging tot een misdrijf, in het 
algemene dee! van het W etboek 
van Strafrecht. Strafbaarstelling 
van een poging tot een misdrijf is 
echter aan strenge voorwaarden 
gebonden omdat deze 'hobbel in 
het legaliteitsbeginsel' de deur 
opent naar verregaande uitbrei
ding van de strafbaarheid, ook van 
criminele gedachten of intenties. 
Tot deze voorwaarden behoren 
onder andere dat zich in het 
gedrag van de dader een begin van 
uitvoering van het misdijf moet 
hebben geopenbaard en voltooi
ing van het delict verhinderd 

moet zijn door omstandigheden 
onafhankelijk van de dader. Dit 
laatste betekent dat bij een vrij
willige terugtred, ook op het laat
ste moment, stralfeloosheid 
volgt. 

Waar de grenzen van strafbaar
heid liggen laat zich verduidelij
ken aan de hand van een voor
beeld: het 'grenswisselkantoor
arrest' van de Hoge Raad uit 
1987. Twee verdachten zijn ge
ruime tijd bezig met het trelfen 
van voorbereidingen voor een 
roofoverval. Zij stelen een auto 
waarvan zij de kentekenplaat ver
wisselen, kopen vuurwapens en 
kiezen een geschikte lokatie uit. 
Tot twee keer toe trelfen zij teza
men voorbereidingen om de 
overval uit te voeren maar om 
duistere redenen komt het er niet 
van. De derde keer gaan zij 
opnieuw op pad en ditmaal lijkt 
alles 'voorspoedig' te verlopen. 
Voor het openingsuur komen zij 
aan bij het grenswisselkantoor, 
waar zij hun auto met draaiende 
motor op een parkeerplaats par
keren. In de auto liggen meerdere 
vuurwapens en handboeien, touw 
en tape om de kantoorbediende te 
knevelen. De verdachten dragen 
bovendien dubbele kleding en 
hebben pruiken bij zich. De be
doeling is om de bediende te grij
pen voordat hij het kantoor bin
nengaat. Echter, voordat ze in 
actie kunnen komen, heeft de be
diende de auto gesignaleerd. Hij 
heeft de auto al eerder gezien en 
vindt het verdacht. In plaats van 
naar binnen te gaan, waarschuwt 
hij de politie die, eenmaal ter 
plaatse de achtervolging inzet, 
waarna de verdachten gearres
teerd worden . 

Voor de rechtbank gaan de ver
dachten vrijuit. Volgens het be-
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sluit van de rechtbank is geen 
sprake van een begin van uitvoe
ring van het misdrijf. Door de 
Officier van Justitie wordt een 
cassatieberoep aangespannen voor 
de Hoge Raad. Opnieuw vangt de 
officier echter bot. Volgens de 
Hoge Raad is geen sprake van een 
begin van uitvoering van het mis
drijf: de voorwaarde voor een 
strafbare poging. In het arrest 
wordt het besluit als volgt gemo
tiveerd: "Er is geen begin van uit
voering van afpersing (art. 317 
Sr.) indien de overvallers de auto 
nog niet hebben verlaten, danwel 
in of vanuit de auto enige gedra
ging hebben verricht die naar haar 
uiterlijke gedragingsvorm moet 
worden beschouwd als te zijn ge
richt op de voltooiing van dat 
voorgenomen misdrijf'. Zolang 
de daders, gezeten in hun auto 
geen 'afpersingsgedrag' verto
nen, kan hen geen strafbare po
ging verweten worden en is 
slechts sprake van de niet strafba
re voorbereiding van een misdrijf. 
Bovendien wordt door het pre
mature ingrijpen van de politie de 
verdachten het voordeel van de 
twijfel ontnomen: zij hadden op 
het laatste moment vrijwillig te
rug kunnen treden. 

Het behoeft weinig uitleg dat vol
gens de nieuwe wet de daders -
voorwaarde is wei dat de politie 
op de hoogte is van de voorberei
dingen - in dit, of een eerder sta
dium vervolgd zouden worden. In 
de nieuwe wet strekt de strafbaar
heid zich zover uit dat de daders 
thuis bezig met het treffen, van 
voorbereidingen, zoals het verza
melen van de handboeien en tape 
en het passen van de pruiken, 
'kennelijk bestemd tot het plegen 
van een bankoverval', door de 
politie ingerekend hadden kun-

nen worden. 
Maar zijn deze handelingen het 

begin van een bankoverval? Of is 
hier op zijn hoogst sprake van cri
minele intenties? Met het wets
voorstel 'strafbaarstelling van 
voorbereidingshandelingen' he! t 
de balans tussen denken en hande
len - zo zorgvuldig gewaarborgd 
in de pogingsleer - vervaarlijk 
over naar strafbaarheid van den
ken. Alledaagse handelingen, in 
een voor de politie verdachte 
omgeving en in dito gezelschap, 
krijgen criminele connotaties en 
worden strafbaar. Hoewel in het 
wetsvoorstel uitsluitend voorbe
reidingshandelinsen strafbaar wor
den gesteld, is het de vooronder
stelde criminele intentie die er 
aan ten grondslag ligt, die de 
doorslag geeft of iemand vervolgd 
wordt. 

Waarde van de rechtsstaat 

Zoals eerder is gesteld, is het 
wetsvoorstel vooral ingegeven 
door de wens politie meer opspo
ringsbevoegdheden te geven. De 
dringende noodzaak om de mo
derne georganiseerde misdaad in 
de 'pro-actieve fase' een halt toe 
te roepen rechtvaardigt echter 
een zo ingrijpende verschuiving in 
het strafrechtssysteem niet. 
'Nood breekt wet' is de treffende, 
maar beangstigende omschrijving 
van de ontstaansgeschiedenis van 
het nieuwe wetsvoorstel in het 
eerder aangehaalde commentaar 
in NRC-handelsblad. Bij eenafwij
zing van het huidige wetsvoorstel, 
op de principiele grond dat een 
ontoelaatbare schending van de 
strafrechtsbeginselen het gevolg 
ervan is, resteert ·de vraag welke 
bevoegdheden aan de politie kun
nen worden verleend - en op 
welke wijze de uitvoering van het 
politiewerk verbeterd kan wor-

den - zodanig dat de georgani
seerde misdaad zich van een 
serieuze tegenstander verzekerd 
weet? 

Het is een fictie dat de politie 
over onvoldoende bevoegdheden 
beschikt en de wet te weinig 
ruimte laat om de georganiseerde 
misdaad aan te pakken. Maat
regelen als de telefoontap, pseu
dokoop en undercover-actie, zijn 
bij de politie welbekende midde
len in de strijd tegen de georgani
seerde misdaad. Door technologi
sche innovatie, zoals door de in
troductie van richtmicrofoons, 
kan de politie bovendien van de 
tot haar beschikking staande mid
delen een steeds effectiever ge
bruik maken. Daarnaast zijn wets
wijzigingen ingevoerd waardoor 
crimineel kapitaal aan de overheid 
komt te vervallen. Op 1 maart van 
dit jaar is de 'Piuk-ze' wetgeving 
een feit geworden waardoor de 
opbrengsten uit misdrijven in 
beslag genomen kunnen worden. 
Binnenkort ontstaan waarschijn
lijk semi-opsporende instanties 
wanneer onder andere banken en 
casino's een meldplicht bij onge
bruikelijke transacties krijgen . 

Strafbaarstelling van voorberei
dingshandelingen is - behalve het 
eerder geopperde principiele be
zwaar - op zijn minst voorbarig en 
rnisschien overbodig. De toena
me van maatregelen en de uitbrei
ding van de bevoegdheden van 
politie en justitie, verhullen dat de 
gebrekkige opsporing en vervol
ging van zware criminaliteit voor 
een groot dee! te wijten zijn aan 
problemen in de uitvoering van de 
maatregelen en aan de slechte 
organisatie van het politiele en 
justitiele apparaat. 

Bovendien dwingt de expansie 
van maatregelen - temeer als 
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strafbaarstelling van voorberei
dingshandelingen een wet wordt
na te denken over de grenzen aan 
de bevoegdheden van politie. 
Korthals van de v v o merkte in 
het debat over de voorbereidings
handelingen treffend op dat de 
politie, doordat zij in steeds vroe
ger stadium op mag treden, zelf 
met een been in de onderwereld 
komt te staan. Hij vraagt zich ver
volgens openlijk af: 'Wie bewaakt 
in feite de bewakers?' 

Strafbaarstelling van voorberei
dingshandelingen is, ook door de 
gebrekkige controle die op poli
tie-optreden mogelijk is in een 

Ouderdomspensioen 
op de helling 

De eerste volksverzekering kwam 
in 1957 tot stand. De in dat jaar 
ingevoerde Algemene ouder- . 
domswet (A ow) bracht het lang 
verbeide ouderdomspensioen 
voor allen. Tussen beide wereld
oorlogen kende de beweging voor 
een 'staatspensioen' al mas sale 
aanhang. De voorspoedige ont
wikkeling van de vaderlandse eco
nomie hood tegen het midden van 
de jaren vijftig de mogelijkheid 
deze lang gekoesterde wens te 
vervullen. PvdA-minister Suurhoff 
loodste het wetsontwerp ten slot
te door het parlement. 

Van aile sociale verzekeringen 
geniet de nauwelijks fraudege
voelige A ow de meeste steun on
der de bevolking, zo blijkt keer op 
keer uit opinie-onderzoek van het 
Sociaal en Cultured Planbureau. 
Dit jaar ontvangen meer dan twee 

fase dat misdadig gedrag zich nog 
niet geopenbaard heeft, niet te 
verkiezen. Dit en de verschuiving 
in het strafrechtssysteem van han
delen naar denken, maken het 
raadselachtig en verontrustend 
dat de Tweede Kamer in heeft 
willen stemmen met het wets
voorstel. 

De hoop is nu gevestigd op de 
Eerste Kamer die langzamerhand 
een reputatie aan het opbouwen is 
in het torpederen van wetsvoor
stellen van Minister Hirsch Ballin. 
Het voorstel tot opheffing van het 
bordeelverbod heeft de Eerste 
Kamer niet gehaald en de nieuwe 
wet op de bodemsanering (tevens 

miljoen 6 5-plussers een- verzelf
standigde - Aow-uitkering. De 
jaarlijkse lasten uit hoofde van dit 
basispensioen belopen inmiddels 
ruim 33 miljard gulden. De gesta
ge groei van het aantal A ow -ont
vangers en de aanvankelijk sterke 
verbetering van de uitkerings
hoogte hebben de premie in de 
loop van de jaren opgestuwd van 
5,6 procent ( 1957) tot 14 procent 
(1993)· 

Bij de invoering van de rege
ling konden beleidsmakers des
tijds kiezen uit twee methoden 
om de AOW te financieren. Het 
was mogelijk geweest het basis
pensioen net zo te financieren als 
de huidige aanvullende pensioe
nen, namelijk via kapitaaldekkina. 

Bij dit systeem draagt elke genera
tie de lasten van haar eigen pen
sioen. De jaarlijks door verzeker
den opgebrachte premies en de 
daarmee behaalde beleggingsre
sultaten worden gereserveerd 
voor de op een later tijdstip aan 
dezelfde groep van verzekerden 

een project van Minister Alders 
van VROM) is onder vuur geno
men . 

De 'rechtsplicht tot rechts
handhaving' is een serieuze zaak 
en het Ministerie verdient !of 
voor de ernst waarmee zij deze 
plicht uitoefent. Echter, zoals 
Brouwer van Groen Links tijdens 
het debat opmerkte: "De waarde 
van de rechtsstaat verdient op 
zichzelf ook bescherming. Niet 
alles moet geofferd worden aan de 
strijd tegen de criminaliteit". 

FEMKE HALSEMA 
Medewerker van de Wiardi Beckman 

Stich tina 

te verstrekken uitkeringen. Was 
destijds gekozen voor kapitaal
dekking, dan hadden Nederlan
ders eerst vijftigjaar premie moe
ten betalen (vanaf hun 15de tot 
hun 65ste) voordat in het jaar 
2007 de eerste jaargang verzeker
den een volledige uitkering zou 
ontvangen (uit de eigen besparin
gen). 

Oat was destijds een onver
teerbare gedachte. In het midden 
van de jaren vijftig gunde iedereen 
de generatie die de grote depres
sie en de tweede wereldoorlog 
achter de rug had een minimale 
voorziening voor de oude dag, 
ook al had die generatie daarvoor 
nooit premie betaald. Tegen deze 
achtergrond is het goed verklaar
baar, dat werd gekozen voor fi
nanciering van de A ow met be
hulp van het omslaastelsel. Bij een 
omslagstelsel worden de lasten 
van de lopende uitkeringen jaar
lijks omgeslagen over de premie
plichtigen (in dit geval: de bevol
king van 15 tot 65 jaar). Bij een 
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omslagstelsel betalen jongere ge
neraties voor de oude generatie. 
In I 9 57 werd de gepensioneerden 
van dat moment en mensen die 
binnenkort met pensioen zouden 
gaan een miljardenclaim in de 
schoot geworpen. Zij kregen 
voortaan recht op een AOW-uit
kering, waarvoor in het verleden 
nooit premie was betaald. De jon
geren draaiden voor de rekening 
op. Vee! mensen zijn zich niet van 
de consequenties van het omslag
stelsel bewust. Zij denken dat de 
premies die zij in het verleden 
betaalden in een pensioenpot zijn 
gestopt. Maar aile reeds betaalde 
prernies zijn verbruikt voor uitke
ringen in het verleden. 

Het omslagstelsel berust op een 
impliciet contract tussen achtereen
volgende generaties: wie nu pre
mie betaalt (voor al gepensioneer
de generaties) rekent erop dat in 
de (verre) toekomst jongere ge
neraties bereid zullen zijn de dan 
voor zijn eigen A o w-uitkering 
benodigde premies op te bren
gen. Maar ooit zal een generatie 
lelijk in de kou staan. 

Was het kortzichtig van de 
toenmalige generatie van beleids
makers om bij de AOW voor om
slagfinanciering te kiezen? Nee, 
want onder omstandigheden is 
het rendement voor de deelne
mers aan een omslagstelsel hoger 
dan het rendement dat normaal 
gesproken bij kapitaaldekking kan 
worden behaald. En het stelsel 
met het hoogste rendement is ui
teraard het goedkoopste pen
sioensysteem. In een wereld zon
der inflatie is het 'rendement' van 
een omslagregeling gelijk aan de 
jaarlijkse toename van het aantal 
premiebetalers, plus de groei van 
het (premie )inkom en per prernie
betaler. In de jaren vijftig was 

sprake van een sterke bevolkings
groei. Het nationaal inkomen 
nam jaarlijks fors toe. Zwelt het 
aantal premiebetalers jaarlijks 
met I ,5 procent aan en stijgt het 
inkom en per hoofd met 3, 5 pro
cent, dan kunnen de omslag ge
financierde uitkeringen jaarlijks 
met 5 procent omhoog, bij een 
gelijkblijvend premiepercentage. 
Dit pensioenresultaat is gunstiger 
dan het reele rendement van be
legd pensioenvermogen ( dit ligt 
historisch gezien veeleer in de 
orde van 2 procenttot 3 procent) . 

Niet door kosmische straling, 
maar wei door het massale ge
bruik van de anti-conceptiepil is 
sinds het einde van de jaren zestig 
het geboortecijfer flink gedaald. 
De gemiddelde leeftijd steeg: 
Nederland vergrijst. Sinds het be
gin van de jaren zeventig is ook de 
economische groei teruggevallen, 
en daarmee de inkomensgroei per 
hoofd. Deze gewijzigde omstan
digheden maken een stelsel van 
kapitaaldekking in verhouding 
waarschijnlijk goedkoper dan een 
omslagstelsel. Omschakeling van 
het ene op het andere systeem is 
echter nauwelijks denkbaar. Een 
aantal generaties moet dan im
mers- behalve omslagpremies ter 
financiering van al ingegane pen
sioenen van oudere generaties -
ook premie gaan afdragen voor 
het eigen toekomstig pensioen. 
Oat lijkt maatschappelijk en eco
nomisch moeilijk te verwezenlij
ken. 

lnmiddels bleek het - door de 
gestage vergrijzing van de bevol
king en de tegenvallende inko
mensgroei - vanaf het begin van 
de jaren tachtig onmogelijk om de 
ooit beoogde welvaartsvastheid 
van de AOW-uitkering te realise
ren. Om de uitkeringen in de pas 

te houden met de welvaartsont
wikkeling had de AOw-premie 
nog aanzienlijk meer omhoog ge
moeten dan de stijging die in feite 
optrad. Gelet op het bij interna
tionale vergelijking al uitzonder
lijk hoge belasting- en premiepeil 
was daarvoor onvoldoende ruim
te. Daarom zijn de AOw-uitke
ringen na I982 veelvuldig losge
koppeld van de CAo-lonen. De 
ouderen zijn ten opzichte van de 
regelingslonen inmiddels ten 
minste tien procent in koopkracht 
achterop geraakt. Oat is vooral 
een probleem voor de veertig 
procent van de ouderen die (nage
noeg) uitsluitend van hun AOW
uitkering moeten rondkomen, 
omdat zij geen aanvullend pen
sioen of vermogensopbrengsten 
genieten. De achterstand van de 
A ow ten opzichte van de werke
lijk verdiende lonen ( = de stijging 
van de c A o-lonen plus 'inciden
teel') is opgelopen tot aanzienlijk 
hoven de tien prd"cent. 

De komende vijfendertig jaar zal 
het aantal ouderen in verhouding 
blijven toenemen. Vooral vanaf 
2o I o, wanneer de na-oorlogse 
geboortegolf de pensioengerech
tigde leeftijd begint te bereiken, 
zal het beroep op de A ow flink 
stijgen, terwijl het aantal premie
betalers relatief zal zijn afgeno
men. Het aandeel van de 6 5-plus
sers in de bevolking zal oplopen 
van I3 procent(I993)tot 22 pro
centinhetjaar 2o3o. OmdeAOW 
te Iaten delen in de welvaart, zal 
de premie ruim anderhalf maal zo 
hoog moeten worden. Indien de 
A ow jaarlijks I procent achter
blijft bij de algemene welvaarts
ontwikkeling, kan echter met een 
geringere prerniestijging worden 
volstaan. Dan slokt de Aow-pre
mie tegen het jaar 2030 globaal 
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I 3- I 4 procent van de verdiende 
inkomens op, tegen I I procent in 
I 991. Bij deze 'oplossing' is even
wei sprake van een in verhouding 
aanzienlijke verarming van de 
ouderen, omdat de koopkracht 
van hun Aow-uitkering cumula
tief meer dan veertig procent bij 
de algemene welvaartsgroei ach
terblijft. 

Bovenstaande cijfers zijn te 
vinden in het vorig jaar door de 
W etenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid gepubliceer
de rapport Ouderen voor ouderen. 

Blijkens het kabinetsstandpunt 
over dit w w R-rapport hoeft geen 
vrees te bestaan dat de A ow in de 
toekomst 'onbetaalbaar' wordt. 
Dit stand punt berust op de kenne
lijk gemaakte keuze de koop
kracht van de AOw-uitkering in 
de toekomst jaarlijks een procent 
te Iaten achterblijven bij de al
gemene welvaartsontwikkeling. 
Daarmee wordt een forse relatie
ve verarming van de ouderen op 
de koop toegenomen. 

Bij de behandeling van het ka
binetsstandpunt heeft de Tweede 
Kamer onder andere gevraagd om 
onderzoek naar de mogelijkheid 
van een 'egalisatiebijdrage'. Ook 
het on twerp-verkiezingsprogram
rna van o 66 breekt hiervoor een 
lans. Deze egalisatiebijdrage heeft 
de vorm van een tijdelijke verho
ging van de AOw-premie hoven 
lastendekkend niveau. Hierdoor 
wordt vermogen opgebouwd in 
het A ow-fonds, waarop na 2oio 

kan worden ingeteerd om een a! 
te sterke premie-oploop te buf
feren. Het kabinet blijkt niets 
voor deze gedachte te voelen. 

Het voornaamste tegenargu
ment luidt dat de collectieve las
ten hierdoor tijdelijk hoger ko
men te liggen dan strikt genomen 
noodzakelijk is. Dit zet de koop-

kracht van de premiebetalers ver
der onder druk. Slagen premiebe
talers erin de lastenverzwaring af 
te wentelen door met succes com
pensatie te bedingen bij onder
handelingen over hun arbeids
voorwaarden, dan stuwt dit de 
arbeidskosten verder op, waar
door de internationale concur
rentiepositie van Nederland zou 
verslechteren. Ook vraagt het ka
binet zich af of ons land er goed 
aan doet extra besparingen te vor
men, terwijl Nederland al een 
omvangrijk spaaroverschot heeft. 

Ondanks sussende geluiden van
uit Den Haag knaagt bij de huidige 
generatie premiebetalers steeds 
vaker twijfel of komende genera
ties bereid zullen blijven de (in de 
volgende eeuw ondanks alles flink 
stijgende) Aow-premie op te 
brengen. Zo niet, dan zitten de nu 
actieve generaties met een pro
bleem. Zij zullen later voor een 
groter dee! aangewezen zijn op 
hun eigen besparingen, aanvul
lend pensioen, of financiele steun 
van hun omgeving. 

Op het eerste oog hi eden voor
al de aanvullende pensioenen een 
goede bescherming tegen eventu
ele uitholling van de A o w-aan
spraak. Vier van de vijf werkne
mers hebben te maken met een 
zogeheten 'eindloonregeling'. Bij 
veertig dienstjaren bedraagt het 
brutopensioen (met inbegrip van 
de A o w-uitkering) dan zeventig 
procent van het laatstgenoten 
brutoloon. Zakt de AOW weg, 
dan moeten de pensioenfondsen 
het aanvullende pensioen extra 
verhogen om toch uit te komen op 
een totaal pensioenresultaat van 
zeventig procent van het eind
loon. Het is echter de vraag of dat 
financierbaar blijft. Voor de extra 
pensioenverbetering is in het ver-

leden immers nooit premie be
taald. Naarmate de hoogte van de 
Aow-uitkeringen de komende 
tien tot vijftien jaar verder achter
op raakt bij het peil van de ver
diende lonen zullen eindloonre
gelingen daarom voor pensioen
verzekeraars steeds kostbaarder 
worden. Zij zullen zich gedwon
gen zien te werken met omvang
rijke inhaalpremies. 

De w R R heeft becijferd dat in
dien de A ow jaarlijks een procent 
achterblijft bij de algemene wel
vaartsgroei, de premie voor aan
vullende pensioenen in 2o3o is 
opgelopen tot 16-1 8 procent van 
het verdiende inkomen, tegen 8 
procent nu. Die forse premiestij
ging zou bovenop de oploop van 
deAow-premiekomen. Ditjaagt 
de arbeidskosten sterk op. W erk
gevers noch werknemers zulleri 
vermoedelijk bereid zijn de zich 
aftekenende verdubbeling van de 
lasten van aanvullende pensioe
nen voor hun rekening te nemen. 
Vermoedelijk zullen de eindloon
regelingen in hun huidige vorm 
daarom tegen de eeuwwisseling 
op de helling gaan en - onvermij
delijk - worden vervangen door 
een systeem dat nauwer aansluit 
bij de in het verleden gestorte pre
mies. 

Het kabinet verdoezelt mo
menteel de zorgelijke vooruit
zichten voor het ouderdomspen
sioen. Vooruitziende individuen 
zullen zich niet in de luren Iaten 
leggen en met het geschetste pen
sioenperspectief rekening hou
den. 

C.A. DE KAM 

Hooaleraar Alaemene economie, 

Rijksuniversiteit Groninaen; redac

tielid s &.P. 
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Antwoord aan 
Frank Bovenkerk 

Een verkiezingsprogramma is 
geen tekstboek . Het leent zich 
niet voor uitvoerige uiteenzettin
gen over mogelijke oorzaken van 
criminaliteit, te meer daar, zoals 
Bovenkerk zelf aangeeft (s &.P 
I9 93 , nr. I I), er over de oorza
ken van criminaliteit meer ver
schil van mening dan overeen
stemming bestaat, zowel tussen 
de geleerden als tussen PvdA 'ers. 
Waar ik het met Bovenkerk eens 
ben is, dat aard en omvang van de 
criminaliteit samenhangen met 
ontwikkelingen in onze vrije en 
open samenleving, ontwikkelin
gen die enerzijds als gunstig wor
den gepercipieerd (de individuali
sering, de toegenomen welvaart) 
en anderzijds als ongunstig (de 
toegenomen werkloosheid en de 
aantasting van de verzorgings
staat) . Wat wei beseft moet wor
den is dat het hier om algem ene 
ingrijpende ontwikkelingen gaat 
die mensen - alle mensen - in hun 
bestaan raken en bedreigen. 
Criminaliteit kan een van de 
gevolgen van dit soort ontwikke
lingen zijn, maar er zijn zeer vee! 
andere gevolgen denkbaar : op 
individueel niveau kunnen men
sen ongelukkig, agressief, depres
sief, eenzaam en angstig worden; 
op macro-niveau kunnen ver 
schijnselen als een 'onderklasse ', 
vreemdelingenhaat, een massale 
apathie en een langzame ont
wrichting van de samenleving 
ontstaan . Naarmate het meer gaat 
om algem ene ontwikkelingen, 
uitdagingen en bedreigingen, die 
ieders Ieven raken zullen nieuwe 
beleidsopties ontwikkeld moeten 
worden op vele verschillende 

maatschappelijke terreinen. En 
dat is precies wat dit verkiezings
programma gepoogd heeft. In dat 
kader is er alles voor te zeggen om 
in het hoofdstuk over criminaliteit 
niet het accent te leggen op een 
globale sociale politiek, maar vee
leer op concrete maatregelen die 
direct op het onderwerp betrok
ken zijn . 

Met betrekking tot de voorge
stelde maatregelen onderscheidt 
Bovenkerk twee soorten: preven
tieve en repressieve maatregelen . 
Onder het hoofdje preventie ver 
meldt hij aileen de techno-pre
ventie en het functionele toezicht. 
Er worden in het programma ech
ter ook sociaal-preventieve inter 
venties voorgesteld, met name in 
het onderwijs en via het jeugd
strafrecht door middel van 
Halt-interventie en via scholing 
en werkprojecten . Het argument 
van verplaatsing van de criminali
teit vind ik zwak: er zal wei enige 
verplaatsing voorkomen (zoals 
ten tijde van de introductie van 
het stuurslot de autodief naar 
auto 's zocht die nog niet zo bevei
ligd waren), maar dit zegt niets 
over de effectiviteit van de geno
men maatregelen en hoogstens 
iets over de verbreiding daarvan . 
Een goed preventief beleid kan 
een aanzienlijke bijdrage leveren 
tot het verminderen van de zgn . 
' kleine' criminaliteit. Oat dit er 
toe zou leiden dat de zware crimi
naliteit toeneemt acht ik pure spe
culatie . In het kader van preventie 
is in het programma ook gespro
ken over hulp en steun aan pro
bleemgezinnen . Oat is niet alleen 
in de vorm van meer peuter - en 
kinderopvang, of in het kader van 
de schoolopvang, maar ook meer 
gerichte hulp aan (jonge) kinde
ren en hun ouders. Het gaat daar-

559 
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bij natuurlijk volstrekt niet uit
sluitend om allochtone gezinnen 
maar om gedepriveerde gezinnen 
in het algemeen. W el is het zo dat 
sommige allochtone gezinnen 
met vee! ( opvoedings )moeilijkhe
den geconfronteerd worden. 
Gezien het feit dat hun kinderen 
in de Nederlandse samenleving 
zullen moeten functioneren is er 
alles voor te zeggen om deze 
gezinnen extra steun te bieden, 
bijvoorbeeld in de vorm van 'op
stap programma's'. Buitenlands 
onderzoek heeft aangetoond dat 
dit type programma- waarbij zo
wel aan de kinderen ais aan de 
moeders hulp en steun geboden 
wordt - langdurige effecten in de 
tijd hebben. Ze leiden niet aileen 
tot minder delinquentie maar ook 
tot een succesvollere schoolloop
baan, een betere arbeidscarril~re 
en een betere financiele situatie. 
Het spreekt bovendien vanzelf dat 
in de visie van de PvdA dit soort 
projecten slechts op basis van vrij
willigheid kan plaatsvinden. 

Naast preventie vraagt het PvdA
verkiezingsprogramma uitdruk
kelijk aandacht voor een herwaar
dering van het resocialisatie-be
ginsel. Iedereen die enigszins be
kend is met de populatie die onze 
gevangenissen bevolkt, weet hoe
zeer het hier om een treurig stem
mende, uitzichtloze en gemargi
naliseerde groep gaat. Vanuit de 
sociaai-democratische beginselen 
kan de PvdA een dergelijke groep 
verschoppelingen niet ais hope
loos afschrijven. Maar de aanpak 
van een effectieve resocialisatie 
vergt een andere benadering dan 
die in de jaren '6o en '70 zo popu
Iair was en die gebaseerd was op 

het vrijwiiligheidsprincipe. Uit
gebreid empirisch onderzoek 
heeft namelijk aangetoond dat 
hulpverlening en behandeling, die 
!outer gebaseerd zijn op vrijwil
ligheid, slechts zelden tot de 
gewenste reductie van recidive 
leiden. Anderzijds toonthetzelfde 
onderzoek eveneens aan dat uit
sluitend toezicht en controle -
bijvoorbeeid op het gebruik van 
drugs of alcohol of via elektro
nisch toezicht - geenszins tot ge
dragsverandering leidt. Het voor
naamste resultaat van dit evalu
atieonderzoek ten aanzien van ai
ternatieve sancties is dat een com
binatie van controle en toezicht 
en behandeling en huipverlening 
duidelijk tot recidive-verminde
ring leidt. Daarbij ging het met 
name om drugstherapie, scholing, 
toeleiding naar arbeid en hulp bij 
gezins/ relatieconflicten. Meer 
controle vanuit de samenleving? 
Misschien wei, maar dat lijkt me, 
gezien de slachtoffers die door cri
minaliteit gemaakt worden en 
gezien de depiorabele situatie van 
de meeste delinquenten, alleszins 
te rechtvaardigen. 

De voorgestelde maatregelen 
hoeven bovendien helemaal niet 
te leiden tot het 'wijder spreiden 
van de netten' van de overheid, 
zoals Bovenkerk stelt. In dat ver
band stelt het verkiezingspro
gramma dan ook voor om - in 
samenwerking met de rechterlij 
ke macht - te komen tot het in een 
of andere vorm ontwerpen van 
straftoemetingsindicaties of- vol
gens de Raad van Europa - straf
toemetingsorientaties. Zweden 
heeft ais eerste Europese land 
straftoemetingsrichtlijnen ont
wikkeid en er is zonder twijfel een 

tendens in andere Ianden om der
gelijke principes te formuieren. 
Het grote voordeel is dat men een 
zeer gearticuleerde straftoeme
tingsschaai kan ontwikkelen, 
waar de alternatieve sancties hun 
plaats in vinden. Op deze wijze 
streeft men er naar de toepassing 
van alternatieve sancties, als wer
kelijk substituut voor de gevange
nis, te bevorderen. Het systeem is 
niet dwingend en biedt de rechter 
zeer brede marges, zodat deze zijn 
onafhankelijke functie kan blijven 
vervullen. Wei is het meestal zo 
dat afwijking van de indicatie door 
de rechter gemotiveerd client te 
worden. 

Tens lotte: heeft de PvdA de 
illusie dat ze met deze maatrege
len de crirninaliteit kan terugdrin
gen? Natuurlijk niet. Het straf
rechtsysteem kan - via preventie 
- wei daaraan bijdragen, maar de 
hoogte van het criminaliteitsni
veau heeft met heel andere zaken 
te maken. Zoals aan het begin van 
deze bijdrage gesteld hangt het 
niveau en de soort criminaliteit 
sterk samen met de aard van onze 
samenleving en die van onze Eu
ropese partners en dat is nauwe
lijks door het strafrecht te bem
vioeden. Maar toch is resocialisa
tie altijd een belangrijke doelstei
ling van ons strafrecht geweest: 
als uitdrukking van een beschaaf
de natie met een humaan systeem 
en een uiteindelijk positieve visie 
op de menselijke mogelijkheden 
moet het dit ook blijven. 

JOSINE JUNGER-TAS 

Directeur Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatie

centrum, Ministerie van Justitie; lid 

PvdA- verkiezinasproaramcommissie. 
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Het concept-verkiezingsprogramma I 994- I 998 van de Partij van de 
Arbeid is inrniddels verschenen . De PvdA zal de komende periode ge
bruiken voor een debat over het concept, waarna het door het PvdA
congres wordt vastgesteld . 

De redactie vans & o biedt de PvdA ter stimulering van dit debat een 
aantal artikelen aan, die in de peri ode september 1 99 2 - juli/ augustus 
199 3 in ons blad zijn verschenen, onder de titel ' Het program van . ... '. 
Het zijn programma' s op persoonlijke titel, geschreven door partij le
den en geestverwanten van de PvdA. 

' Geen dorre opsomrning van wensen ' , schreven we bij het begin van 
de serie, 'geen onbetaalbare luchtfietserij. Het gaat om het trefzeker 
verwoorden van visie: wat heeft het socialisme aan het begin van de ja
ren negentig voor boodschap aan een democratische samenleving?' 

Een vraaggesprek met W .F.Duisenberg, president van de Nederlandse 
Bank, opent deze serie. Oat heeft een reden . In 1976 publiceerde de 
vroegere PvdA-minister van Financien in dit blad een kort , alternatief 

· verkiezingsprogramma (' Doorgaan 1977 ' ), dat een belangrijke bijdrage 
vormde aaan het de bat in de partij . 

W e citeren: 'Mijn alternatief geeft in hoofdzaak richtinge~ aan . Het 
beleid behoort ( ) te worden getoetst , bij voortduring, aan overeen
gekomen uitgangspunten en uitgezette hoofdlijnen. Niet door de partij 
die uit angst voor een compromis op ieder beleidsterrein nauwkeurig 
wil vastleggen wat er moet gebeuren en het liefst ook hoe. Zo is er on
voldoende plaats voor een belangenafweging binnen het totaal van wen
sen.' 

Een pleidooi voor helderheid over uitgangspunten en voor beper
king van het program tot hoofdlijnen van het te voeren beleid. In deze 
geest biedt de redactie u een bundel beknopte , op persoonlijke titel ge
schreven programma's aan . De datum waarop we dit schrijven, verhin
dert ons om een vergelijking te maken met het concept van de PvdA
programcommissie. Deze vergelijking is aan de lezer voorbehouden. 

Dit ' speciale nummer ' van s & o w ordt afgesloten door de twee s & o -re
dacteuren die , met collega-redacteur Flip de Kam , de serie hebben op
gezet en begeleid, Greetje van den Bergh en Willem Witteveen . In hun 
bijdrage stellen ze voor om voortaan ook 'in te echt' te werk te gaan als 
in deze serie. ' De enige rem edie' , schrijven ze , ' tegen het traditionele 
boodschappenlijstachtige programma, tegen die zinloze lofzang op de 
verkokering, is deze: laat programma's weer het manifest zijn van een 
persoon die bereid is hardop nate denken over de politiek. ' 

Oat geeft allerhande problemen, erkennen ze - maar die zijn er om 
opgelost te worden . 'Men zou bij voorbeeld - en meer dan een voor
beeld is het niet - kunnen beginnen zoals het nu ook begint: m et een 
commissie die een concept-programma maakt. Men zou daarover een 
openbaar debat kunnen voeren waarbij niet aileen het partijkader maar 
ook de kiezers zich kunnen uitspreken . De commissie - waarvan de 
politiek Ieider dee! moet uitmaken - verwerkt de kritiek in een bijge
werkt stuk. Het wordt door het bevoegde partijorgaan , in-a! dan niet 
geamendeerde vorm , vastgesteld. En dan trekt de beoogd lijsttrekker 
zich in de bossen terug met achter lating van a! deze stukken, en schrijft 
uit zijn hoofd zijn visie op het toekomstige beleid, zijn verhaal aan de 
kiezer .' 

W at let de beoogd lijsttrekker van de PvdA? 

Program's 
van S&D 

REDACTIE S&D 

I 
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'Jullie moeten goed be
seffen, dat ik vanuit mijn 
hwdige positie geen poli
tieke uitspraken kan doen. 

Duisenberg: 
'De arm en rijker, 

niet de rijken 
armer maken' 

Dooraaan 1977 stelde destijds 
da t de uitbreidina van taken 

en overdracht van bevoeadhe-

Maar ik ben nog steeds van 
den aan oraanen van de E G 

uitsluitend konden voortaaan 

onder de voorwaarde dat demo-mening dat het onmogelijk 
is om een program te rna
ken in de vorm van een 
blauwdruk voor vier jaar 
vooruit. Nieuw is, ten op
zichte van de situatie van 
ruim vijftien jaar geleden, 
dat de geleidelijke eenwor
ding van Europa de be-

GREETJE VAN DEN BERGH cratische zeaaenschap en con
trole binnen de Gemeenschap 

aewaarborad zouden z ijn . FLIP DE KAM 

WILLEM WITTEVEEN 'Je ziet - na het Deense 
' nee' - in diverse lidstaten 
aarzeling over onderteke
ning van het verdrag van 

Redacteuren van S&]) 

leidsruirnte van nationale 
overheden in een aantal opzichten heeft beperkt. 

Toch is het heel goed mogelijk een nationaal ver 
kiezingsprogramma te schrijven . Er zijn door de 
groei van de Europese Gemeenschap aileen vee! 
meer randvoorwaarden bijgekomen. Het feit dat de 
grenzen steeds meer vervagen, open zijn geworden , 
beperkt de armslag van nationale beleidsmakers. 
Denk aan vermogende Nederlanders die naar Belgie 
illtwijken, en die zodoende een zeer aanzienlijk be
lastingvoordeel behalen. Die belastingvlucht is al 
snellucratief. AI te forse verhogingen van de benzi
ne-accijns leiden eveneens tot grenseffecten: men 
gaat bij de zwderburen tanken. Fiscale en sociale 
wetgeving in de lidstaten mogen niet z6 zeer ver
schillen, dat zij mensen en kapitaal in beweging 
brengen wanneer daarvoor overigens geen aanlei
ding bestaat. 

Deze realiteit betekent dat verkiezingsprogram
ma 's globaler moeten worden verwoord. Door de 
in Maastricht gemaakte afspraken verliezen lidstaten 
de vrijheid een eigen monetair beleid te voeren : geld 
is vlugger dan water . Door de koppeling van de gul
den aan de Duitse mark - van belang voor de 
inflatiebestrijding - kan Nederland trouwens toch al 
geen zelfstandig m onetair beleid meer voeren. Oat 
willen wij ook niet , in het belang van inflatiebestrij
ding en een stabiele wisselkoers. ' 

Het stuit in vee/ Ianden op bezwaren een deel van de natio

nale soevereiniteit <if te staan aan 'Brussel'. Uw proaram 

Maastricht. Zoals ik het 
zie , richt het verzet zich 

niet allcreerst tegen de Economische en Monetaire 
Unie (EMu) . Ik schrijf die aarzeling toe aan emotie, 
aan vrees te worden overheerst door de grote lidsta
ten . Het was misschien verstandiger geweest om 
eerst het Europese parlement te versterken. Toch 
als hier in Nederland een referendum werd gehou
den - zou ik 'ja' zeggen , maar vooral vanwege het 
EM u -deel. 

Terugkerend naar de eisen die in redelijkheid aan 
een verkiezingsprogram mogen worden gesteld: je 
moet geen dingen beloven die je niet waar kunt rna
ken. Houd je je aan deze vuistregel, dan wordt het 
program vanzelfkort. Je kunt dingen in het vooruit
zicht stellen, die geld gaan kosten. Dan moet het 
program wei Iaten zien hoe het wordt betaald . De 
middelen zijn nu eenmaal beperkt, dat geldt m et en 
zonder Europa.' 

Demoarlifische ontwikkelinaen 

In 1976 beliep de opbrenast van belastinaen, sociale pre
mies en niet-belastinasmiddelen (de zoaeheten collectieve 

'fa sten ') onaeveer 49 procent van het nationaal inkomen. 

Thans bedraaat het in het rea eeraccoord verankerde 'las

ten 'pl<ifond )3,6 procent . In uw proaram Dooraaan 1977 
werd destijds onaeveer de he!ft van de reele aroei van het 

nationale inkomen opzij aezet voor verbeterina van lonen 
en winsten, de andere he!Jt mocht worden cifaeroomd voor 

de.financierina van collectieve uitaaven. Di t kwam overeen 

- bij vier procent aroei en twee procent verbeterina van de 

• 
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particuliere inkomens - met een stiJainB van de collectieve 
'lasten'druk (CLD) met een punt per Jaar (I procent
norm). Thans streift het kabinet naar stabilisatie, kon het 

zijn eniae verlaainB van de c LD. Wat is thans hun po

sitie? 
'Daar doe ik geen uitspraak over. lk wil er wei 

op wijzen dat de economische groei nu lager is dan 
waarvan wij destijds meenden te mogen uitgaan. 
Stel de groeivooruitzichten voor de jaren negentig 
op twee procent tot drie procent per jaar. De over
heid moet zeker niet meer dan de helft van de groei 
van het nationaal inkomen claimen. 

We krijgen in de jaren negentig en daama te rna
ken met een geweldig groot nieuw probleem: de ge
leidelijke vergrijzing van de bevolking. De demo
grafische ontwikkeling drijft de uitgaven voor A ow 
en zorgvoorzieningen geleidelijk aan op. Die uitga
ven worden jaarlijks over de bevolking omgeslagen. 
Willen we de koopkracht van ouderen met aileen 
AOW Iaten meegroeien met de welvaartsontwikke
ling - bij een stabiel lastenpeil - dan is er minder 
geld voor andere collectieve voorzieningen beschik
baar. Een realistisch program maakt van zulke afwe
gingen melding en geeft aan hoe de keuze uitvalt. 

De demografische ontwikkeling en beperkingen 
door de Europese integratie, die zaken moet je in 
een program eerlijk noemen. De besluitvorming 
over de volstrekte bewegingsvrijheid van personen, 
goederen en geldstromen is al rond. Oat beperkt de 
armslag, maar dat valt aan de kiezers uit te leggen. 

Nederland loopt aileen met de collectieve uitga
ven uit de Europese pas, doordat wij een veel groter 
dee! van het nationaal inkomen via overheid en so
ciale verzekeringen herverdelen tussen de gezinnen. 
Programma's zijn weinig concreet hoe op die 
stroom van overdrachten eventueel kan worden be
zuinigd. De kinderbijslag komt voor heroverweging 
in aanmerking. Ik wil de financiele steun voor kinde
ren nog steeds, net als in 1976, Iaten afhangen van 
het inkomen. Ouders moeten de verantwoordelijk
heid voor hun kinderen ook financieel waarmaken.' 

In het midden van de Jaren zeventiB waren jinancierinas

tekort en omvana van de staatsschuld aeen brandende actu

ele vraaastukken. Dat is veranderd, nu door een reeks van 

Jaren met omvanarijke tekorten de overheidsschuld teaen de 

tachtiB procent van het nationaal inkomen loopt ( destijds: 

ruim 30 procent) In I994 komt hetjinancierinastekort uit 

op 3,2 s procent. Het tekort van de aehele overheid maa 

volaens de in Maastricht cifaesproken norm niet honer zijn 

dan 60 procent van het bruto binnenlands product. Wat 

betekent dit concreet voor politieke partijen die een pro

aram jormu/eren VOOr de kabinetsperiode I994-I998? 

'Je moet uitsluitend lenen voor investeringen. 
Tegenover een hogere schuld staat dan een toegeno
men bezit van de overheid. Dit is de 'gulden finan
cieringsregel' waaraan de lagere overheden zich nu 
al moeten houden . Wij hebben geprobeerd die regel 
in het Verdrag van Maastricht te krijgen; dat hebben 
we verloren. 

Ik meen dat de investeringen (nu ongeveer een 
procent N r) omhoog moeten, zeg met een procent 
van het N 1. Het gaat vooral om verbetering van onze 
infrastructuur. Vol gens de gulden regel mag het 
jaarlijks tekort dan ongeveer twee procent N 1 bedra
gen. 

Oat is de trendwaarde. Het feitelijk tekort mag 
daaromheen Auctueren, afhankelijk van de stand van 
de conjunctuur. Gaat het in Nederland wat minder, 
vallen de belastingopbrengsten tegen en is er extra 
geld nodig voor werkloosheidsuitkeringen, dan mag 
het feitelijke tekort wat hoven de trendwaarde van 
twee procent uitkomen. Zit het mee, dan zal het fei
telijke tekort 'automatlsch' lager zijn dan twee pro
cent, door belastingmeevallers en doordat minder 
geld voor uitkeringen nodig is. Door die tijdelijke 
afwijkingen te aanvaarden, voorkom je dat elke te
genvaller meteen moet worden gepareerd met extra 
bezuinigingen. Deze versterken bovendieneen con
jucturele aarzeling, omdat ombuigingen van de 
overheid het bedrijfsleven doorgaans afzet kosten.' 

De consequentie van deze redenerinB is dat de komende ka

binetsperiode op de lopende overheidsuitaaven zo 'n I 0-I 5 

miljard aulden moet worden bezuiniad. Thans leent de 

overheid ieder Jaar een bedraa in deze orde van arootte voor 
niet-investerinasuitaaven, zoals uitkerinaen, subsidies en 

salarissen . De aulden reael verbiedt dit. 
'Je moet eerst verdienen, pas daarna kun je ver

delen. De PvdA heeft nogal eens de neiging om eerst 
aan het verdelen te denken. Maar je hoeft dat volle 
leed niet over de kiezers uit te storten. Beloof in ie
der geval geen geldverslindende dingen.' 

Prioriteiten 
Vee/ ruimte voor 'nieuw beleid' acht u, evenals in 1976, 

zonneklaar niet aanwezi9. Welke typen uitaaven zouden, 

naast publieke investerinaen, noa meer moeten aroeien? 
'De bestrijding van de criminaliteit moet zeker 

worden gei"ntensiveerd. In Dooraaan I977 werd uit
sluitend gesteld dat de ontwikkeling van advocaten
collectieven en rechtswinkels moest worden bevor
derd. Bestrijding van criminaliteit had toen in de 
PvdA een negatieve 'law-and-order' klank. Ander
zijds sprak Wiegel in de jaren zeventig op uiterst de
mogogische wijze over het criminaliteitsprobleem. 

3 
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Nu mag het gezegd worden, en naar mijn mening 
moet het ook gezegd worden . Ook de uitgaven voor 
onderwijs behoren prioriteit te krijgen . De integra
tie van kinderen uit minderheidsgroepen via het 
onderwijs is van groot belang.' 

Stel je even wei duidelijke prioriteiten, dan neemt de nood
zaak van miljarden bezuini9in9en alleen maar toe. Welke 

'linkse ' bezuini9in9en moeten in het verkiezinssprosram

ma, om later het verwijt van kiezersbedros te voorkomen? 

'Je moet waar kunnen maken wat je belooft, dat 
blijft de eis. Mijn Program is destijds op Financien 
doorgerekend . Het plaatje klopte, uitgaande van 
vier procent economische groei per jaar. Oat is nu 
geen realistische veronderstelling . Dan wordt alles 
een stuk lastiger .' 

Ook Doorsaan 1977 [Duisenberg interrumpeert : 'Ik 
zou het nu anders noemen, uithuilen en opnieuw be9innen, 

tf zoiets . . . ') was inzake ombui9in9en wei niB concreet (uit

zonderinsen zijn het pleidooi voor inkomenscifhankelijke 

kinderbijslas en beperkinB van wes enaanle9) . 
' Geen enkele partij vertelt eerlijk en volledig 

hoeveel op welke voorzieningen zal worden be
snoeid. Oat valt van tevoren ook nauwelijks aan te 
geven . Hoe moeilijk dat is, illustreert de w A o 
kwestie van I 99 I . De keuze was: beperk je de hoog
te of de duur van de uitkeringen? Ik heb toen publie
kelijk in de S E R gezegd: eerst doen we a, maar mis
schien blijkt na een paar jaar toch ook b nodig te zijn. 
De volgende avond besliste het kabinet dat het a en b 
moest zijn . Ik kon het eerst niet geloven toen ik het 
hoorde . 

Een feit is dat er weinig voorzienlngen zijn die in 
de eerste helft van de jaren negentig buiten schot 
kunnen blijven . Als de overige partijen dat aange
ven, kan ook de PvdA klare wijn schenken . Anders 
is het politieke zelfmoord om van tevoren concrete 
bezuinigingen te etaleren . 

De beschikbare ruimte laat zich ruwweg berekenen. 
Belangrijke externe ontwikkelingen zijn bekend . Je 
noemt je voornaamste prioriteiten . . . ' 

De Kam : 'De Pvda heift alleen maar prioriteiten .. ' 

Duisenberg: 'Hobbyisten dienen een stroom amen
dementen in , om beleidsmakers vast te nagelen in 
een snel veranderende samenleving. Oat is fout . 
Onderhandelaars over een regeerakkoord moeten 
de ruimte hebben. Hoe dan ook: Je zult keuzen 
moeten maken. ' 

Maar de .financieel-economische randvoorwaarden die 

j e j eze!J oplest berusten tach oak op een keuze? 

' De ervaring heeft mij in dit opzicht cynisch ge
maakt . Tijdelijk je randvoorwaarden ruimer stellen 
dan verantwoord is, dat werkt niet . Tijdelijk is nooit 
tijdelijk . Als beleidsmaker zou ik daar ' nee ' tegen 
zeggen, ik zou dat kiezersbedrog vinden . De ge
zondheld van de overheidsfinancien heeft de aller 
hoogste prioriteit. Daar hangt de rest van af. ' 
Doorsaan 1977 was duidelijk over de inkomensverdelin9. 

De laasste inkomens dienden sneJler te stiJsen dan de s e

middelde loonsverbeterin9. Een soort koppel ins-plus. 
' Ik blijf geneigd om te kiezen voor de onderkant, 

maar jE. moet geen gouden bergen beloven. Voor de 
PvdA behoort de prioriteit daar te liggen , de partij 
moet zich niet door o 66 naar het midden Iaten druk
ken '. 

In hoeverre komen hierdoor onder de huidi9e omstan

disheden andere beleidsdoelsteJlinBen op ontoelaatbare 

wijze in het s edrans? Of waast u zich niet op slad verde
linsspolitiek ijs? 

' Ik constateer in tamelijk brede kring de neiging 
om de inkomensverschillen tussen economisch ac
tieven enerzijds en uitkeringsontvangers anderzijds 
wat gra ter te maken. Zo 'n beleid wordt verdedigd, 
omdat het kan leiden tot extra economische groei. 
Er is dan meer voor iedereen. Het gaat erom de ar
men rijker te maken, niet om de rijken armer te rna
ken .' 
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Het PvdA-

Progressieve partijen heb
ben het altijd moeilijk ge
had . Begrijpelijk, want de 
behoudzuchtige hoeft voor 
zijn politiek program ai
leen maar uit het raam te 
kijken, maar wie ontevre-

program van 
De Rijk 

Moet nu echt alles 
VISle, is verdampt. Buiten 
onze rijen weten ze het en 
daarbinnen wordt het ver
moed: 'de tijd voor de so
ciaal-democratie is voorbij: 
zeker, het socialisme heeft, overboard? 

den is met wat is, moet zelf 
iets mooiers bedenken. 

vooral dankzij de afrem
mende medewerking van 

Daarmee begint het ge
donder in de linkse rijen. 
De nobele intentie wordt 
tot splijtzwam. De ver
deeldheid van links is 
steeds de grootste bemoe-

L. M. DE RIJK 
andere partijen, veel goeds 
tot stand helpen brengen; 
was het W esteuropese so
cialisme even solistisch be
zig geweest als dat in Oost
Europa, dan had het tot net 

Em. hoogleraar in de wijsbegeerte, Rijks
Universiteit Leiden. 

Oud lid Eerste Kamer ( 19 s6-91) 

diging voor rechts ge-
weest. Trouwens, ook daar waar er wei sprake is 
van zoiets als een gemeenschappelijke visie, wordt 
vaak heel verschillend gedacht over de politieke 
strategie om haar te verwerkelijken. In onze partij 
werden wij tot voor kort vooral met dit laatste euvel 
geconfronteerd. 

Dit euvel was daarom zo hardnekkig omdat het in 
feite een verraderlijk dilemma was. Als je de eigen 
visie en beginselen hoogst ernstig neemt, ben je ge
neigd de strategie niet op de harde feiten te baseren, 
omdat die jou juist niet aanstaan. Zo gezien, is 're
alisme' principieel verwerpelijk. Maar een feit valt 
helaas niet te negeren: er komt, politiek gesproken, 
te weinig uit je handen. Een (eventueel) theoretisch 
gelijk is op den duur wei academisch interessant, 
maar in de politiek gaat het erom je gelijk te halen. 
Wat lager dus meer voor de hand dan ons bewust te 
zijn van de smalle marges der democratie en de be
perktheid van de maatschappelijke mogelijkheden? 
Triest genoeg bleek ook deze verstandige keus zich
zelf af te straffen. Want de gerealiseerde verheffing 
van de verworpenen der aarde was in feite niet vee! 
meer dan hen door het aanbrengen van correcties 
met de bestaande orde te verzoenen: men is z'n ke
tenen kwijt, ervaart de nieuwe situatie als redelijk 
comfortabel en zet haar liever niet op het spel. 

Kenmerk van de huidige crisis is, dat dit dilemma 
zich heeft opgelost, als een mistbank; het is er ge
woon niet meer, omdat de veroorzaker ervan, onze 

zo'n gaaf debacle geleid: nu 
is het tenminste met een 

bang saldo uitgespeeld maar wei uitgespeeld . 
Hiertegen valt wei wat in te brengen. Laat ik met 

het belangrijkste beginnen: de harde feiten. Vroeger 
zat de socialistische beweging (zeg, tot begin jaren 
zeventig) met het onoverkomelijke probleem dater 
eenvoudigweg in de maatschappij geen beweging te 
krijgen was. Erger nog, de marginale wijzigingen 
ten goede verhoogden juist de bestendigheid van de 
bestaande orde. Nou, van dat probleem zijn we 
mooi afgeholpen. De hele samenleving is, wereld
wijd zelfs, op drift geraakt; ons ondanks (Iaten wij 
ons niets verbeelden ), maar wei onmiskenbaar. Na
tuurlijk niet zomaar in de richting die ons voor ogen 
stond, maar niettemin. En wat belangrijker is, in ons 
dee! van de wereld is de ellende niet Ianger klassege
bonden: milieuproblematiek, groeiende criminali
teit en onveiligheid vormen bedreigingen voor ie
dereen. Bovendien, als politieke beweging staan wij 
niet Ianger aileen; ook om ons heen is het aantal der 
zekerweters fors geslonken. Overal heeft trefzeker 
beleid plaats moeten maken voor plannetjes per 
proefballon. Het is toch zonneklaar dat van nu af aan 
iedere politieke partij op de tast haar weg moet zien 
te vinden en greep moet proberen te krijgen op wat 
zich als autonome ontwikkeling lijkt te voltrekken. 
Daar moeten ook wij instappen, als het kan met visie 
en met wat je vroeger ongestraft bij de naam mocht 
noemen, ideologie; in ieder geval met een denken 
van wat langere adem. 

s 
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De beslissende vraag is nu: is het traditionele sociaal
democratische denken ons hierbij tot een ballast die 
zo snel mogelijk overboard moet? Een ding lijkt mij 
zeker: de oude ideal en lozen door, volgens het 
nieuwste politiek-strategisch recept, precies het 
omgekeerde te omhelzen van wat ons vroeger zo 
dierbaar was, is een paniekreactie en bovendien 
nogal naief. Doen wij er niet beter aan door, al is het 
maar bij wijze van werkhypothese, aan te nemen dat 
datgene wat van onze ideologische bagage is ontmas
kerd, niet meer is dan de vormen waarin destijds 
de sociaal-democratie onze fundamentele inspiraties 
voor eens en voor altijd mee11de te moeten gieten? 
Qa zeg, wisten wij veel?; nee dus). Maar moeten 
daarom ook die inspiraties zelf op de vuilnisbelt? 

Wat lager dan aan het socialisme ten grondslag? 
Toch in wezen niets anders dan mensen die niet in 
tel waren, mee te Iaten tellen, en aan wie niets te 
vertellen had, zeggenschap te geven? In het begin 
gebeurde dat door intellectuele voortrekkers die 
plaats-vervangend voor hen opkwamen, maar al 
gauw ging het er om de mensen zelf door organisatie 
en vooral door onderwijs en scholing meer weer
baar te maken. Dit laatste deed een aantal socialisten 
kiezen voor sociaal-democratie, die immers beoogt, 
ten bate van de ontplooiing van ieder individu, de
mocratische verhoudingen te scheppen. Daarmee 
waren twee brandpunten gegeven, individuele ont
plooiing en democratische gemeenschap. 

Wezenlijk voor de Westerse (van oorsprong 
Griekse) democratie was het streven mensen be
staanszekerheid te geven: aanvankelijk aileen in de 
vorm van rechtszekerheid, maar dat was al heel wat 
tegenover de heersende willekeur. In onze maat
schappij-op-drift is dat toch geen gek uitgangspunt? 
Vasthouden dus. Maar dan wei te werk gaan volgens 
de oorspronkelijke inspiratie: niet, de mensen goed
bedoeld bedillen, maar hun zoveel mogelijk zeggen
schap geven over wat hun het meest ter harte gaat: 
existentiele zekerheid: weten waaraan ze toe zijn, 
zichzelf kunnen zijn door de eigen mogelijkheden te 
benutten. Dit impliceert de noodzaak van een maat
schappelijke ordening die dit alles mogelijk maakt, 
en dus een wetgevende macht, overheden en overige 
bestuurs- en beheersorganen die alle democratisch 
controleerbaar zijn. 

Waar blijft in deze opsomming de factor gemeen
schap? Tot nu toe nergens. Gemeenschap moeten 
we natuurlijk niet verwarren met overheid of staat. 
Overheden zijn niets meer dan groepen individuen 
die door ons op het kussen zijn getild. Onder 'ge
meenschap', valt iets heel anders te verstaan. Zij is 

niet een aanwijsbare instantie en als politieke factor 
niets meer of minder dan de optelsom van de feite
lijk in individuen aanwezige, daadwerkelijke ge
meenschapszin (solidariteit). Voor het overige is zij 
slechts het voorwerpvan stichtelijke prietpraat, een 
politieke factor nul. De pijnlijkste fout van onze 
sociaal-democratie lijkt mij dat we vaak uit naam van 
de gemeenschapsidee maatregelen voorstaan zonder 
ons af te vragen of die niet als onontkoombaar ne
veneffect juist de gemeenschapszin ondermijnen. 
Oat is pas a~sociaal. 

Laat ik wat concreter zijn, aan de hand van een 
paar sleutelbegrippen in het voorgaande betoog. 

Bestaanszekerheid en sociale zekerheid 

Sociale maatregelen mogen niet in die zin uitnodi
gend zijn dat de burger ernaar gaat streven aan de 
zielige vereisten te voldoen . Dit voorkom je door 
aan solide rechten solide plichten te koppelen. Twee 
kanttekeningen: 

a. Betogen dat het allemaal onbetaalbaar wordt 
Ievert een indrukwekkend, maar niet afdoend ar
gument want, in beginsel, kunnen we toch onze 
prioriteiten zo stellen dat het allemaal wei te be
talen is? Het argument voor een kritisch onder
zoek van het stelsel en het functioneren ervan is 
dat de huidige situatie een onredelijk groot be
roep, en dus een regelrechte aanslag, doet op de 
gemeenschapszin en dus, zo gezien, a-sociaal is . 
Natuurlijk ligt het allemaal aan de uitvoering 
(want het bedenken en versturen van de Haagse 
regelingen zijn nog best te betalen), maar daarom 
nog niet aan de uitvoerders. Hoe kan nu de uit
voering in de hand gehouden worden, als de 
groei van de steeds verder gedetailleerde regelin
gen klaarblijkelijk al een onbeheersbaar proces is? 
b. Het is opmerkelijk dat wij socialisten, die toch 
de maatschappij willen ordenen en sturen, zo kri
tiekloos staan tegenover open-eind regelingen, 
die uiteraard tot onoverzichtelijkheid en zelfs 
chaos kunnen leiden. Wij zouden onderscheid 
moeten maken tussen die regelingen die gericht 
zijn op een zo breed mogelijk gebruik (bijvoor
beeld die ten opzichte van onderwijs en scho
ling), en andere die een liefst zo klein mogelijke 
nood willen lenigen. In beide gevallen moet je 
trouwens het voorzienbaar effect van je maatre
gelingen wei even wegen . AI even ondoordacht is 
de mode om achterstanden van bepaalde groepen 
(doelgroepen) weg te werken door ze op voor
sprong te zetten. Privileges blijven nu eenmaal 
een bedenkelijk soort rechten. 
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'Bestaanszekerheid' en antplaaiingskansen 
Ten aanzien van het onderwijs moeten wij ons voor
al afvragen waarop we het onderwijs richten . De 
enorme expansie bijvoorbeeid van het universitair 
onderwijs is bedenkelijk. Mijns inziens is het aileen 
de onredelijke beioningsstructuur in de maatschap
pij (vooral de overheid is hierin de grote boosdoe
ner), gepaard aan de zeer bevoorrechte behandeling 
van studenten, die een aantal jongeren ertoe brengt 
zich voor een academische opleiding te Iaten in
schrijven, ook wanneer ze daarvoor geen enkeie 
aanleg of goesting hebben. (Zolang de situatie zo is, 
kan ik hun trouwens geen ongelijk geven.) Maar het 
is toch dwaas ervan uit te gaan dat onteibaar veien 
('open-eind regeling' !) echt aanleg hebben voor we
tenschappelijk onderwijs en onderzoek, terwijl op 
aile andere terreinen geldt dat .de top natuurnoodza
kelijk sm al is? (Laten wij maar eens beginnen met de . 
niet -academisch opgeieiden naar behoren te beta
len. ) Elitair is dit standpunt evenmin als de overtui
ging dat niet iedere voetballer of kunstenaar tot de 
topklasse kan doordringen. Wei elitair is de gangba
re mening dat academici zonder meer als de hoogst 
opgeleiden en meest bekwamen moeten worden 
aangemerkt, en navenant gehonoreerd. En zeg niet 
dat de maatschappij ze allemaal zo broodnodig heeft. 
Afgestudeerden met een hoogwaardige (universi
taire of niet -universitaire) opleiding zijn inderdaad 
broodnodig, hoe m eer, hoe liever. Ieder die daar
voor geschikt is, moet ruime kansen krijgen. 

'Bestaanszekerheid' en volksaezondheid 

Het vitale verband tussen deze twee is zonder meer 
duidelijk. Als ergens, dan geldt op dit terrein dat een 
overheid niet moet verzorgen, maar zelf-zorg voor 
iedereen mogelijk moet maken en dus (het besef 
van) de eigen verantwoordelijkheid niet mag aantas
ten . Deze overweging, en weer niet de onbetaal
baarheid, moet richtsnoer zijn bij het opzetten van 
een nieuw steisel. De onbetaalbaarheid is een wei
kame steun in de rug. Een redelijke (dat wil zeggen 
zo ruim als redelijk is) eigen bijdrage (c.q. bijverze
kering) is ook heel geschikt om de gemeenschapszin 
('solidariteitsgedachte') niet te overspannen. 

'Rechtszekerheid' en de rechtmatigheid van overheids

handelen 

Het is ontoelaatbaar dat een hogere overheid aileen 
de problemen, niet de zeggenschap en de financiele 
middelen decentraliseert . Zij dwingt daarmee de la
gere overheden a-sociale aanslagen op de (lokale) 
gemeenschapszin te doen , onder andere door de 
vanuit landelijk oogpunt bezien dreigende rechtson-

gelijkheid . Bovendien , zeifs met een delegatie van 
iedere bevoegdheid, lukt het haar niet haar eindver 
antwoordelijkheid te delegeren. Over rechtszeker 
heid en de aantasting van verkregen rechten, annex 
willekeur en onberekenbaarheid van de overheid is 
de laatste tijd terecht vee! te doen geweest. Maar 
een kanttekening kan wei worden geplaatst. Rechts
zekerheid betreft fundamentale zaken. Bij elke wij
ziging van de regelgeving verontwaardigd van 'aan
tasting van verworven rechten' spreken is nogal rhe
torisch. Als je een vakbondsman hiermee hoort 
schermen, denk je onwillekeurig dat wij socialisten 
al een eeuw lang (terecht) aloude rechten aan men
sen (uiteraard vuige kapitalisten) hebben ontnomen. 
Als je verworven recht in feite niet meer is dan een 
onhoudbaar geworden privilege, moet je niet te 
hoog van de toren blazen. 

Rechtszekerheid en rechtshandhaving 

Wij moeten ons realiseren dat rechtshandhaving in 
sterke mate van de gemeenschapszin afhankelijk is; 
je kunt niet bij ieder (onguur) individu een politie
agent of controleur plaatsen. Maar een overheid die 
de strijd tegen de k.leine criminaliteit en onveiligheid 
op straat aan het gelukkig toeval overlaat, of de bur
ger met een onoverzichtelijke regelgeving tegemoet 
treedt en ook zo tot een begrijpelijke 'gooi-maar-in
m'n-pet' mentaliteit uitnodigt, ondermijnt de ge
m eenschapszin. En als zij, in de ogen van de burger, 
zelf onvoorspelbaar of willekeurig te werk gaat, zal 
de burger haar niet Ianger serieus nemen, aile ge
meenschapszin ten spijt. 

Zeggenschap 
Ik beperk mij tot twee items, ' r eferendum ' en 'Eu
ropa'. Als wij het r eferendum invoeren, zal het een 
besluitvormend referendum zijn, niet de tactloze 
fopspeen van het adviserend referendum . De taak 
van het parlement wordt hierdoor niet uitgehold. 
De parlementarier wordt gedwongen de genomen 
beslissing in heldere, wervende taal uit te leggen. 
Oat aileen a! is winst. Voor de rest geldt hetzelfde als 
bij (foute en minder foute) parlementaire beslissin
gen: na enige tijd keert , als het m oet, de kade het 
schip wei weer. Terecht is men bezorgd over het 
'democratisch tekort' in Europa. Maar het is ronduit 
onnozel om aileen te denken aan uitbreiding van de 
bevoegdheden van het Europees Parlement. Dit is 
nuttig, maar verhelpt niet het eigenlijke probleem, 
de schrik voor 'Brussel'. Als nu 'Den Haag' al zo'n 
probleem is, wordt het dat eens te meer, wanneer 
het door de versterking van 'Europa' nog minder 
aansprakelijk en aanspreekbaar is geworden. Vee! 

7 
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kwalijker dan het democratisch tekort is ons tekort 
aan ideeen over hoe wij kunnen voorkomen dat we, 
door een qua economische gemeenschap redelijk 
overzichtelijk Europa te realiseren, onszelf ten aan
zien van vee! andere beleidsterreinen met een chaos 
opschepen. 

Ter cifsluitinB 

- De sociaal-democratie staat niet met lege handen 
zolang zij zich van haar oorspronkelijke inspiraties 
bewust blijft, wat tegenwoordig onder de noemer 
van 'neo-realisme' of 'no-nonsense' wordt gedebi
teerd moet zij aan die inspiraties toetsen, alvorens 
het aan te prijzen of te verguizen. Op zich zijn name
lijk slogans als 'neo-realisme' en 'no-nonsense' te 
ondoordacht om wervend dan wei afschuwwekkend 
te zijn. 

- Voor mij persoonlijk staat vast dat veel nuchte
re benaderingen van de huidige problemen niet hard 
en gevoelloos zijn, maar juist blijk geven de dragen
de functie van 'gemeenschapszin' eindelijk eens ern
stig te nemen en dus allerlei slap gedoe (de 'permis
sive society') als in de grand a-sociaal te brandmer
ken. 

- Met de factor 'gemeenschapszin' is het wei 
oppassen geblazen. 

a. Je moet hem niet als een vastliggend, maar een 
dynamisch gegeven zien . Gemeenschapszin kan 
en moet worden opgerekt (anders blijft sociale 
vooruitgang uit), maar bij overspanning raakt de 
rek eruit of knapt hij af, 
b. Gemeenschapszin valt niet te peilen aan de bit
tertafel en mag al helemaal niet worden verward 
met zoiets walgelijks als 'das gesunde Volks
empfinden'. 
c. Gemeenschapszin steunt op een gevoel voor 

normen en waarden, maar dat betekent niet dat 
het vagelijk oreren van een politicus over 'nor
men en waarden' enige politieke meerwaarde 
heeft: het instemmend gehoor voelt zich aileen 
maar bevestigd in het eigen waardenpatroon, in
clusief de eigen vooroordelen. Op het (nogal 
platte) vlak van de politiek is een beroep op het 
gezond boerenverstand werkzamer. Ook om los
se flodders onschadelijk te maken, zoals bijvoor
beeld het idee om de aanslag op de gemeenschap 
door ongezond levende lieden te pareren met 
hogere premies; dat is tach onuitvoerbaar, en on
rechtvaardig, tenzij men ons gezondheidsfre
aken, die een a-sociaal hoge leeftijd dreigen te be
reiken, ook eens duchtig aanpakt. 
- Zijn de door mij genoemde fundamentele in

spiraties het exclusiefbezit van de sociaal-democra
tische ' beweging? Nee, gelukkig niet, want dat zou 
ons tot roependen in de woestijn maken. In onze tijd 
moet een politieke beweging (partij) zich niet pro
fileren door het uitdragen van exclusieve inspiraties, 
maar door de consequente ernst waarmee zij aan 
gemeenschappelijke inspiraties gestalte geeft. Laat 
speculatieve hoogstandjes maar over aan wie zich 
daartoe geroepen voelen. In ieder geval moeten we 
niet terugvallen in de oude fout: met een (inderdaad 
welgekozen) slogan ('verworven rechten! '; 'realis
tisch! '; 'identificatieplicht, dat is politiestaat! ';) een 
hele discussie platslaan. Inspiraties dienen niet om er 
rechtlijnig uit te deduceren (hoe moet dat trou
wens?), maar om ons voort te stuwen; het politieke 
handwerk is vers twee. En daarvoor geldt dat zelfs 
de heiligste overtuiging pas werkzaam is in de ge
daante van politieke wijsheid. En die heeft niemand 
in pacht. 
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Het PvdA-

Wij Ieven in een tijd vol 
onzekerheid. Op vee! 

program van 
Bordewijk 

bemoeien met zaken die 
beter aan gemeenten en 
provincies kunnen worden plaatsen in de wereld lei-

den hongersnood en oar 
log tot de meest barre e llen
de. Oost -Europa heeft de 
ineenstorting van een on 
derdrukkend, maar schijn-

P . BORDEWIJK overgelaten . Mensen in het 
onderwijs zien de regelge
ving door het ministerie 
vaak meer als de oorzaak 

Lid van de aemeenteraad van Lei den en publicist . 

baar stabiel systeem Iaten zien, maar in veel landen 
heeft dat eerder tot ontregeling geleid dan tot het 
perspectief van een welvarende democratie naar 
W esters model. Wij ervaren daarbij dezelfde gevoe
lens van machteloosheid als eertijds bij de commu
nistische onderdrukking. De hele wereld wordt be
dreigd door klimaatveranderingen als gevolg van 
milieuaantasting op mondiale schaal . 

O ok in Nederland neemt de onzekerheid toe . 
Weliswaar kent Nederland een hoog welvaartsni 
veau, door een hoge arbeidsproduktiviteit, maar dat 
gaat gepaard met een komen en gaan van bedrijven, 
waarbij vel en aan de kant worden gezet, en m et een 
hoge be lasting van het milieu . Oat vraagt om een ac
tieve overheid , die maakt dat mensen nieuwe kan
sen krijgen, die allen die buiten het arbeidsproces 
zijn komen te staan een redelijk bestaan garandeert, 
en die voorkomt dat onaanvaardbare schade aan het 
milieu optreedt. Een dergelijke overheid is des te 
meer nodig, nu de vergrijzing steeds meer mensen 
in een afhankelijke positie brengt, terw ijl door de 
individualisering een beroep op informele hulp in 
veel gevallen minder vanzelfsprekend is geworden. 

Toch staat de verzorgingsstaat onder druk . AI te 
vaak horen we dat door de Europese eenwording 
en de internationale concurrentie verslechteringen 
noodzakelijk zijn . Mensen proberen zich te onttrek
ken aan hun verplichting om mee te betalen aan het 
instand houden van de verzorgingsstaat , of te profi 
teren van regelingen in situaties waarvoor ze niet 
bedoeld zijn. Voor de Partij van de Arbeid is de ver
zorgingsstaat echter te waardevol om zich daarbij 
neer te leggen; de PvdA kiest ervoor de verzorgings
staat te verdedigen, tegen al deze bedreigingen in. 

Behoud van de verzorgingsstaat vraagt een ster 
ke, doelmatig functionerende overheid . Daar ont
breekt het nogal eens aan . Te vaak ziet m en dat mi
nisteries langs elkaar heen werken, of zich in detail 

dan als de oplossing van 
hun problem en . Subsidies komen terecht bij groe
pen die best in staat zijn voor zichzelf te zorgen. 
Rond de steden zien we welvarende randgem eenten 
waarvan de bewoners profiteren van de Justen van 
de grate stad , maar de lasten ontlopen . Dit alles 
vraagt een ingrijpende reorganisatie van het open
baar bestuur in Nederland . Wij realiseren ons dat 
dat op zichzelf ook weer een bron van onzekerheid 
is, maar het is nu eenmaal nodig om op termijn 
essentiele taken van de overheid veilig te stellen . 

O ok de kwaliteit van het overheidsoptreden 
vraagt aandacht. Het blijkt helaas niet altijd vanzelf
sprekend , dat de overheid zich aan zijn eigen regels 
houdt. Oat moet veranderen . Voor de geloofwaar
digheid van het overheidsoptreden is ook nodig dat 
vertegenwoordigende lichamen onafhankelijk kun 
nen opereren van de besturen die zij controleren . 

Tegen deze achtergrond presenteer ik hieronder 
enige hoofdpunten van het te voeren beleid : 

lnternationaal 
- Het Nederlandse defensieapparaat wordt gericht 
op deelname aan internationale vredesoperaties. Dit 
maakt verdere afslanking mogelijk, evenals afschaf
fing van de dienstplicht. Voor deelname aan derge
lijke opera ties client dezelfde procedure te gelden als 
door de Grondwet voorgeschreven voor een oor 
Iogsverklaring. 
- De ontwikkelingshulp wordt gehandhaafd op het 
huidige percentage. Bij het geven van hulp aan rege
ringen is naleving van de mensenrechten een van de 
·criteria . Aanvaard wordt, dat dit negatieve effecten 
voor onze buitenlandse handel kan hebben. Er komt 
een parlementaire enquete naar de effectiviteit van 
de ontwikkelingshulp, om te zorgen dat de discussie 
hierover ook wordt gevoerd buiten het bestaande 
circuit van ontwikkelingsdeskundigen . 

9 
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- Hulp aan Oost-Europa heeft voorrang hoven hulp 
aan andere EG-landen. 
- In het kader van de Europese samenwerking heeft 
het tegengaan van grensoverschrijdende milieuver
ontreiniging prioriteit. Binnen de Europese Ge
meenschap verdedigt Nederland de mogelijkheid 
van een eigen sociaal-economisch beleid door de lid
staten. Deelname aan de Europese Monetaire Unie 
wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. 

Openbaar bestuur 
- Ministeries worden samengevoegd en hun taken 
op grote schaal gedecentraliseerd. 
- Er komen krachtige, provincievrije besturen voor 
de stedelijke agglomeraties. Binnen deze agglomera
ties worden vroegere annexaties ongedaan ge
maakt. 
- Het wordt niet Ianger als vanzelfsprekend be
schouwd, dat bij een kabinetscrisis de Tweede Ka
mer wordt ontbonden. 
- De !eden van de dagelijkse besturen van provin
cies, agglomeraties en gemeenten worden door de 
respectieve raden benoemd en ontslagen, maar rna
ken geen dee! uit van die raden. 

Sociale zekerheid 
- De sociale uitkeringen (op nettobasis) en het mini
mumloon volgen de ontwikkeling van het gemiddel
deloon. 
- Langdurig werklozen die een baan accepteren, 
dienen daar een redelijk inkomensvoordeel van te 
ondervinden. In de huidige situatie geldt dat voor 
alleenstaanden, maar niet voor kostwinners. Om 
daaraan tegemoet te komen, wordt de huidige belas
tingvrije voet omgezet in een vast bedrag dat een ie
der hetzij als belastingaftrek (tax credit) hetzij als be
lastingvrije uitkering ontvangt, en dat in de plaats 
komt van de huidige toeslag voor kostwinners in de 
bijstand. 
- De uitvoering van de algemene bijstandswet, de 
arbeidsvoorziening en het verschaffen van aanvul
lende werkgelegenheid (wsw, JWG, banenpool) 
worden op gemeentelijk niveau gelntegreerd. 
- De w A o wordt voor bestaande gevallen gehand
haafd. Voor toekomstige gevallen is een verslechte
ring aileen acceptabel, wanneer elke werkende zich 
tegen een aanvaardbare premie kan bijverzekeren. 

Gezondheidszorg 
- De omvorming van het huidige stelsel van ziekte
kostenverzekeringen naar een systeem zonder re
latie met het dienstverband van de verzekerde, met 
een grotendeels inkomensafhankelijke premie , 
wordt voltooid. 

- De verzorging van ouderen en gehandicapten 
wordt niet aan concurrerende verzekeraars overge
laten, maar opgedragen aan de gemeenten, zodat zij 
deze zorg kunnen integreren met de toewijzing van 
geschikte woonruimte. Hiertoe vindt de noodzake
lijke overheveling van middelen plaats. 

Milieu 

- Energiegebruik wordt vee! zwaarder belast. Om 
te vermijden dat hierdoor concurrentienadelen met 
het buitenland ontstaan, bepleit Nederland dat in 
het kader van de E G beiasting wordt geheven op de 
energiewaarde van ingevoerde produkten, terwijl 
bij uitvoer een restitutie plaats vindt. 
- Warmte-kracht koppeling wordt sterker gestimu
leerd. 
- Met betrekking tot milieubelasting op lokale 
schaal (geluid, bodemverontreiniging) zijn de gemeen
ten bevoegd, ook waar het de normstelling betreft . 
- Beperkingen op grond van milieu-overwegingen 
gel den ook voor het luchtverkeer. 

Verkeer en vervoer 
De nagestreefde groei van de werkgelegenheid 

maakt nieuwe infrastructuur ten behoeve van het 
woon-werkverkeer noodzakelijk, met prioriteit 
voor nieuwe railverbindingen in de Randstad . 
- Voor de financiering is verhoging van de tarieven 
onontkoombaar; dit moet parallel gaan met verho
ging van de kosten van het autoverkeer. Ten be
hoeve van regelmatige treinreizigers met een laag 
inkomen komt er een algemene kortingskaart waar
van de prijs inkomensafhankelijk is . 
- Agglomeratie- en provinciebesturen krijgen de 
bevoegdheid tot opcenten op de benzine-accijns . 
- Geen overheidsgeld wordt besteed aan railverbin
dingen die uitsluitend bestemd zijn voor hoge-snel
heidstreinen. 

Onderwijs en cultuur 
- Afgezien wordt van nieuwe, grote reorganisaties 
in het onderwijs. 
- Het aanbod van lessen Nederlands ten behoeve 
van allochtonen wordt voldoende uitgebreid. 
- In het W etenschappelijk Onderwijs wordt de toe
lating tot opleidingen met een geringe arbeidsrele
vantie beperkt. Misbruik van studiefinanciering 
wordt tegengegaan door in een eerder stadium van 
de stu die concrete prestaties te eisen. 
- De financiele bijdrage van het publiek bij gevestig
de kunstuitingen wordt verhoogd. Ook hier kan een 
algemene kortingskaart waarvan de prijs inkomens
afhankelijk is, voorkomen dat dit tot een te hoge 
barriere voor de lagereinkomensgroepen leidt. 
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Het PvdA-
program van 
Van Toorn 

'De zachte krachten zullen 
zeker winnen, ' schreef de 
dichteres Henriette Roland 
Holst. 

De zachte krachten 
Terwijl de discussie over 
de dijkverzwaringen in het 
rivierengebied , een discus-

De schrijver Gerrit 
Krol was een halve eeuw 

sie over cultuurwaarden 
versus ongebreidelde toe

later tot het inzicht geko
men dat je hard moet zijn 
om zacht te kunnen zijn . 

WILLEM VAN TOORN 
passing van technologie , in 
volle gang is ( er is juist een 
commissie ingesteld om de 
kwestie opnieuw te onder -

Schrijver 

Wie een bijdrage wil 
leveren aan het overleven 
van de zachte krachten ( dat ze zouden winnen zal, na 
twee wereldoorlogen, moordpartijen op ongekende 
schaal, het instorten van het werkelijk bestaande so
cialisme en een verbijsterende opbloei van funda
mentalisme, nationalisme en neonazisme , toch wer
kelijk niemand meer geloven) zal de hardheid moe
ten opbrengen om decennia van valse illusies, leu
gens en holle retoriek te lijf te gaan . Als het socialis
me nog zoiets als een taak heeft, is het deze . Van de 
anderen valt voor zover ik het zie , niets te verwach
ten . Wat voor valse illusies en leugens bedoel ik? 
Vier voorbeelden . 

De ramp in de Bijlmer vond niet zo lang geleden 
plaats. Toch lijkt het heel lang in het moderne ge
heugen . De directeur van de luchthaven Schiphol 
had alweer de moed om te zeggen dat m ensen zich 
niet door emoties moeten Iaten leiden in de discussie 
over Schiphol, maar door nuchtere overwegingen, 
Een nuchtere overweging is, dat Schiphol eenvou
digweg moet groeien, .omdat wij anders verliezen in 
de 'Europese race' . Twee weken na de ramp werd 
het vliegverbod hoven de Bijlmer alweer opgehe
ven . 

Eerder, en lang voor de Bijlmerramp, verklaarde 
een andere directeur, die van onze grootste toeris
ten-vervoermaatschappij, dat zijn onderneming 'ge
woon dag en nacht' moest kunnen vliegen, omdat 
wij anders 'het Brugge van de twintigste eeuw ' zou
den worden. De politiek en de milieubeweging 
moesten eens ophouden met zeuren, meende hij. 

Dergelijke uitspraken zouden vijftien jaar gele
den getracteerd zijn op een storm van verontwaardi
ging. Nu kan de man ze zich veroorloven. De poli
tiek zwijgt . 

zoeken) zegt de minister 
van Verkeer en Waterstaat 

maar alvast, dat intensiever gebruik van de rivieren 
voor vrachtvervoer nodig zal zijn en probeert zij in 
hetzelfde gebied versneld de Betuwespoorlijn er
door te jassen. Motief: wij mogen de boot niet mis
sen, we moeten opschieten, onze groei is in het ge
ding. Een lokaal waterschap bij Nijmegen verklaart 
dat het gewoon zal doorgaan met de dijkverzwarin
gen; men heeft ' via interne communicatie verna
m en dat het onderzoek toch niets nieuws zal opleve
ren '. Van de politiek verneem ik niets . 

Onze hele politieke wereld, de PvdA niet uitgezon 
derd , lijkt maar een hoofddoel te hebben: het zo snel 
mogelijk opheffen van aile grenzen en belemmerin
gen voor de Europese handel. Europa betekent in dit 
denken een economisch Europa . Dezelfde politiek die 
het zo druk heeft met het opheffen van grenzen, 
weet zich geen raad met de stroom 'vreemdelingen ' 
die zich op Europa stort. Terwijl men met de ene 
hand grenzen opheft, moet men met de andere con
trole-apparaten ontwikkelen, identificatieplicht in
voeren, de jacht openen op de mafia en andere on
derwereldconcerns. Als het niet zo treurig was , zou 
het amusant zijn . De politiek doet alsof zij gek is en 
alsof er geen verband bestaat tussen die twee tegen
gestelde strevens. 

De kern van aile vier de voorbeelden hierboven 
is het primaat van de economische groei. Economi
sche groei heeft op aile terreinen voorrang gekregen 
hoven de kwaliteit van het Ieven, hoven met fat
soenlijke argumenten gevoerde discussies , hoven (je 
durft het woord haast niet meer te .gehruiken) mo
raal. Groei wordt steeds meer een soort natuurwet, 
de totale dooddoener waarmee de zachte krachten 
onder de tafel worden gewerkt. 

I I 
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T och is er een aantal gegevens waar bijna niemand 
met enig verstand aan twijfelt . 

Zo'n gegeven is bijvoorbeeld dat deze vorm van 
groei leidt tot uitputting van de energiebronnen en 
grootschalige vemietiging van het milieu. Een twee
de gegeven is, dat de totale consumptiemaatschappij 
die wij nastreven een ego'istisch, ongevormd, onver
schillig soort burgers oplevert, dat aileen nog door 
sentimentele televisieprogramma's zover te krijgen 
is dat het een tientje offert voor de A 1 D s in Afrika, 
en vervolgens een veelvoud daarvan uitgeeft om zich 
door de charterdirecteur van hierboven naar een 
zonnig Afrikaans 'recreatie' -strand te Iaten vervoe
ren waar A ms-patienten op veilige afstand worden 
gehouden. Een ander, minstens zo belangrijk, gege
ven is dat de ongebreidelde economische groei van 
het W esten leidt tot totale verpaupering van de Der
de W ereld en Oost- Europa, wat betekent dat de 
stroom arm en die deze kant op komt aileen maar zal 
toenemen. Met aile gevolgen van dien. Politiecom
missarissen die waarschuwen voor die gevolgen , 
worden door de politici van de economische groei 
op hun vingers getikt. Zij moeten gewoon hun werk 
doen, dat wil zeggen m et te weinig, slechtbetaalde 

mensen de problemen oplossen die de politici heb
ben gemaakt. 

lk denk dat er een prachtige en zinvolle taak 
wacht op een PvdA die de moed zou hebben versobe

rinB te prediken en de burgers uit te leggen, helder 
en zonder jargon ofmooipraterij, waarom die nodig 
is. Waarom het nodig is heel vee! van onze energie 
te steken in de ontwikkeling van armoedegebieden 
in de wereld, waarom dat zelfs in ons eigen belang 
is . Waarom grenzen stellen aan onze waanzinnige 
consumptie, onze produktie van tienduizenden tota
le onzinprodukten, onze hysterische toeristenindus
trie onvermijdelijk is . En waarom investeren in goed 
onderwijs en cultuurbeleid van meer toekomstvisie 
getuigt dan een zogenaamd milieubeleidsplan dat 
blijkt te leiden tot een belachelijke groei van het 
autoverkeer. 

Een PvdA die niet de m oed heeft zulke harde 
waarheden tegen burgers te zeggen, onderscheidt 
zich in niets wezenlijks van a! die andere illusiebou
w ers die op jacht zijn naar Europese baantjes zonder 
zich te interesseren voor het Europa dat ze in werke
lijkheid creeren, laat staan voor de wereld daarbui 
ten . 
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Het PvdA-
program van 

In 't Veld 
Vooraf: de onvolledigheid 
van wat hier volgt is onder 

broos de staatkundige 
vormgeving van Ianden 

meer toe te schrijven aan 
het onvermogen van de au
teur om zich voldoende be
knopt uit te drukken bin
nen de door de redactie 
aangegeven grens; boven
dien heeft de schrijver niet 

ROEL IN 'T VELD 

kan zijn. Onze nationale 
ontwikkeling heeft zo ge
leidelijk plaats gevonden, 
en de laatste aanval erop is 
zo lang, bijna een halve 
eeuw, achter de rug, dat 

Hoogleraar Bestuurskunde 
aan de Erasmus Uni versiteit Rotterdam 

overal verstand van; de tot stand gekomen selectie is 
er dus niet aileen een van prioriteiten . Het gaat om 
enige fragmenten van een verstandig verkiezings
programma voor de Partij van de Arbeid 

Een voorbehoud 
In de komende regeerperiode zal in Nederland niet 
alles veranderen; de invloed van onze partij op de 
komende coalitieregering zal gematigd zijn, tenzij 
zich bij de verkiezingen grate verrassingen voor 
doen. 

De functie van rut programma is dan ook niet het 
doen van grootse bel often, noch is het gericht op het 
ontwikkelen van wijdse vergezichten . Dit program
ma behelst een aantal uitgangspunten, die voor onze 
volksvertegenwoordigers van groot belang zullen 
zijn en bij de besprekingen over de samenstelling 
van een regering onze inbreng zullen vormen . Ze 
zijn zo geformuleerd dat ze voor een tijdje meekun
nen, dus niet a! te vluchtig zijn. Ze vormen handvat
ten en kapstokken voor de vele honderden speci
fieke beslissingen, die verantwoordelijken in de 
komende jaren zullen nemen. Ze geven richting aan 
specifieke afwegingen van belangen, niet meer en 
niet minder . Bovendien is het niet onmogelijk, dat 
ze tijdelijk verdrongen zullen worden door andere, 
als zich grote rampen of andere zeer onverwachte 
gebeurtenissen voltrekken. Dit voorbehoud is wel
iswaar niet erg heldhaftig, maar wei eerlijk . 

Democratie 
We zijn misschien een beetje gemakzuchtig gewor
den op het terrein van verbetering of zelfs maar 
behoud van onze democratische gezindheid en de 
kwaliteit van onze instituties. Ontwikkelingen op 
een afstand van een dag auto rijden tonen aan, hoe 

we ons er nog maar weinig 
zorgen over maken. De vrijheid tot be"invloeding 
van de samenstelling van parlement en regering, sta
ten en raden gebruiken velen niet. Onverschillig
heid lijkt toe te nemen. Bovendien bestaat de vrij 
algemene klacht, dat de beroepspolitici een aparte 
kaste zijn gaan vormen, die niet erg vee! voeling 
meer hebben met wat in de samenleving zelf be
weegt. 

Er zijn nieuwe investeringen nodig in onze staat
kundige verhoudingen en instituties: 

- het wordt tijd om de vitaliteit van gemeente en 
regio te bevorderen door de voorzitters van de dage
lijkse besturen te Iaten kiezen en wezenlijke invloed 
te geven op het beleid; 

- het is hoog tijd, dat de communicatie tussen 
besturen en burgers wordt geleid langs de kanalen, 
die moderne technologische ontwikkelingen moge
lijk maken; het is mogelijk om met behulp van infor
matietechnologie zeer regelmatig burgers te raad 
plegen en ook om hen de gelegenheid te geven voor
keuren kenbaar te maken; 

- politieke partijen zullen hun invloed niet her
winnen door op verwrongen wijze het klassieke ide
aal van de ideologievorming te blijven koesteren, 
maar wei door op eigentijdse wijze vorm te geven 
aan het politieke en maatschappelijke debat; 

- het is noodzakelijk, dat politici niet in isole
ment handelen en Ieven . 

Overheid 
Wij hebben de overheid leren waarderen als het 
grootste agentschap in de samenleving, dat vorm 
geeft aan ons altru·isme en uitdrukking geeft aan het 
nobele, normatieve van onze persoonlijkheid. Daar
om zijn onze verwachtingen om trent de effectiviteit 
van het optreden van de overheid ook hoog gespan-

13 
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nen, zo hoog dat teleurstelling niet kan uitblijven. 
Nagelaten is om de organisatie van de overheid 

tijdig aan te passen . Daarom vinden thans modieuze 
exercities plaats in de richting van privatisering en 
verzelfstandiging, waar soms niet goed over is nage
dacht. 

Het is nodig om het politieke bedrijf in ere te 
herstellen door bewindspersonen niet Ianger te Ia
ten optreden als semi-ambtelijke managers . Dever
antwoordelijkheid voor ambtelijk functioneren wa
re op te dragen aan top-functionarissen, die eindver
antwoordelijkheid dragen voor het functioneren van 
hun organisatie. Ze kunnen dan ook worden wegge
stuurd, als zein management tekort schieten. 

Uitvoeringsorganisaties zijn op afstand te plaat
sen en door contracten te verbinden met politieke 
bestuurders . De beleidsontwikkeling is te concen
treren in kleine kemorganisaties, van elk niet meer 
dan honderdvijftig deskundigen, die tamelijk nauw 
met elkaar zijn verbonden . 

De ministerraad zal bestaan uit !eden met een 
permanente portefeuille - zeven a negen in getal -
en uit !eden, die een per regeerperiode te kiezen 
brandende kwestie als portefeuille hebben . De col
legiale verantwoordelijkheid wordt versterkt. Beide 
typen minister beschikken over een aantal ambtelij 
ke eenheden. Een en dezelfde ambtelijke eenheid 
kan dus ten behoeve van meer dan een minister 
functioneren. Verkokering is zo doeltreffend te be
strijden. De coordinatie van het nationale beleid 
verbetert. 

Het opleidingsbeleid van de ambtenaren, die in 
kemorganisaties zijn opgenomen, dient met bijzon
dere zorg te zijn omgeven. Ook hun arbeidsvoor
waarden verdienen aandacht. 

Europa 
Geleidelijk realiseren we ons, dat er geen rechte , 
korte weg naar totale Europese integratie bestaat. 
De te lange afwezigheid van een realistisch debat 
over wenselijke en begaanbare trajecten breekt Ne
derland nu op. De gevaren van een afglijden van Ne
derland naar een perifere positie zijn te laat onder
kend . Ook al te laat is nu pas duidelijk, dat de recen
te Oost-Europese ontwikkelingen een dominante 
slagschaduw werpen op wat binnen de E G mogelijk 
is. 

Het democratische tekort van de E G is te vee! 
beschreven alsof het toekomstige Europa zoveel 
mogelijk gelijkenis zou moeten vertonen m et een 
nationale parlementair-democratische staat. Oat sja
bloon verhindert een belangrijke discussie over mo
dernere ideeen zoals de visie, waarin Europa vooral 

een democratisch netwerk is, waarin ook andere 
vormen van legitiem e controle op beleid dan die 
door het Europese parlement zijn ontwikkeld. 

Nu alles vloeiend en chaotisch is, zou het onzin
nig zijn momenteel vaste doelen te kiezen en daar
mee een strategie te fixeren . 

Nodig is een grondige herorientatie, gevolgd 
door gedeeltelijke vastlegging van een beweeglijke 
strategie, die in ieder geval zal zijn gericht op: 

- het vermijden van een ontwikkeling, waarbij 
Nederland economisch , politiek en cultureel verder 
afglijdt naar de periferie; 

- het bewerkstelligen van een ontwikkelingspad 
van de EG, dat niet teveel interne spanningen op
roept, maar ook niet te hoge buitenwanden ten op
zichte van Oost-Europa veroorzaakt. 

Armoede 
W e mogen een beetje trots zijn op het feit, dat we 
als nationale samenleving relatief vee! geld beschik
baar stellen om armoede elders in de wereld te 
bestrijden . Maar het is niet genoeg. Meer aandacht 
voor de effectiviteit van het beleid om bij te dragen 
aan de zelfontwikkeling van andere staten is nodig. 
Zelfbeperking bij het hanteren van een dominees
toontje is wijs. 

Ons eigen stelsel van sociale zekerheid heeft de 
armoede in Nederland niet geelimineerd, maar wei 
beperkt. Het is van groot belang die situatie te 
bestendigen, en niet toe te geven aan de roep om -
m et vergroting van individuele vrijheid van velen
voor sommigen zodanige risico's te Iaten ontstaan, 
dat armoede hun dee! wordt. Zelfs als wij daarvoor 
zekere offers moeten brengen op het gebied van de 
arbeidsparticipatie, is het behoud van een sociaal 
vangnet, dat de ergste armoede uitbant , van het 
grootst mogelijke belang. Dit behoeft overigens niet 
een verbetering van het beleid op het terrein van de 
sociale zekerheid in de weg te staan. 

Het bepalen van een minimumloon draagt niet 
Ianger wezenlijk bij aan de sociale ontwikkeling; het 
rninimumloon kan daarom rustig verdwijnen. 

Allochtonen 
De groei naar een multiculturele samenleving ver
eist wederzijdse aanpassing van oude en nieuwe be
volkingsgroepen. Aanpassing van de nieuwe aan de 
oude is dus te eenzijdig. Voor nieuwe burgers die
nen er zoveel mogelijk kansen te zijn om volwaardig 
in de sam enleving een plaats te gaan innemen. 

Overheidsbeleid voor nieuwkomers dient vee! 
meer dan thans te zijn ge'integreerd en te zijn ge
richt op een kansrijk ontwikkelingstraject. In dat ka-
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der passen ook verplichtingen van de nieuwkomer, 
onder meer een onvoorwaardelijke om de Neder
landse taal te leren. Die verplichting mag geleidelijk 
best als een voorwaarde voor voortzetting van een 
uitkering gaan gelden. De overheid moet wei zorgen 
voor een optimaal pakket van voorzieningen langs 
dat ontwikkelingstraject. In Nederland mag nie
mand aanvaarden, dat de ontplooiing van mensen 
duurzaam wordt belemmerd. De grens van toleran
tie is daarmee bereikt. In ons type samenleving is die 
zorg voor ontploo"ing wei het m eest wezenlijke ele
ment van overheidsoptreden. Op dat punt zijn con
cessies, zelfs aan nieuwkomers, uitgesloten. Onze, 
in wetgeving en voorzieningen neergeslagen ont
plooi"ngsnormen behoren voor aile burgers te gel
den . De overheid zal daaraan ook streng de hand 
moeten houden. Specifiek allochtonenbeleid be
hoort steeds als centraal uitgangspunt te hanteren, 
dat het benutten van de relatieve kracht van groepen 
van nieuwe burgers de centrale waarde is, niet het 
speculeren omtrent hun zwakten. 

Verzuiling is een achterhaald concept. Boven
dien bedreigt het de gewenste openheid van onze 
samenleving. De overheid client die dan ook niet aan 
te moedigen, maar tegenover de zich manifesteren
de behoeften van groepen van nieuwe burgers om 
eigen instellingen in het Ieven te roepen op gelijke 
wijze op te treden als tegenover oudere groepen; in 
het onderwijs bijvoorbeeld conditioned welwil
lend. 

Milieu 

Duurzame ontwikkeling vergt een milieubeleid, dat 
geen dwaze waan bevat omtrent het vermogen van 
overheden om gunstige ontwikkelingen af te dwin
gen, maar is gericht op : 

- geleidelijke diepgaande verinnerlijking van de 
beleving van milieunormen door burgers en organi
saties; 

- fundamentele herstructurering van zeer veel 
produktieve processen in een richting, waarbij duur
zame ontwikkeling voorop komt te staan. 

De regering moet vee! aandacht besteden aan het 
internationaliseren van hier al eerder aanvaard mi
lieubeleid om te bereiken, dat de Nederlandse inter
nationale concurrentiepositie niet in onaanvaardba
re mate verslechtert als gevolg van progressief, maar 
gei"soleerd Nederlands milieubeleid. Soms moet im
plementatie ook wachten op die internationalise
ring. 

Het te kiezen beleidsinstrumentarium moet in het 
verlengde van deze doelstellingen liggen. Conve
nanten zijn daarbij bruikbaar, indien en voorzover 
zij aan de zijde van het bedrijfsleven voldoende bin 
ding teweeg kunnen brengen. 

De keuze van de milieubeweging om zich verre 
te houden van processen, waarin zij tezamen m et an
deren, inclusiefhet bedrijfsleven, daadwerkelijk aan 
de gewenste verandering kan bijdragen, verdient 
geen bewondering. Op langere termijn zal die atti
tude de geloofwaardigheid van de milieubeweging 
aantasten. De overheid moet daaraan geen voedsel 
geven. 

lrifrastructuur 

Voor een aanvaardbare positie in Europa is de ont
wikkeling van de fysieke infrastructuur in Neder
land cruciaal. De sanering van de overheidsuitgaven 
heeft geleid tot een te krap beleid voor financiering 
van infrastructurele investeringen. Nodig is een 
jaarlijks investeringsvolume ter hoogte van 2,4 pro
cent van het nationaal inkomen, ongeveer twaalf 
miljard gulden. Rails, havens en vliegvelden dienen 
hierbij voorrang te krijgen. 

De mogelijkheden tot privatisering van infra
structuur zijn beperkt, gezien de functies ervan. 
Voorzover de overheid niet in staat is om voor 
noodzakelijke investeringen zelf in voldoende mate 
financieringsmiddelen aan te trekken, zal zij privaat 
durfkapitaal kunnnen interesseren, indien zij weet 
door te varen tussen de scylla van het niet creeren 
van een voldoende rendabele omgeving voor private 
investeerders, en de charybdis van het maatschappe
lijke functieverlies, dat private exploitatie van infra
structurele werken zou kunnen opleveren. 

Regiobestuur 

Het is verstandig de bestuurlijke ontwikkeling bin
nen ons land niet als eenheidsworst te bezien; daar 
waar voldoende overeenstemming ontstaat over een 
specifieke ontwikkeling, moet die een kans krijgen . 
Het openbaar bestuur moet eerder platter worden 
dan nog meer gelaagd. Het aantal bestuurslagen mag 
niet groter worden. Daarom moet de provincie als 
bestuurslaag verdwijnen voor gebieden, waarin een 
krachtig regiobestuur op democratische grondslag 
tot stand komt. Voortzetting van decentralisatie-im
pulsen naar krachtige regio' sis eveneens gewenst. In 
datzelfde streven past het niet om tussen regio, pro
vincie en nationale regering nog eens een extra be
stuurslaag te scheppen zoals een landsdeel Rand
stad. 
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Vervlechting 
Het publieke en het private domein zijn in ons land 
traditioneel sterk vervlochten. Die vervlechting 
heeft institutioneel zijn beslag gekregen in verstate
lijking van het particulier initiatief in de grate zorg
systemen onderwijs en gezondheidszorg, en boven
dien in publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie , bestu
ring van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening . 
Die vervlechting heeft grate voordelen opgeleverd, 
maar de nadelen zijn te lang verborgen gebleven . 
Daar waar vervlechting de naast betrokken partijen 
in staat stelt om voor zich voordelen te boeken en de 
lasten af te wen tel en op anderen in de samenleving, 
is de grens van het aanvaardbare overschreden . Oat 
laatste is massaal het geval bij de besturing van de 
uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid. De 
overheid moet daarom de sociale partners verdrij
ven uit die bestuurlijke rollen en zelfstandige , neu
trale bestuursorganen scheppen, waarin die afwen
teling niet Ianger mogelijk is. 

De sociaal-economische ontwikkeling leidt tot meer 
onderlinge afhankelijkheid van publieke en private 
partners en tot verdichting van hun onderlinge rela
ties . Daarom is het nodig het aantal ontmoetings
plaatsen in de samenleving voor afstemming van 
strategische voornemens te vergroten. Op nationaal 

niveau kan de rol van de s E R worden vergroot , op 
regionaal niveau zijn nieuwe vormen noodzakelijk. 

Zora 
De overheid client geleidelijk een meer afstandelijke 
positie te kiezen ten opzichte van de grote zorgsyste
men onderwijs en gezondheidszorg. Bescherming 
van zwakken blijft een majeure doelste lling, maar 
die behoeft niet Ianger een vertaling in gedetailleer 
de regulering. Een basisverzekering met brede mar
ges voor .zelforganisatie daarnaast verdient in de ge
zondheidszorg de voorkeur, terwijl in het onderwijs 
nu eindelijk eens een begin moet worden gemaakt 
met de invoering van de hoofdlijnen van een vou
chersysteem. 

Daar waar regulering is verstard, is het concept 
van vrijmarkten of vrijhavens een goed symbool 
voor het tijdelijk ter zijde stellen van nationale be
sturing en het aan de macht he! pen van fantasie. 

Het beste industriebeleid, dat de regering kan 
voeren , betreft het zorgvuldig inrichten van de 
hoofdlijnen van de kennis-infrastructuur . 

De vergroting van de zelfstandigheid van de in
stellingen zal gepaard gaan met een verruiming van 
de mogelijkheden om bij tekort schietende kwaliteit 
de financiering te beeindigen . 
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Het PvdA-
program van 

Hofstee 
Afgelopen zomer kwam 
een kennis uit Bandung op 

status; bovendien worden 
met dat geld verplichtingen 

Schiphol aan en werd daar 
beroofd van geld en papie
ren. Tijdens het gesprek 
met de luchthavenpolitie 
vroeg hij hoeveel hij de he
ren schuldig was . Later uit

WILLEM K.B. HOFSTEE 
aangegaan die de vrijheid 
van de hoogleraar in kwes
tie enigszins in per ken. Maar 
het is althans een vee! hel
derder oplossing dan de bij -

Hoogleraar psychologie aan de 
Rijksuniversitei t Groningen 

te hij tegenover mij zijn bezorgdheid over hun afwij
zende reactie: hij had weinig vertrouwen in de inzet 
van officials die geen betalingen aannamen. 

Een maatschappelijke constructie waarbij aan 
ambtenaren van overheidswege een bevoegdheid 
wordt verleend (eventueel vergezeld van een mini
maal salaris), en waarbij die ambtenaren in hun le
vensonderhoud voorzien door die bevoegdheid te 
gelde te maken, zullen wij geneigd zijn met corrup
tie te associeren . De Nederlander die op zijn ofhaar 
beurt in Indonesie wordt beroofd en m erkt dat er 
pas echt actie wordt genomen als er geld op tafel 
komt, vindt dat niet beschaafd. Maar pas op. 

Afgelope~ herfst ontspon zich in Nederland een 
discussie over bijverdiensten van hoogleraren . Met 
enkele uitzonderingen , waaronder ondergetekende, 
zijn die zelf van mening dat bijverdiensten zo al niet 
geheel in orde , dan toch minstens een vanzelfspre
kendheid zijn waar niet aan zou moeten worden ge
tomd. Ik wil eerst het mijne zeggen over deze casus, 
om er vervolgens bredere politieke overwegingen 
aan te verbinden. 

Het zou inderdaad overdreven zijn bijverdienen
de hoogleraren corrupt te noem en . Die kwalificatie 
zou pas van toe passing zijn als de diensten in kwestie 
civiele effecten zouden hebben, bijvoorbeeld als ze 
zich lieten betalen voor bijlessen aan dezelfde stu
denten aan wie ze ook universitaire diploma 's uitrei
ken. Ook is het een voldongen feit dat particulieren 
een beroep doen op universitaire expertise , en het is 
niet meer dan vanzelfsprekend dat ze daar dan ook 
voor betalen . De kunst is echter de besmettina tussen 
particuliere en collectieve sector zoveel mogelijk in 
te perken. Dat kan in dit geval door de betalingen 
ten goede te Iaten komen aan de instelling in plaats 
van de persoon. Daarmee zijn niet aile problemen 
van de baan . Het binnenhalen van geld verhoogt de 

verdienste- formule. 
Wat deze oplossing in de weg staat is de retoriek van 
de 'ondernemende universiteit '. Als die retoriek 
serieus zou worden genomen, zou het universitair 
personeel zich als ondernemer moeten gedragen . 
Een ondernemer is een particulier die opereert met 
winstoogmerk. Men moet die persoon dan echter 
niet tevens een vast salaris van rond twee keer 
modaal betalen; dat is contaminatie , of in dit geval 
eten van twee walletjes. Consequent zou zijn de uni 
versiteit te privatiseren . Als daarvoor echter niet 
wordt gekozen - bijvoorbeeld omdat daarmee de 
toegankelijkheid van het toponderwijs in gevaar 
komt - dan is de duidelijkheid gediend met het 
beeld van de belangeloze dienstverlener. 

De grondslaa van de collectieve sector 

In een tijd waarin langzamerhand de betrekkelijk
heid begint door te schemeren van de euforie van 
het marktdenken die de ' eighties' heeft beheerst, is 
het misschien dienstig de figuur van de ambtenaar 
weer eens duidelijk op de planken te zetten. De (uit
voerend) ambtenaar is iemand die is vrijgesteld om 
belangeloos en zonder aanzien des persoons ener 
zijds diensten te verlenen en anderzijds regels te 
handhaven . Dat geldt voor de belastingambtenaar, 
de ambtenaar sociale dienst , de leraar, enzovoorts. 
De reden om de diensten in kwestie collectief te or
ganiseren is dat ze in een particuliere context niet 
goed gedijen . De handhaving van regels - in het ge
val van de leraar bijvoorbeeld examennormen - is 
bij voorbaat een publieke en geen particuliere aan
gelegenheid. 

In tegenstelling tot wat de meeste liberal en en de 
m eeste economen ons voorhouden, zijn er vrij vee! 
m ensen die het ambt prefereren hoven de particulie
re sector . T emperamentele factoren spelen hier 
zeer waarschijnlijk een rol, al is bij rnijn weten de 
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vraag naar de erfelijkheid van de roeping tot het 
ambt c.q. de particuliere sector niet systematisch 
onderzocht. Schrijver dezes bijvoorbeeld schept er 
geen plezier in, een ander een poot uit te draaien en 
is ook niet gelnteresseerd in het maken van geld. Ik 
vel daarmee geenszins een oordeel over anderen: ik 
kan me uitstekend verplaatsen in het speels genot 
verbonden aan een geslaagde deal, en ik beschouw 
de particuliere sector als de ruggegraat van de eco
nomie. Daar ligt aileen mijn lol niet . 

De neiging de ambtenaar af te schilderen als een 
gemankeerde particulier, de collectieve sector als 
een steeds minder noodzakelijk kwaad, belangeloos
heid als onbegrijpelijke donquichotterie, heeft diepe 
sporen getrokken in ons dagelijks Ieven. De finan
ciele stukken van mijn faculteit bijvoorbeeld bevat
ten een 'bedrijfsresultaat'; bestuur en beheer in 
plaats van onderwijs en onderzoek zijn tot het pri
mair proces van de universiteiten verheven; en bin
nen de Nederlandse sociaal-democratie domineert 
het gedachtengoed van (deels overjarige) yuppies 
met trefwoorden zoals individualisering; geklaagd 
wordt over verlies van burgerzin zonder dat men 
zich realiseert dat daarvoor in de marktretoriek geen 
plaats is . 

Het fundament van de sociaal-democratie lijkt 
mij te zijn gelegen in het sobere besef dat collectieve 
constructies niet aileen noodzakelijk zijn, maar ook 
behoren tot de kern van de beschaving; dat belange
loosheid als antithese van individuele nutsmaximali
satie een onmisbare bouwsteen voor de samenleving 
betekent; en dat de dragers van dit waardenstelsel 
vooral moeten worden gezocht onder degenen die 
werkzaam zijn bij de overheid en in de collectieve 
sector. In het helder besef dat collectieve construe
ties niet de enige politieke waarheid zijn, en dat in 
het veri eden de toepassing ervan uit de hand is gelo
pen, is de sociaal-democratische beweging niette
min gehouden dit waardenstelsel politiek te organi
seren en vorm te geven. Als zein plaats daarvan zich 
uit electorale overweging stort op thema's uit een 
inmiddels a! weer tanende mode, zal de sociaal-de
mocratie opnieuw moeten worden uitgevonden. 

Sociaal-democratie en buraerschap 

Terwijl sociaal-democraten bij uitstek degenen zou
den moeten zijn geweest om richting te geven aan de 
discussie over burgerschap, is de bijdrage voorna
melijk beperkt gebleven tot moraliserende bood
schappen in het kielzog van een christen-democrati
sche minister van justitie, en neo-liberaal getinte 
verhandelingen die uit het wetenschappelijk bureau 
van o66 afkomstig hadden kunnen zijn. Slechts de 

bijdrag~n van minister Dales tot handhaving van de 
ambtelijke cultuur zijn regelrecht sociaal-democra
tisch, maar zijn in eigen kring niet als zodanig her 
kend en ondervinden weinig weerklank. 

Burgerschap heeft betrekking op de omgang met 
collectieve constructies: de straatweg, de collectie
ve voorzieningen, het onderwijs, de belastingen, en
zovoort. Zulke constructies zijn onderhevig aan mis
bruik. Ze worden beheerd door uitvoerende ambte
naren; aan hen moet de eis worden gesteld dat ze 
zich behalve als dienstverlener, ook als poortwach
ter opstellen, en ze moetel} daartoe in staat worden 
gesteld. Collectieve constructies vereisen getrapt 
toezicht: van de uitvoerend ambtenaar op de bur
ger, en van de overheid op de ambtenaar. 

Wil het stelsel van collectieve constructies met 
overtuiging worden gehandhaafd, dan is een sociaal
filosofische reorientatie nodig in, zeg maar, realisti 
sche richting. Het negentiende-eeuws socialisme 
was gebaseerd op het beeld van de zwakkere die 
moest worden beschermd tegen uitbuiting. In de 
tweede helft van deze eeuw is de uitbuiting gedemo
cratiseerd: met of zonder hulp van zaakwaarnemers 
zijn veruit de meeste burgers thans in staat oneigen
lijk gebruik van collectieve constructies te maken. 
Deze ontwikkeling vereist een mensbeschouwing 
waarin sociale zowel als asociale tendensen in ieder 
mondig individu worden onderkend, zij het in ver
schillende mengverhouding. Die individuele ver
schillen zijn niet van centraal belang aangezien ze 
relatief zijn; hoogstens dient m en zich te realiseren 
dat geen enkel stelsel de recreatie van extreem aso
ciaal potentieel zal kunnen voorkomen. 

Wei van centraal belang is dat de mengverhou
ding, de kans op asociaal versus sociaal gedrag, on
derhevig is aan positieve feedback, Naarmate meer 
mensen zich asociaal gedragen, wordt de kans groter 
dat ik me asociaal gedraag. Waarschijnlijk is er een 
limiet aan dat mechanisme , maar het kan niet de be
doeling zijn de wal het schip te Iaten keren . Ook 
wordt hier niet ontkend dat het omgekeerde m echa
nisme tevens werkzaam is: de 'free rider' bestaat bij 
de gratie van het burgerschapsgedrag van anderen. 
Terwijl dat laatste onvermijdelijk is, verschaft ech
ter het spiraalmechanisme een handgreep voor be
leid. Naarmate minder mensen wordt toegestaan 
weg te komen m et asociaal gedrag, wordt de van
zelfsprekendheid van sociaal gedrag bij anderen 
minder aangetast. Merk op dat deze formulering een 
andere is dan die van het afschrikkingsprincipe: dat 
gaat er van uit dat ieder individu op ieder moment 
geneigd is tot alle kwaad. Hier is de stelling eerder 
dat burgerschap een normale zaak is (waartoe dan 



ook in de laatste plaats met moraliserende bood
schappen zou moeten worden opgeroepen; immers, 
dat komt neer op slapende honden wakker maken); 
aileen wanneer door gebrek aan beheer de inciden
ten regel worden, dreigt doorbreking van die van
zelfsprekendheid. 

Gebrek aan beheer in de afgelopen decaden is 
door de publieke opinie in verband gebracht met het 
feit dat uitvoerend ambtelijke posten in relatief gro
te mate door sociaal-democraten worden bevolkt. 
Waarschijnlijk is die verklaring onjuist, maar een 
politieke realiteit is ze wei. De belangrijkste para
graaf voor een verkiezingsprogram is daarom een 

cUe een ondubbelzinnige stellingname bevat over 
ambtelijke cultuur. In de eerste plaats client een re
giem in het vooruitzicht te worden gesteld dat de 
ambtenaar stimuleert niet aileen diensten te verle
nen maar ook de regels te handhaven. In de tweede 
plaats moet in toezicht op de onberispelijkheid van 
het gedrag van de ambtsdrager zelf worden voor 
zien. In de derde plaats client afstand te worden ge
nomen van een privatiseringsgedachte die het col
lectieve ethos miskent, en moet de sociaal-democra
tie zich zelfbewust presenteren als politiek beharti
ger van collectieve constructies. Oat is heel wat an
ders dan het celebreren van de individualisering . 
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Het PvdA-

Een verkiezingsprogram 
behoort eigenlijk te steu-

program van 
Verwey-Jonker 

Het proces van vrouwen-
emancipatie stagneert. Van 

nen op een Beginselpro
gram, waarin principieel 
stelling wordt genomen 
ten aanzien van vragen als 
de verhouding tussen de 
privesfeer en de publieke 

HILDA VERWEY- JONKER 
een eerlijke verdeling van 
betaald en onbetaald werk 
is niets terecht gekomen. 
Vrouwen hebben wei 
'baantjes' gekregen, maar 

Sociologe; oud-voorzitter van het curatorium 

van de WBS. 

zaak en tussen vrijheid en 
gelijkheid. Het huidige Beginselprogram is niet 
meer actueel, te minder omdat bet nog uitgaat van 
een nationaal beleid, terwijl de grote problemen van 
bet ogenblik - milieuvervuiling, armoede in de Der
de Wereld, grondstoffentekorten, drugscriminali
teit - de nationale grenzen te buiten gaan en aileen 
in mondiaal of regionaal verband op te lossen zijn . 
Vooral op die niveaus zal over die programmapun
ten moeten worden gesproken. Ik vind wei dat deze 
problemen in een verkiezingsprogramma moeten 
worden genoemd, maar laat ze bier buiten bespre
king. 

Een sociaal-democratische partij mag geen pragma
·tische partij worden, die de problemen pas aanpakt 
als ze levensgroot tevoorschijn komen. Ze moet 
integendeel de visie opbrengen om die problem en te 
voorzien en daarom maatschappelijke ont-wikkelin
gen bestuderen en alternatieve oplossingen beden
ken. De problemen, die we nu in Nederland kun
nen voorzien zijn de volgende: 

Gevaren 

Er zijn niet-meer-tegen-te-houden processen aan de 
gang van vergrijzing en ontgroening. Het feit, dat er 
minder kinderen geboren worden hoeft volstrekt 
niet te betekenen, dat Nederland 'minder vol' zal 
worden - die vraag is mede afhankelijk van het vesti
gingsklimaat in dit dee! van Europa. Het betekent 
wei, dat de samenstelling van de totale bevolking en 
van de beroepsbevolking zich drastisch zal wijzigen. 
In concreto mogen we verwachten dat omstreeks 
2 o 3 o een kwart van de totale bevolking hoven de ~ 5 
jaar zal zijn en naar schatting 2o procent allochtoon 
zal zijn (buiten Nederland geboren of van de tweede 
genera tie). 

de mannen hebben de 'ba
nen' in handen gehouden. 

Er is een toenemende immigratie van bevolkings
groepen, die niet ingepast kunnen worden in de 
Westerse economie maar die zelf grote verwachtin
gen koesteren van verbetering van hun levensom
standigheden. Een dee! van hen kan niet terugkeren. 

De problemen die door deze processen worden 
veroorzaakt kunnen we aanduiden als: het gevaar 
van armoede in de toekomstige generatie van bejaar
den en het gevaar van het ontstaan van een alloch
tone onderklasse. 

Om aan die gevaren bet hoofd te bieden zijn de 
volgende programpunten noodzakelijk. 

I. Arbeid 

Van aile valide volwassenen mag worden verwacht 
dat zij veertig a vijfenveertig jaar maatschappelijk 
nuttige arbeid verrichten. Zij mogen daarvoor een 
loon verwachten. Mensen die na hun opleiding geen 
arbeid in hun vak kunnen vinden moeten zich Iaten 
omscholen. Als ze dit weigeren mogen ze geen aan
spraak maken op een volledige uitkering. Ou-deren 
en vrouwen moeten meer kansen krijgen in het 
arbeidsproces. De VUT moet worden omgezet in 
een stelsel van flexibele pensionering. Het baren en 
verzorgen van kinderen moet als maatschappelijk 
nuttige arbeid worden aangemerkt en daarom wor
den betaald (zie volgende paragraaf). Mensen die 
niet in loondienst werken, maar diensten bewijzen 
aan andere - zoals vee! vrouwen in huishoudelijke 
beroepen doen - moeten de kans krijgen eigen pen
sioenvoorzieningen op te bouwen. 

2. Bevolkingspolitiek 

Het is gewenst dat bet vruchtbaarheidscijfer weer 
stijgt tot bet vervangingsniveau ( 2 . I kind per 
vrouw). Daarvoor moet bet mogelijk worden ge-
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maakt dat vrouwen of mannen betaald ouder-schaps
verl'?[krijgen (drie jaar per kind met een maximum 
van tien jaar). Grote aandacht moet worden besteed 
aan herintredinB in het arbeidsproces na die periode. 
Creches en schoolkinderopvang moeten daarnaast 
blijven bestaan. 

3. Ouderenbeleid 

Om de maatschappij leefbaar te maken voor de gra
te stroom ouderen is een uitvoerig programma no
dig, dat vee! terreinen bestrijkt . 

a. lnkomen. De A ow mag niet achteruitgaan, de 
huren mogen niet steeds blijven stijgen. lndi
vidueel en collectief sparen (via pensioenfond
sen) moet sterk worden aangemoedigd. 
b. Stadsplannina . De plannen voor openbare ge
bouwen zullen vee! meer gericht moeten wor
den op een toekomst met vee! ouderen en ge
toetst op veiligheid, bereikbaarheid en betaal
baarheid . (Als voorbeeld: er moeten huizen ko
men met twee gelijkwaardige slaapkamers waar 
twee ouderen samen een huishouding kunnen 
hebbben , maar niet samen hoeven te slapen.) 
c. Verkeer. Het materiaal van trein, tram- en bus
maatschappijen moet worden aangepast. De o v 
kaart voor studenten moet beperkt worden tot 
het school-woonverkeer en afgeschaft in stads
bussen . Er moeten fi etspaden komen zonder 
brommers. 
d. Gezondheid. Fysiotherapie moet in het pakket 
blijven. Huisartsen moeten (bij)geschoold wor
den in geriatrie. Gymnastiek en zwemmen in 
warm water moeten worden gestimuleerd. Dit 
hele programma moet worden uitgewerkt door 
permanente adviesorganen van ouderenorgani
saties en ouder geworden deskundigen . Aan de 
nu-werkende generatie zal moeten worden dui
delijk gemaakt, dat dit programma voor hun toe
komst bestemd is . 

4 · lmmiaratiebeleid 
Het toelatingsbeleid zal vermoedelijk in handen van 
de EG komen te liggen. Daarbij moet Nederland het 
standpunt inbrengen dat politieke vluchtelingen 
moeten worden toegelaten en een plaats krijgen , 
ook in de economie. Economische vluchtelingen 
moeten worden geweerd (maar dat betekent wei dat 
we meer zullen moeten betalen om hen in hun eigen 
land te helpen de econornie te verbeteren .) De 
selectieprocedures moeten sneller verlopen en er 
moeten in Europees verband plaatsen worden ge
vonden waar 'gedoogden' kunnen verblijven. 

Allochtonen, die hier legaal verblijven, moeten 
zo vee! mogelijk worden geilltegreerd in de econo
mie , maar dat zal niet geheel lukken: we moeten 
accepteren dat er aparte enclaves van verschillende 
groepen zullen blijven bestaan met een eigen econo
misch circuit en eigen politieke partijen en sociale 
voorzieningen. W e zullen op een tolerante manier 
met hun samen de (grate) problemen moeten op
lossen die te verwachten zijn, zoals jeugdcrirninali
teit, polygamie en vrouwenbesnijdenis. 

5. FinancierinB 

Het hierboven beschreven programma brengt kos
ten mee, vooral wanneer het voorstel van betaald 
ouderschap wordt doorgevoerd . W e kunnen die 
aileen opbrengen als iedereen - werkend en niet 
werkend - premie betaalt voor de volksverzekerin
gen en er zal een nieuwe volksverzekering nodig zijn 
om de vrouwen in staat te stellen gezin en beroep op 
een aanvaardbare wijze te combineren. De tweever
dienersbelasting client te worden afgeschaft omdat 
die zoveel vrouwen in het 'grijze circuit' heeft ge
duwd. De belastingvrije voet zou verhoogd kunnen 
worden. De BTW voor luxegoederen behoeft niet te 
worden verlaagd en ambitieuze uitbreidingspannen 
(zoals de bebouwing van de IJ -oevers met luxeap
partementen) en de bouw van prestigieuze over
heidsgebouwen moet maar worden uitgesteld . 

2 I 
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MARGO TRAPPENBURG 

wijzigingen in het sociale 
beleid kunnen we ook wei 
bedenken zonder een 
meeromvattende norma
tieve analyse. Ik zou ervoor 
willen pleiten om niette-

Verbonden aan de Vaksroep Politieke wetenschappen 

R u Lei den; lid redactieraad S&D. 

le remedies. De onbedoelde 

ifJecten van sociaal beleid (onder redactie van G. 
Engbersen en R. van der Veen; september/oktober 
1992) . De redacteuren van het themanummer be
schrijven hoe sociaal beleid kan leiden tot Functio
nele Ontwrichting (het positieve actie beleid in de 
Verenigde Staten leidde tot desintegratie van de 
zwarte gemeenschappen, doordat talentvolle indivi
duen uit deze gemeenschappen werden 'weggezo
gen'), tot Exploitatie (misbruik van sociale voorzie
ningen, calculerende burgers), tot Doelverschuiving 
(hulpverleningsorganisaties die in het Ieven worden 
geroepen om sociaal beleid uit te voeren raken 
steeds verder gericht op het handhaven van de eigen 
organisatie), tot Classificaties met een 'Zelfbeves
tigend Effect' (als men 'kansarm' moet zijn om voor 
een bepaalde voorziening in aanmerking te komen 
zit men opgescheept met een etiket 'kansarm' dat 
moeilijk weg te krijgen valt), tot Provocatie (de Bar
laeus affaire die het gevolg was van het positieve 
actie beleid in Amsterdam) en tot Algehele Teleur
stelling ( een met vee! geruis aangekondigd sociale 
vernieuwingsbeleid waar zeer weinig financiel e 
middelen voor beschikbaar zijn roept verwachtingen 
op die vervolgens niet worden gehonoreerd). De 
Beleid &_Maatschappij-special sluit af met een pleidooi 
voor een incrementalistische benadering van beleid. 
Aile grote projecten zijn tot falen gedoemd, wij 
moeten ons beperken tot marginaal bijsturen via 
kleine, overzienbare maatregelen. 

Het probleem met een dergelijke analyse is dat 
wij ermee terecht komen in een situatie waarin een 
fundamentele bezinning op hoe de samenleving ei
genlijk zou moeten worden ingericht volstrekt vrij
blijvend wordt: Radicale wijzigingen zijn ons so
wieso niet toegestaan vanwege al dan niet voorzien-

min te blijven werken aan 
een voortgaande diepgra

vende discussie over sociale rechtvaardigheid, a! was 
het maar omdat wegzinken in de apathie van de door 
Engbersen en VanderVeen gepropageerde 'scepti
sche beleidsanalyse' ons uiteindelijk in een toestand 
zal brengen waarin wij geen principiele handvatten 
meer hebben om te bepalen wat 'verkeerd gaan' 
precies is en wanneer marginaal bijsturen wei en 
niet nodig is. 

Tegen deze achtergrond een paar suggesties voor 
een PvdA-verkiezingsprogramma, in een opklim
mende graad van brutaliteit (steeds meer toch weer 
neigend naar een grootse maatregel): 

1 . Afschaffing van inconsistenties in de sociale zeker
heid waarvan op afstand zichtbaar is dat zij zullen lei
den tot wat Engbersen en VanderVeen Functionele 
Ontwrichting noemen . Een voorbeeld bij uitstek is 
het nieuwe bonus-malus systeem voor werkgevers 
met betrekking tot werknemers die in de w A o te
recht komen . Het malus principe leidt tot aantasting 
van algemeen geaccepteerde fatsoensnormen in de 
sfeer van de arbeid: als een werkgever een boete 
krijgt opgelegd voor elke werknemer die in de w A o 
terecht komt, ongeacht de mate waarin arbeidsom 
standigheden hebben bijgedragen aan de arbeidson
geschiktheid, vraag je om problemen. Dan wordt 
het onlogisch om desalniettemin werkgevers te ver
bieden om aspirant werknemers te Iaten testen op 
erfelijke ziekten of seropositiviteit, of te informeren 
naar op stapel staande zwangerschappen, naar even
tude riskante sporten of naar andere economisch 
interessante gegevens uit hun priveleven. Het argu
ment van staatssecretaris Ter Veld, dat niet aan de 
wcrkplek gerelateerde arbeidsongeschiktheid even-
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redig verdeeld zal zijn over aile werkgevers (ieder
een krijgt een x percentage 'malussen' voor zaken 
waar hij niets aan kon doen), neemt dat bezwaar niet 
we g. 

2. Versterking van de sociaal-democratische compo
nent in de Keuzen in de zorgdiscussie . Het plan 
Simons (een van de in Beleid &...Maatschappij gewraak
te grote operaties) zit overwegend mooi in elkaar en 
verdient het ingevoerd te worden, desnoods gelei
delijk, desnoods m et vallen en opstaan. De voort
gaande publieke discussie over de stelselwijziging 
staat ten onrechte echter steeds meer in het teken 
van het aandeel van de basisverzekering in de collec
tieve lastendruk en lijkt zich toe te spitsen op een 
daaraan gekoppelde inperking van het basispakket, 
en op de invoering van (a! dan niet verplichte) eigen 
bijdragen en eigen risico's. Sociaal -democratisch be
zien is dat een. tamelijk heilloze weg die rechtsonge
lijkheid in de hand werkt: arme m ensen krijgen te 
horen dat IVF, kosmetische chirurgie, fysiotherapie 
en psychotherapie 'geen basisvoorzieningen zijn in 
een gemeenschap als de onze'; beter bedeelden kun
nen deze voorzieningen uit eigen zak beta! en of zich 
hiervoor bijverzekeren. De PvdA hoort te pleiten 
voor kostenbeheersing door een veranderende ho
noreringsstructuur in de zorgsector: afschaffing van 
de honorering per verrichting voor medisch specia
listen, invoering van een abonnem entstarief, een 
uurloon of simpelweg specialisten in loondienst Ia
ten werken. 

3. lnvoering van een zogeheten afbouwcarriere. De 
oplossing voor het probleem van de vergrijzing en 
de ontgroening moet niet worden gezocht in het op
voeren van het vruchtbaarheidscijfer tot 2, I kind 
per vrouw en in het betalen voor het baren en ver
zorgen van kinderen, zoals door Verwey-Jonker 
bepleit (s&o oktober I 992). Vijftig- en zestigplus
sers moeten weer worden opgenomen in het 
arbeidsproces, in plaats van massaal te worden afge
kocht met een w A o-uitkering, een v u T-premie of 
een gouden handdruk. Het is geen wet van Meden 
en Perzen dat m ensen tot hun pensioen elk jaar meer 
moeten verdienen. Waarom mogen mensen niet 
vanaf bijvoorbeeld hun ssste minder of minder in
spannend werk gaan doen en daar dan navenant 
geleidelijk minder mee gaan verdienen? Men zou er 
natuurlijk voor moeten waken dat dit niet resulteert 
in een vergaande afbraak van opgebouwde pensioen-

rechten, maar dat moet toch te regelen zijn. Blijven 
wij desondanks kampen met een relatief te kleine 
beroepsbevolking, dan ligt een versoepeling van het 
immigratiebeleid meer voor de hand dan een door 
de overheid geentameerde vruchtbaarheidspolitiek . 

4· (Radicale) wijziging van het huidige systeem van 
kinderopvang. Twee methoden lijken mij hiervoor 
in aanmerking te komen; de eerste is een betrekke
lijk incrementele wijziging van het vigerende stelsel, 
de tweede behelst een vee! radical ere maatregel . De 
tweede methode is vee! beter. 

Eerste methode : laat welgestelde ouders in de 
gesubsidieerde kinderdagverblijven de voile kosten 
van de kinderopvang betalen . Op die manier stimu
leer je het ontstaan van particuliere creches. In de nu 
gehanteerde systematiek zijn gesubsidieerde kinder 
dagverblijven ook voor flink verdienende ouderpa
ren vaak goedkoper dan de private kinderopvang, 
hetgeen de werking van de vrije markt in hoge mate 
frustreert en leidt tot vee! te lange wachtlijsten bij 
de gesubsidieerde kinderopvang. 

Tweede methode: schrap de kinderbijslag en 
creeer met de daardoor vrijkomende gelden voor 
iedereen toegankelijke gratis kinderdagverblijven. 
Deze m ethode zal de arbeidsparticipatie van vrou
wen in hoge mate bevorderen en lijkt bovendien 
eerlijker tegenover weinig verdienende kinderloze 
burgers . Het idee dat deze moeten meebetalen aan 
kinderbijslag voor de gezinnen van vee! verdienende 
medeburgers lijkt minder redelijk dan de gedachte 
dat iedereen moet bijdragen aan een van staatswege 
gefinancierde kinderopvang. Kinderopvang kan, 
anders dan kinderbijslag, worden beschouwd als 
' arbeidsvoorwaardenbeleid'. De creche is te verge
lijken met bijvoorbeeld van overheidswege gesubsi
dieerde voorzieningen, die gehandicapten in staat 
stellen volledig mee te doen in het arbeidsproces. 
Vraag: hoe moet dat dan met vrouwen die vee] lie
ver huisvrouw willen blijven? Antwoord: als ouder
paren kiezen voor die constructie hebben zij daartoe 
uiteraard de vrijheid, zolang zij zich dit financieel 
kunnen permitteren . Huisvrouw-mogen-zijn is ech
ter geen 'sociaal grondrecht' dat van overheidswege 
materieel mogelijk moet worden gemaakt. De logi
ca is dezelfde als die van de I992 -maatregel: zodra 
men aangewezen raakt op de bijstand vervalt ook de 
vrijheid om de vrouw om principiele of emotionele 
redenen thuis te Iaten blijven en wordt m en de facto 
geconfronteerd met een soort arbeidsplicht. 
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HetPvdA 
program van 

Van Oriel 
In het verkiezingsprogram
ma 1994 - 1998 staat voor 
de PvdA vernieuwing van 

ken worden op hoe ze zelf 
hiermee in eigen straat of 
buurt omgaan . Het kan niet 

de verzorgingsstaat voor
op. Vernieuwing die nodig 
is om vervuiling van de 
verzorgingsstaat ·tegen te 
gaan. De kern van de ver
nieuwing bestaat uit goed 

SIMON VAN DRIEL 
zo zijn dat zij klagen over 
misbruik van uitkeringen 
en belastingen, maar zelf 
ongestraft de voordeligste 
arrangementen kiezen en 

Directeur Gemeentelijke Sociale Dienst 

Den Haas 

actief beheer en minder en beter beleid. Te lang is 
actief, doeltreffend beheer veronachtzaamd, te lang 
waren ideeen belangrijker dan de uitvoering en de 
uitvoerbaarheid ervan. De PvdA moet het beheer 
van de samenleving, van de verzorgingsstaat met 
haar sociale markteconomie een morele lading 
geven. Als dat lukt zal het meer stemmen opleveren 
dan beloften blijven doen die niets of slechts onver
schilligheid opleveren. Vee! mensen zijn van mening 
dat de overheid - landelijk, provinciaal en lokaal - in 
haar beheerstaken tekort schiet. Meer nadruk op de 
taken zal ertoe bijdragen het vertrouwen van de bur
gers in de overheid te herstellen. De overheid zal 
haar oor te luisteren moeten leggen om daar waar de 
overheid terecht mismanagement wordt verweten, 
haar resultaten te verbeteren. 

Er moeten kwaliteitscriteria worden geformuleerd 
en deze dienen te worden getoetst. Nadruk op goed 
beheer betekent echter niet dat de overheid in alle 
gevallen zelf het beheer voor haar rekening neemt. 
Zij zal dit beheer overlaten aan maatschappelijke 
organisaties. Maar de overheid zal wel de standaard 
bepalen en de normen vaststellen, waaraan actief en 
doeltreffend beheer afgemeten wordt. 

Eisen verantwoordelijkheid van bursers 
Goed beheer betekent niet dat de Staat (a Ia carte) 
aile wensen van de burgers vervult met voorbijgaan 
aan hun eigen verantwoordelijkheid. Duidelijk 
wordt gemaakt wat de verantwoordelijkheden zijn 
van de politiek, van de maatschappelijke organisaties 
en van de burgers. Burgers worden sterker dan 
voorheen aangesproken op die eigen verantwoorde
lijkheid. Het kan niet zo zijn dat burgers klagen over 
vervuiling van openbare ruimten en niet aangespro-

daarmee uitkeringen onei
genlijk gebruiken of belasting ontduiken. 

Het is niet acceptabel dat burgers zich van hun maat
schappelijke verplichtingen ontslagen voelen omdat 
ze belasting betalen. Hondenbelasting is geen ex
cuus hondepoep achter te Iaten, reinigingsrechten 
betaler. geen verontschuldiging om huisvuil zo aan te 
bieden dat het straatvuil wordt. Voor werkgevers is 
het betalen van vennootschapsbelasting geen excuus 
om zich niet verantwoordelijk te hoeven voelen 
voor (langdurig) werklozen. 

W eigering van werklozen om zich te Iaten scho
len of omscholen, ook op hogere leeftijd, wordt niet 
geaccepteerd. Zo zal de burger ook aangesproken 
worden op verantwoordelijkheid voor eigen ge
zondheid door middel van een flink eigen risico bij 
onverantwoordelijk gedrag. Te vee! gebruik van de 
auto wordt financieel bestraft, weinig gebruik be
loond. Herhaald onverantwoord rijgedrag leidt tot 
een grote kans op inbeslagname van auto en rijbe
voegdheid. 

Coed beheer, rechtvaardisheid en solidariteit 

Goed beheer wordt getoetst aan rechtvaardigheid en 
solidariteit. Oat betekent dat aan aile burgers gelijke 
eisen zullen worden gesteld en ook alle burgers 
gelijke verwachtingen van de overheid mogen koes
teren . 

Doelgroepenbeleid wordt afgeschaft. De zwak
keren in de samenleving zullen, zonder voorbij te 
gaan aan hun eigen verantwoordelijkheden, steun in 
de rug krijgen. Zij die op grond van leeftijd of ge
zondheid blijvend op een uitkering zijn aangewezen 
mogen een gelijke welvaartsontwikkeling verwach
ten als werkenden. 

Goede en betaalbare woningen, tegengaan van 
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maatschappelijk isolement, voldoende scholingsmo
gelijkheid en voldoende werkgelegenheid voor aile 
groepen in de samenleving zijn en blijven daarnaast 
herkenbare PvdA-speerpunten. 

Decentralisatie 

Decentralisatie naar gemeente en provincie wordt 
met kracht vorm gegeven. Niet door taken af te sto
ten en tegelijkertijd zeggenschap zoveel mogelijk 
centraal te houden. En ook niet door bezuinigingen 
te decentraliseren en vooral de risicos af te wentelen 
op de gemeenten, maar door taken, verantwoord
lijkheden en zeggenschap over te dragen. De ge
meentelijke zelfstandigheid "mag leiden tot verschil
len tussen gemeenten. Minder en beter beleid bete
kent hier enerzijds vereenvoudiging of afschaffing 
van gedetailleerde regelgeving van het rijk en ander
zijds helder, overzichtelijk en herkenbaar algemeen 
beleid op kernpunten. Punten die uitvoerbaar zijn. 
De rijksbijdrage aan het gemeentefonds, die van 
1985 tot 1992 gerelateerd aan het Nationaal Inko
men met ruim 2 5 procent daalde, wordt geleidelijk 
weer hoger. Uitbreiding van het stedelijk belasting
gebied ten koste van rijksbelastingen is acceptabel. 

Consequenties van actiif, doeltrdfend beheer 

De nadruk op beheer heeft consequenties voor 
diverse beleidsterreinen. Effectief beheer begint 
dichtbij huis in de eigen gemeente, onder andere 
met goed onderhoud, fysieke en psychische veilig
heid, nadruk op de bestrijding van kleine en grote 
criminaliteit, goede zorg voor ouderen en minder
validen, schone straten. En, met nadrukkelijk als 
sluitstuk, meer investeren in de uitvoerende taken 
van de politie die zichtbaar aanwezig moet zijn. 

Een kabinet met de PvdA zal zich meer inspan
ningen getroosten op het vlak van versnelde integra
tie van minderheden in de samenleving en zal gezins
hereniging aan stringente regels binden. De stads
vernieuwing zal een nieuwe impuls krijgen. De mid
delgrote en grote steden krijgen extra geld om hun 
gehavende buurten en wijken op te knappen. Het is 
te rechtvaardigen om ter financiering huurbelasting 
in te voeren. Zichtbaar beter beheer van openbare 
ruimten wordt aantrekkelijk gemaakt door lagere 
reinigingsrechten en het niet verder verhogen van 
de huren. Daarnaast wordt het eigen woningbezit, 
juist in deze buurten, gestimuleerd. Woningbouw
verenigingen werken bij buurt- en stedelijk beheer 
nauw samen met nieuw op te richten verenigingen 
van huurders en eigenaren en de gemeente, als be
heerder van de openbare ruimte. Stedelijk beheer in 
maatschappelijke zin wordt versterkt door meer 

wijk- en buurtvoorzieningen van extra murale aard 
op het vlak van gezondheidszorg en gezinszorg. 

lnvesteren in de toekomst: milieu, onderwijs en werk 

Milieubeheer wordt met kracht voortgezet; het leef
milieu heeft grote prioriteit, wat ondermeer leidt 
tot intensivering van bodemsanering. 

Voor een goed beheer gericht op de toekomst is 
een optimaal onderwijssysteem van het grootste be
lang. De kwaliteit van het basisonderwijs wordt ver
der verbeterd, onder meer door kleinere klassen en 
betere betaling van onderwijskrachten. 

Ge"investeerd wordt in intensief onderwijs in 
achterstandssituaties. Vervolgonderwijs wordt fi
nancieel gekort als de resultaten in vergelijking met 
vergelijkbare scholen te wensen overlaat en in het 
omgekeerde geval beloond. 

W erkgevers worden verplicht een bepaald quo
tum minderheden in dienst te nemen of te scholen. 
Bedrijven worden belastingfaciliteiten geboden in
dien ze overgaan tot het oprichten van bedrijfsscho
len. 

Met werklozen worden contracten gesloten met 
vastlegging van wederzijdse verplichtingen op het 
gebied van onderwijs en werk. Uitkeringsgerechtig
den die niet ziek of bejaard zijn en van wie is vastge
steld dat ze geen kans meer hebben op een reguliere 
arbeidsplaats worden verplicht 2 o uur per week te 
besteden aan maatschappelijk nuttige activiteiten. 
Niet-werkenden zijn op deze wijze solidair met 
werkenden. 

De PvdA zal zich inzetten voor meer op maat 
gesneden uitkeringen. Individualisering van uitke
ringen wordt langzamerhand ingevoerd. 

Politieke democratie 

Een grotere nadruk op beheer vergt een andere in
vulling van de politieke democratie. Met behoud 
van het primaat van het politieke bestuur, dat ook 
richtinggevend is op het terrein van normen en 
waarden, worden maatschappelijke organisaties 
maar ook commerciele organisaties vaker ingescha
keld. 

De politiek bepaalt het kader en het gewenste 
resultaat. Ook de burger krijgt meer ruimte in de 
politieke democratie. Er komt een besluitvormend 
referendum. De PvdA is voo~stander van de geko
zen burgemeester. 

Het gaat er - samenvattend- om de legitimiteit en 
doeltreffendheid van politiek beleid te vergroten: 
door uitvoerbaar beleid en een actief toezicht op 
naleving. 
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Wolfson 
op participatie in arbeid en 
in burnerschap. 

Er is al zoveel moois ge
zegd in deze rubriek dat ik 
mij kan beperken tot drie 
hoofdzaken: tot wat we 
zijn, wat we willen en wat 
we kunne~ . 

D. WOLFSON 
Niemand aan de kant concen
treerde zich op de arbeids

participatie, als weg naar 
gelijkwaardigheid, sociaal 
contact, maatschappelijke 

Hoonleraar economie in Rotterdam en mede
auteur van Niemand aan de kant 

Beninselpartij 

W e zijn en blijven een be
ginselpartij . W e moeten 
niet lamlendig achter een boodschappenkarretj e 
slenteren in de supermarkt van het pragmatisme , 
maar op voorhand herkenbaar zijn in een visie op de 
maatschappij . Oat is een eis die mevrouw Verwey
Jonker terecht stelt in S& D van oktober j.l., een vi
sie die ons in staat stelt problemen te voorzien en 
daarvoor tijdig oplossingen te bieden vanuit de dra
gende gedachte van de fundamentele intermenselij 
ke gelijkwaardigheid als ideaal; dat maakt op voor
hand duidelijk waar we voor staan, werft anderen 
om mee te doen en ontmaskert degenen die daar
voor te zeer aan hun eigen geprivilegeerde positie 
hechten. Politiek bedrijven is meer dan besturen ai
leen ; progressieve politiek begint met het verbeel
den van een ideaal, en brengt vervolgens die ver
beelding aan de macht . Voor wie dit te hoogdravend 
vindt heb ik ook een plattere formulering: politiek 
maken is meer dan pas op de plaats maken op de 
vluchtheuvel van de commitment phobia; het is on
dernemen, toekomst scheppen , kiezen dus, en je nek 
uitsteken . 

We willen participatie 

Niet zoals een pragmatist Bolletje in zijn karretje 
doet, maar vanuit onze maatschappijvisie. Want 
participatie wijst de weg naar de gelijkwaardigheid 
die we gest'!-lte willen geven . Een levensgroot mis
verstand niet aileen bij andersdenkenden is dat die 
gelijkwaardigheid uitgaat van oelijkheid als ideaal. 
Mensen zijn niet gelijk, niet in hun kennen en kun
nen, niet in hun aspiraties , niet in hun behoeften, en 
niet in de inspanningen en offers die zij zich getroos
ten . Maar voor de sociaal-democratie zijn mensen, 
in al hun pluriformiteit, wei gelijkwaardig . Daarom 
staan wij voor gelijke en zo groot mogelijke kansen 

betrokkenheid en als draag
vlak voor solidariteit met 

wie daar geen dee! aan kan hebben en niet in de steek 
gelaten mag worden . Dankzij de discussie die dat 
heeft losgemaakt hebben we daarvoor inmiddels een 
agenda . Het is hoog tijd dat we ook een wervende 
rol gaan spelen in de burgerschapsdiscussie, als 
logisch complement daarvan . 

Bij burnerschap gaat het om de relatie van individu 
en overheid in de uitoefening van politieke rechten 
en plichten . Met die relatie gaat het niet goed, want 
beiden verzaken hun plichten. Ook de PvdA heeft 
inmiddels ontdekt dat zij haar geloofwaardigheid 
ondermijnt door te vee! nadruk te leggen op de 
rechten van het individu en te weinig op de plichten 
die daar tegenover staan . Wat we ons te weinig re
aliseren is dat dit in gelijke mate geldt voor de over 
heid. Natuurlijk mag de overheid van ons eisen dat 
we onze plichten nakomen, maar daar houden haar 
rechten dan ook op . De betrouwbare burger - ze zijn 
er nog! - ergert zich green aan de onbetrouwbaar
heid, ondoelmatigheid en klantonvriendelijkheid 
van de overheid. De overheid heeft geen onbeperkte 
zorgplicht, nee , maar is wei gehouden de haar opge
dragen verplichtingen naar behoren nate komen. De 
burger heeft niets aan een overheid die haar plichten 
verzaakt in het toezicht op de WAO of de bijstand , 
om de rekening vervolgens te verhalen op de bona 

.fide uitkeringsgerechtigden; en bar weinig aan een 
lokettencultuur die denkt dat wij er voor hen zijn , in 
plaats van omgekeerd. W ei eens de service vergele
ken van een particulier bedrijf en een overheids
dienst? W ei eens in de rij gestaan bij de vreemdelin
gendienst in Rotterdam ? De burger verlangt een 
beter beheer en minder beleid , dat heeft Van Oriel 
goed gezien, in S&D van december 199 2. Gee£ die 
burger dat dan ook! 
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Socialisme gaat over de bestrijding van iedere vorm 
van privilege in de verdeling van inkomen, kennis en 
macht. Met name bij de bestrijding van machtsprivi
leges hebben we altijd het vingertje geheven naar het 
marktmechanisme, dat maar niet wilde deugen. 
Daarom hebben we weinig oog gehad voor de wijze 
waarop het monsterverbond van ontbrekend poli
tiek ondernemerschap en een loketafhankelijkheid 
scheppende ambtenarij leidt tot sluipend machts
misbruik en de ontplooi'ing van vooral juist de min
der geprivilegeerden in de weg staat. Stel dat totale 
thema van rechten en plichten - van burger, midden
veld en overheid - nu eens centraal in deze campag
ne , niet om flinks te zijn, niet om om te buigen om 
het ombuigen, maar vanuit een emancipatoire en 
democratische gezindheid. Zeg nu eens dat sociaal
democraten aileen meepraten over kern taken van de 
overheid en aanverwante modieuze rimram wan
neer de 'dienaren' van de publieke zaak op hun 
beurt gehouden worden aan hun plicht de burger 
naar behoren te bedienen. Zeg openlijk dat ambte
naren en sociale partners moeten worden afgere
kend op resultaat, op wat zij presteren in een houd
bare uitvoering van de sociale zekerheid, bijvoor
beeld . Geef Buurmeijer een steuntje in de rug, bij 
zijn enquete! Is dat een goed profileringspunt? 
Oordeel zelf, andere partijen praten aileen over bur

eerplichten, dat is makkelijker voor politici . 

We kunnen ook wat 

Maar oordeel niet te vroeg, want ik heb het hier niet 
over een peuleschil. Bedenk dat politiek niet aileen 

uit ideeen bestaat. maar ook uit cultuur. Papier is 
geduldig voor wie gelijk wil hebben, maar weerbar
stig voor wie het wil krijeen. Want die vindt de 
papierschuivers op zijn weg, de apparatchiks in de 
ambtenarij, de zorgsector en de sociale partners die 
er niet van houden om rekenschap af te leggen aan 
derden. Die hun nek niet uitsteken, niet kiezen, 
maar op zeker spelen. Te lang heeft de PvdA die cul 
tuur gekoesterd en gemakshalve gedacht dat wat 
vadertje overheid of het maatschappelijk midden
veld deed welgedaan was. Van die gemakkelijkheid 
moeten we af. Als we de geloofwaardigheid van de 
verzorgingsstaat overeind willen houden, dan moe
ten we het overzichtelijk houden en kritisch willen 
kijken naar het functioneren van de publieke dienst . 
Kunnen we dat ook? Ik denk het wei. Als we ons nu 
maar eens goed inprenten dat overheidsinterventie 
geen doe! is, maar een middel dat zijn doe! vooral 
niet voorbij moet schieten. Als we nou bijvoorbeeld 
echt denken dat we 28 categorieen jeugdige bij 
standsgerechtigden moeten onderscheiden om de 
wet naar behoren uit te voeren moeten we niet meer 
aan die onzin beginnen: dan moet die wet op de hel
ling. Dan is het tijd om de bijstand voor alleenstaan
den in het kader van een verzelfstandigingsbeleid te 
bevriezen tot zij op maximaal 6o procent van het 
minimumloon is aangeland en voor andere vergro
vingen om de zaak geloofwaardig en m eer fraudebe
stendig te maken . Want zelfs voor de PvdA is het 
betere de vijand van het goede, zeker als dat goede 
fout blijkt te zijn. 
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Het PvdA-
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Derksen 
markt. En tegelijkertijd De bomen sterven af en de 

politiek lijkt dat te accep
teren . De gulden ver
dwijnt over enige jaren, 
terwijl de Europese demo
cratie nog nauwelijks iets 
voorstelt, en de politiek 
lijkt daarover tevreden. 

Het belang van de 
publieke zaak 

storen we ons aan een 
overheid, die te vee! wil en 
zich met te vee! zaken be
moeit. W e behoeven een 
overheid voor de publieke 
zaak en we willen geen 
overheid die bureaucrati 

Met geld is alles te koop : 
van voetbalclubs tot Con
certgebouworkest en ste
delijke inrichting en de po
litiek is trots op de terug-

WIM DERKSEN 
seert en mensen afhankelijk 
maakt. Misschien is het ook 
minder vreemd. W e heb
ben de overheid gewoon Hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit Leiden 

tred van de overheid. 
Mensen voelen zich onveilig en onvoldoende gebor 
gen en de private beveiliging (die vooral voor de rij 
ken is bedoeld) telt a! meer werknem ers dan de 
publieke politie. De tweedeling van Joop den Uyl 
begint zich daadwerkelijk af te tekenen en de poli
tiek zegt aileen dat de illegalen hetland uit moeten . 
De verloedering en de verpaupering in de grote ste
den nemen hand over hand toe , terwijl de overheid 
trots is op grootscheepse projecten die vooral het 
Ieven van de yuppen zullen veraangenamen . 

De bijstandswetgeving is zo ingewikkeld geworden 
dat fraude niet aileen wordt aangespoord, maar 
soms ook noodzakelijk is om een uitkering te kun
nen ontvangen . De mobiliteit is een groot pro
bleem, mede door het verstrekken van studie
financiering in de vorm van reiskaarten. De overheid 
toont een niet te stuiten drang naar daden, een diar
ree aan beleidsvoornem ens, zodat velen in gezond
heidszorg en in onderwijs niet toekomen aan zaken 
waarvoor ze zijn aangesteld: het geven van verzor 
ging en het geven van onderwijs. De behandeling 
van gedetineerden is met zoveel zorg omgeven dat 
het tweemaal zo goedkoop is om aan de beademing 
te liggen in een academisch ziekenhuis. 

Ambi valenties tegenover de overheid 

Wat is dat toch een vreemde zaak. W e missen een 
behartiger van de publieke zaak en we hebben een 
hekel aan de overheid . Op tal van plaatsen leveren 
we in op de kwaliteit van het bestaan door ons ge
heel afhankelijk te maken van de wetten van de 

nodig , maar geen overheid 
die steeds meer in zijn 

eigen stroperigheid verzandt . O f beter : we hebben 
een merheid nodig waarin we onszelf kunnen her
kennen . 

Helaas heeft de politiek juist op dit punt haar taak 
verzaakt. Niet aileen is de politiek verbureaucrati 
seerd en zijn de volksvertegenwoordigers nauwe
lijks meer van overheidsambtenaren te onderschei
den . De politiek is ook de inspiratie kwijtgeraakt. 
Terwijl juist in een tijd van opkomend facisme zo
veel red en is voor inspiratie, voor politici die aanzet
ten tot solidariteit , tot het overstijgen van het eigen
belang, opdat de kwaliteit van de samenleving als 
geheel verbetert. 

Je zou het ook anders kunnen zeggen: overheid 
en samenleving hebben behoefte aan vernieuwd lei
derschap. Aan politici en bestuurders die in staat zijn 
te inspireren en richting te geven en tegelijkertijd in 
staat zijn om met de samenleving te communiceren . 
Want Ieiding geven in een dem ocratie gebeurt in 
samenspraak met burgers. Niet dat aile wensen van 
burgers klakkeloos moeten worden overgenomen. 
W ei moet het beleid aansluiten bij de problemen 
zoals burgers die ervaren . Richting geven in een 
democratie betekent ook het dragen van verant
woordelijkheid en het nem en van verantwoordelijk
heid, als verwachtingen niet zijn waargemaakt. Een 
dergelijk democratisch leiderschap dat de werkelij 
ke maatschappelijke problemen onderkent en aan
geeft hoe die problemen moeten worden opgelost, 
en dat aangeeft hoe de publieke zaak de kwaliteit van 
het bestaan kan verbeteren, missen we op dit mo-
ment te zeer . 
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lnspirerende politiek zallaten zien waar de publieke 
zaak moet worden gediend en zal strijden tegen de 
in zichzelf gekeerde overheidsbureaucratie. lnspi
rerende politiek laat zien waar afhankelijkheid van 
burgers nodig is en waar afhankelijkheid van de 
overheid node kan worden gemist. Laat ik een voor
zet geven waartoe de politiek de samenleving zou 
moeten inspireren; op welke terreinen de publieke 
zaak werkelijk moet worden behartigd. 

De kwaliteit van het bestaan 

De politiek kan de kwaliteit van het bestaan verbete
ren door gelijke kansen voor burgers te creeren. 
Niet zodanig dat aile burgers gelijk over de eind
streep komen, maar wei dat een ieder gelijke kansen 
heeft om zichzelf te ontplooien zoals hij of zij dat 
wil. Oat betekent dat er vee! meer moet worden 
gedaan aan onderwijs voor kansarmen, te beginnen 
bij allochtonen en illegalen, de werkelijke kansar
men van deze samenleving. Beleid ter vergroting 
van kansen moet overigens geen specifiek beleid 
zijn, het moet mensen niet classificeren, hetgeen zo 
gemakkelijk overgaat in stigmatiseren. Beleid ter 
vergroting van kansen moet een beleid voor allen 
zijn: kansen voor kansarmen hoeven niet ten koste 
te gaan van de kansen voor kansrijken . Gelijke kan
sen betekent ook een betere huisvesting, omdat zelf
ontplooiing zo nadrukkelijk afhangt van de kwaliteit 
van wonen . Gelijke kansen betekent een duidelijke 
aanpak van de verpaupering en de verloedering van 
de samenleving. 

Bovenal vragen gelijke kansen om meer werkge
legenheid. Een uitbreiding van de werkgelegenheid 
kan langs twee lijnen worden bereikt. Ten eerste 
door aan de aanbodzijde de situatie te verbeteren. 
Overheidsinvesteringen zijn meer dan ooit gebo
den. Ten tweede door ook de uitkeringen produk
tief in te zetten. Het is rnij nog steeds niet duidelijk 
waarom zoveel geld omgaat in consumptieve uitke
ringen, terwijl dit geld zo goed produktief zou kun
nen worden benut. Hoeveel plaatsen zijn er niet in 
de samenleving waar arbeid de publieke zaak kan 
dienen. Hoeveel tienduizenden arbeidsplaatsen zijn 
niet te vinden in de gezondheidszorg, in de bestrij
ding van de criminaliteit (de versterking van de so
ciale controle), in het openbaar vervoer, in het on
derhoud van het publieke bezit. De overheid moet 
vooral banen aanbieden in plaats van uitkeringen. 
Oat betekent tegelijkertijd de noodzaak van een dui
delijke plicht tot werken (of studeren) voor ieder
een, behalve voor zieken en bejaarden die op een 
welvaartsvaste uitkering moeten kunnen rekenen 
(die overigens niet gekoppeld hoeft te zijn aan het 

eerder verdiende inkomen). Gelijke kansen bete
kent dus grote aandacht voor onderwijs, huisves
ting, werkgelegenheid, en vooral een keuze voor 
een produktieve overheid die gelijke kansen creeert 
in plaats van een overheid die vooral afhankelijk 
maakt. In deze versterkte verzorgingsstaat misstaat 
een sociale dienstplicht zeker niet. Ofwel : er is nog 
vee! te doen. 

De kwaliteit van het bestaan is niet aileen gediend 
met gelijke kansen voor individuele zelfontplooiing. 
Zij is ook gediend met aandacht voor cultuur, voor 
de sociale omgeving, voor de kwaliteit van de in
richting van de publieke ruimte. In letterlijke en in 
figuurlijke zin. De democratische rechtsorde vraagt 
om heldere grenzen tussen wat mag en wat niet 
mag. De kinderen van deze tijd hebben eerder 
behoefte aan helderheid dan aan grenzeloos begrip. 
Overigens moet de democratische rechtsorde bur
gers niet aanspreken op hun burgerplicht, maar 
moet zij een sfeer scheppen waarin burgerschap zich 
ten volle kan ontplooien. 

Maar er is meer, waarvoor we de overheid nodig 
hebben . Het principe van gelijke kansen mag niet 
ophouden bij de grens . En terwille van een mens
waardiger bestaan elders in de wereld zullen we een 
werkelijke stap in onze overdaad moeten terug
doen. (Waarom praten we machteloos over vervui
ling van het budget voor ontwikkelingssamenwer
king en waarom roept niet H:n politicus werkelijk 
op tot solidariteit?) Die stap terug zal toch al nodig 
zijn voor de kansen van de burger van de toekomst . 
Het invoeren van de 'nulgroei', zou aileen a! goed 
zijn om de burger te Iaten wennen aan de teruggang 
die hem te wachten staat als de rek geheel uit het 
milieu is verdwenen. De kwaliteit van de toekomst 
vraagt om een ecologisch antwoord op dit moment . 

Een inspirerende partij, een inspirerende Ieider 

De ruimte die mij geboden werd voor een nieuw 
PvdA-verkiezingsprogramma heb ik hiermee over
schreden. Het zou goed zijn als de PvdA ook zelf de 
verkiezingen zou ingaan met een niet a! te lang pro
gramma. In ieder geval zou dat programma in helde
re taal moeten zijn geschreven. Het moet een inspi
rerend programma zijn, een programma van een in
spirerende partij. Een partij die laat zien dat de 
publieke zaak het waard is te worden behartigd. En 
het programma zal moeten worden verdedigd door 
een inspirerende partijleider. En dat zal een andere 
lijsttrekker moeten zijn dan de vorige keer . Be
stuurlijke kwaliteit staat immers niet altijd garant 
voor inspirerend leiderschap . 
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Het PvdA-

Kern van de sociaal-demo
cratie : de collectieve ga
rantie van een 'decent en 
humaan bestaan' (Schuyt) 
voor iedereen, in het bij
zonder door 'rugdekking' 
(Van Hanegem) te bieden 
waardoor mensen zich 
naar hun aard kunnen ont
plooien en zelfstandig hun 
Ieven kunnen bepalen. Oat 

program van 
Cuperus en 

Nekkers 
tieve sector afhankelijk wa
ren of daaruit afkomstig 
waren, tot en met haar ei
gen professionals. 

Uithuilen en Retoriek ten bate van de 
publieke zaak en groeps
egolsme gaan hier vloei
end, maar ongeloofwaardig 
in elkaar over. 

opnieuw beainnen 

Wilde PvdA weer een au
is de kern, dat moet zo blij
ven, dat is het waard te 
verdedigen tegen neo-con
servatieve profeten van de 
vrije markteconornie, vro
me hunkeraars naar de 

R.H . CUPERUS/ J .A . NEKKERS 
thentieke progressieve par
tij worden, dan zal zij zich 
moeten bevrijden uit deze 
omklemmingen en reflex
en. Vernieuwen van de 

Historicus respectievelijk politicoloog; 

beleidsmedewerkers PvdA-voorzittersduo 

zorgzame samenleving en post-ideologische prag
matici. 

De 'crisis van de sociaal-democratie' in Neder
land ligt niet in deze ideologische kern, maar in an
dere factoren: 

- het belangrijkste instrument waarop de PvdA 
haar hoop had gevestigd, de overheid, faalt of 
blijkt bot. Het garanderen van vrijheid en de vrij
waring van gebrek of onveiligheid gaat haar niet 
bepaald vlekkeloos af; door ineffectief en onfat
soenlijk beheer is zij bovendien een niet te on
derschatten bron van afhankelijkheid, passiviteit, 
calculatie en onzekerheid. 
- PvdA-politici en bestuurders laveerden ver
wilderd tussen de naijlende heilsboodschap van 
het socialisme, hun onverwerkte desillusies uit 
de jaren zestig/zeventig en een rigide, techno
cratische bestuurspraktijk. Regentesk verklaar
den zij aile bereiken van het menselijk Ieven tot 
politiek domein en pretendeerden de oplossin
gen voor aile problemen te kunnen bieden. Po
litiek werd zo tegelijkertijd te serieus en te wei
nig serieus genomen. 
- de PvdA identificeerde zich volkomen met de 
collectieve sector. Niet aileen werd daarvan in 
de vorm van overheidsinterventies aile heil ver
wacht, maar tenslotte bestond ook haar achter
ban uit person en die rechtstreeks van de collec-

PvdA (en in het verlengde 
daarvan: van hervormingsgezinde politiek) is reso
luut kiezen voor een spectaculaire saneringsoperatie 
- met aile gevolgen vandien. Haar achterban zal 
meer in de rol van tax-payer dan van tax-eater moeten 
worden aangesproken: effectief en rechtvaardig 
beheer van gemeenschapsgeld. In haar kader zal zij 
zich moeten ontdoen van autistische technocraten 
die het beste met 'de mens en voor hebben'. Zij zal 
de overheid moeten omvormen tot een scherp en 
trefzeker instrument en de staat tot een ware 
gemeenschap van staatsburgers, bijeengehouden 
door democratische openbaarheid, maatschappelij
ke betrokkenheid en publiek debat. 

De garantie van een 'decent en humaan bestaan' is in 
de eerste plaats een oorlogsverklaring aan aile 'on
persoonlijke krachten' in de maatschappij. Het 'ide
ologisch tekort' van deze samenleving ligt voor een 
belangrijk dee! verscholen in verschijnselen van de
humanisering, onthechting en vervreemding. De to
talitaire pretentie van de economische en bureaucra
tische rationaliteit vereist permanente correctie en 
tegendruk. Het grootschaligheidsdenken bij over
heidsbureaucratie, zaakwaarnemend maatschappe
lijk middenveld en arbeidsorganisaties heeft ieder 
menselijk gezicht verloren. In - met een groot 
woord - een 'authenticiteitsrevolutie' moet sociaal
democratische politiek voortdurend proberen 
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dwarsheid en non-conformisme, tolerantie en res
pect, mededogen en alertheid te stimuleren en belo
nen. Basisnoties van humaniteit en integere maat
schappelijke analyse wijzen hier de weg. Leve de 
menselijke maat! 

Oat impliceert niet aileen een aanval op het au
tisme van politiek en bestuur, maar ook op het poli
tiek cynisme en de maatschappelijke onverschillig
heid die in de sam enleving vrolijk opgeld doen . 

De PvdA wil geen ' ideale samenleving' tot stand 
brengen; wat haar betreft hoeft het socialisme nooit 
meer te ' heerschen op aard'. De PvdA is tegen het 
spreiden van kennis, macht en inkomen als doe! in 
zichzelf. Rancune en afgunst zijn verleden tijd; 
iedereen wil graag vooruit - is het niet nu, dan in de 
toekomst. De PvdA misgunt daarom niemand een 
meer aan kennis, m acht of inkom en dan een ander
zeker niet wanneer dat door hard werken of het 
benutten van de brede maatschappelijke keuzevrij
heid is verkregen. Een gelukkie in de staatsloterij 
mag natuurlijk ook. 

De PvdA bestrijdt echter met aile kracht concen
traties van kennis, macht en inkomen die exclusief 
worden en daarmee anderen verhinderen zich een 
'decent en humaan bestaan' te verwerven of zich te 
ontplooien . 

Het probleem van de huidige tijd is niet zozeer 
'uitbuiting', maar ' uitsluiting' : dat geldt nationaal 
maar ook internationaal. Ondanks de welvaart in 
Nederland - vrucht van een goeddeels geslaagde 
materiele emancipatie - wil het vel en maar niet luk
ken een zelfstandige en volwaardige plaats in de sa
menleving te krijgen . Hier zijn de krachten en me
chanismen van de Zweidrittelaesellschqft aan het werk 
die leiden tot een tevreden middenklasse en een 
maatschappelijke onderklasse die zich over genera
ties reproduceert. Als de kans op ziekte, vroegtijdig 
sterven, werkloosheid en armoede zich zo maat
schappelijk ingevreten heeft dat de postcode daar
voor een aardige indicatie is , is er iets grondig mis! 
Zover is het in Nederland nog niet, maar in het bij 
zonder in de grote steden zijn de eerste stappen in de 
richting van een dergelijke segregatie gezet. En hoe 
denkbeeldig is het dat de ' tevreden tweederde' 
daarin uiteindelijk zal berusten? De Amerikaanse, 
Engelse en Italiaanse middenklasse laat moeiteloos 
zien dat te Ieven valt in een maatschappij, waar 'de 
boel niet bij elkaar gehouden wordt'. 

De PvdA ontleent nu juist haar identiteit aan het 
overbruggen van de kloof tussen de tevreden mid
denklasse: de deskundigen, georganiseerden, wer -

kenden en bezittenden, en de onfortuinlijken, sjle
mielen en minder bedeelden in onze samenleving: 
de onderklasse . Paradoxaal genoeg moet zij zich 
daarbij op de tevreden meerderheid richten. Door 
verlichte delen daarvan 'ontevreden' te houden, 
blijft deze maatschappelijk betrokken. Het gevaar 
van deze paradox is dat de PvdA haar ziel aan de dui
vel dreigt te verkopen en onderdeel uit gaat maken 
van de tevreden en hypocriete burgermanscultuur. 

' Uitsluiting' is tevens het kenmerk van de mondiale 
sam enleving . Afrika en de wereldhandel, onbeken
de slachtoffers en de westerse media, bekende 
slachtoffers en vi tale politieke, militaire of economi
sche belangen, electoraal belang en mobilisatie van 
mondiale sensibiliteit: ze sluiten elkaar uit. Aile pro
gressieve politiek is allereerst mondiale politiek . De 
invoering van de biobak, de individualisering van de 
rioolbelasting ofhet voldoen aan de heilige EM u-cri
teria : ze vereisen permanente legitimatie in interna
tionaal perspectief. De oprechte 'woede van links' 
richt zich onverminderd tegen het internationale be
schavingstekort . Juist op mondiale schaal blijkt hoe 
flinterdun het vernis van de beschaving is, en oorlog, 
hanger en schending van mensenrechten op de loer 
liggen . 

Met deze kern van de sociaal-democratie op het net 
vlies is een aantal 'maatschappelijke urgenties' voor 
de PvdA aan te wijzen. 

De verzorainasstaat met een menselijk aezicht 
T estcase voor de decentie van een mod erne verzor
gingsstaat is haar omgang met diegenen die in de 
meest letterlijke zin verzorging behoeven: zwak
zinnigen, gehandicapten, clemente bejaarden . Ook 
wanneer we door de ketelmuziek van de zaakwaar
nemende zorgkoepels heenluisteren , resteert een 
schandalig beeld van tekortschietende zorg: bejaar
den die eens per maand in bad mogen, gekken die de 
straat op geschopt worden. Welke van de negen 
plannen-Simons er ook uit de bus mag komen, toets
teen voor progressieven is niet zozeer de ' nominale' 
betaalbaarheid als wei de vraag of zorg voor de 
meest kwetsbaren fatsoenlijk wordt geregeld. Als 
het moet op kosten van de mafia der medische stand, 
die goed georganiseerd angst voor dood en ziekte 
financieel blijft exploreren . 

Een authenticiteitsrevolutie betekent hier dat er 
een grootscheepse herwaardering plaatsvindt van 
het primair proces in de verzorgingsstaat. Func
tionarissen die het direkte contact tussen staat en 
burger verzorgen krijgen een op het beroep toege-

3 I 
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sneden kwaliteitsopleiding en worden beschouwd 
als topkader in termen van salariering en hierarchi
sche structuur. De 'frontlinie van de verzorgings
staat' - van wijkagent, rechter, verpleegster, leraar, 
lokettist van de sociale dienst en vuilnisman - vormt 
de spil waaromheen de verzorgingsstaat wordt gere
organiseerd . Het is ' the world upside down ': de 
praktijk van uitvoering en handhaving determineert 
het beleid en bestuur. Een dergelijke sociaal-cultu
rele transformatie - naar een verzorgingsstaat m et 
een m enselijk gezicht - heet sociale vernieuwing: 
een stofkam-operatie die het mes zet in de 'over
head' van recreatieve overlegstructuren, subsidie
koepels, ambtelijke notacultuur en het primaat legt 
bij het primair proces van handhaving, uitvoering en 
menseHjk contact . 

Dit betekent een rigoreus afscheid van de prak
tijk geworden metafoor 'av Nederland' . De kenge
tallen en abstracties van beheer en bestuur worden 
voortaan geconfronteerd met alledaagse complexi
teit en ambivalentie. Micro-gevolgen sturen macro
politiek. 

Geen 'retoriek boven werk ' maar 'werk bovenop werk ' 

De van hypocrisie bolstaande impasse in Nederland 
rond werkgelegenheid en arbeidsparticipatie wordt 
doorbroken . W erk - het is niet anders - blijkt van 
levensbelang voor volwaardige maatschappelijke 
participatie. Wie het menens is m et de integratie 
van minderheden , de bestrijding van criminaliteit of 
het verbreden van het economisch draagvlak van on
ze sociale rechtsstaat, doorbreekt hier taboes. Hoe
wei door politici en sociale partners jarenlang lip
pendienst aan werkgelegenheidsbeleid is beleden, is 
er in Nederland een ijzeren ring gelegd rond de wer
kenden, de m ensen met een vaste baan, de produk
tieven en de georganiseerden . De minder produk
tieven, de economisch overto!Hgen en afgeschre
venen vallen daarbuiten . Aan deze neo-corporatieve 
sur place dient een eind te komen. Progressieve poli
tiek koerst aan op een maatschappeHjke comprornis 
tussen rniddenklasse en 'outsiders' : een uitruil tus
sen onconventioneel werk-scheppen en lagere pre
mies. Als de markt daar onvoldoende in slaagt, moet 
de overheid (met inschakeling van commerciele uit
zendorganisaties) banen scheppen - concurrentie
vervalsing en tripartisering ten spijt. De alibi's zijn 
uitgewerkt. Met een beroep op de grondwet wordt 
aile uitkeringsgeld taboevrij voor arbeidsparticipatie 
ingezet. 

De vrije markt is j e schoonmoeder 

De sociaal-democratie heeft zich nog maar kort ge-

!eden bekeerd tot de markteconomie, maar dan wei 
met het enthousiasme van een jonge hond . Een 
gepast wantrouwen verdient echter aanbeveling. Ga 
met de markt om als met je schoonmoeder : houdt 
haar te vriend , maar stel grenzen . Een ongebreidel
de markt verwordt tot 'casinokapitalisme. Hier 
worden de materiele en maatschappelijke betekenis 
van productie en dienstverlening geheel opgeofferd 
aan de monomane doelstelling van snel gewin . Oat 
een niet gereguleerde vrije markt leidt tot verpau
pering van de arm en en inkomensverlies van de mid
dengroepen hebben ontwikkelingslanden of de vs 
genoegzaam aangetoond . Afgezien daarvan : de vrije 
markt blijkt minder efficient en dynamisch dan een 
gemengde sociale markteconomie. 'Auto's kunnen 
zo hard rijden omdat ze remmen hebben', zo ver
klaarde de econooin Schum peter dit 'raadsel '. 

De sociaal-democratie is eveneens hoedster van 
de vrije markt. In een aantal gevallen leidt de wer 
king van de vrije markt tot zijn eigen opheffing: er 
ontstaan concentraties van macht en monopolies. 
Vreemd genoeg worden deze economische machts
concentraties in veel gevallen door de Nederlandse 
overheid gesanctioneerd in plaats van ze af te bre
ken . 

Nederland kartelland! Het wemelt in Nederland 
van de kartels van taxichauffeurs, aannemers, me
disch specialisten, c o -producenten en fietsenma
kers . W aar de markt faalt , is de remedie niet over 
heidsdirigisme , maar het afbreken van kartels. Oat 
Ievert werkgelegenheid op en economische groei, 
want de prijzen zullen dalen . Oat doorbreekt de bas
tions waarin de insiders: de gevestigden , de georga
niseerden zich hebben verschanst om de outsiders: 
de starters, de werklozen, de jongeren en de onge
organiseerden te weren. 

Operatie Centurion voor de overheid 

De Nederlandse centrale overheid is gevangen in 
een ontzagwekkend web dat de belangengroepen 
rond haar hebben gesponnen. Niets kan, ofhet mag 
wel niet . Ieclere beleidsambtenaar luncht intensief 
m et zijn evenbeelden in maatschappelijke organisa
ties en politiek . 

Zo treffen elke dinsdagmiddag in het Haagse vis
restaurant beleidsambtenaar doctorandus schelpdie
ren en kamerlid mosselen en kamerlid kokkels el
kaar . Daarna vindt afstemming plaats met beleids
medewerker doctoranda !age grond visserij van het 
concurrerende departement en met de adjunctdi 
recteur van het Visserijschap . Men besluit tot een 
adviesaanvraag aan de Visserijraad . 

Aan dit Kafkaeske schimmenspel client een kei-
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harde saneringsoperatie van het type Centurion een 
eind te maken . Aile uitvoerende taken van de over
heid moeten worden geprivatiseerd of overgedragen 
aan zogenaamde agentschappen . Uitvoering en 
handhaafbaarheid van regels, alsmede vereisten van 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bepalen in ver
regaande mate het beleid en bestuur . De helft van de 
ambtenaren blijft over. Zij worden de 'nieuwe hei
den ' van de overheid die qua professionaliteit, effec
tiviteit en salaris ruimschoots kunnen wedijveren 
met de particuliere sector. Zij zorgen ervoor dat re
geren weer regeren wordt. Zij garanderen een opti
male wisselwerking tussen uitvoeringspraktijk en 
beleidsimpulsen. De politici stellen helder prioritei
ten en posterioriteiten en zorgen voor een zo flexi
bel en rechtmatig mogelijke inzet van gemeen
schapsgeld. Verregaande decentralisatie en terug
trekken op kern taken (het scheppen van garanties en 
het wegnemen van belemmeringen voor een decent 
en humaan bestaan) gaan hand in hand. 

Nieuwe politicus 
Een nieuwe politiek vraagt ook een nieuw type poli 
ticus . Daarvoor moet de PvdA zich losmaken van de 
cultuur en denktrant van het bestuurlijk establish
ment. Zij koopt haar ziel weer terug van de duivel. 
De nieuwe politicus is wars van de conventies en de 
verworven rechtencultuur van het conglomeraat 
van belangengroeperingen en bureaucraten . Slechts 
de individuele belastingbetalende staatsburger 
vormt zijn achterban en legitimatie. De nieuwe poli
ticus stelt grenzen van humaniteit en rechtvaardig
heid en weigert die uitsluitend te vertalen in het 
platte materiele compromis van het ietsje meer en 
ietsje minder. 

Progressieve politici maken politiek weer open
baar en doorzichtig en bevorderen publiek debat 
over urgente maatschappelijke vragen. Zij tonen 
zich gevoelig voor het postmaterieel appel waar het 
gaat om vraagstukken van bestuur, democratie en 
burgerschap . Met het oog daarop ondersteunt de 
PvdA de invoering van een beslissend referendum . 
En betreurt zij het dat over 'Maastricht' in Neder
land geen referendum werd gehouden. 

33 
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Het PvdA-
program van Pen 

Leve Nederland 
1. Nederland is overbe
volkt en oververvuild . 
Daarom zullen wij probe-

verhoging van de belasting
vrije voet. Oat scheelt ook 
enorm in de belastingadmi-

ren het aantal mensen bin
nen de landsgrenzen te 
verminderen. Voor zo'n 
beleid bestaat weinig ruim
te , omdat de voortplanting 
aan de ouders wordt over-

J. PEN 
nistratie , zowel aan de kant 
van de belastingdienst als 
aan de kant van de belas
tingplichtigen . Dit is een 
nationaal belang van de 

Emeritus - hoosleraar 

Economie Rijksuniversiteit Groninsen 

gelaten en binnen Europa weinig mogelijkheden zijn 
om de migratie afte remmen. Maar machteloos zijn 
we niet . Ten eerste kan de kinderbijslag - dat ver 
keerde signaal uit oude tijden - worden afgeschaft 
en daarover willen we tenminste een serieuze dis
cussie. Ten tweede zal het financieel onaantrekkelijk 
worden gemaakt om zich hier te Iande te vestigen . 
Hoge grond- en woonbelastingen kunnen daarbij 
helpen . Ten derde zullen toeristen worden ontmoe
digd door toeristenbelastingen, hoge spoortarieven, 
luchthavenbelastingen . De infrastructuur (hotels, 
jachthavens) mag niet te makkelijk worden aange
past aan de druk van de vraag . Om nog iets van de 
meren en de kanalen te redden komt er een vaarbe
lasting met zeer hoge tarieven voor motorjachten . 
Dit alles is volledig in strijd met de heersende opvat
tingen . 

2 . Wij will en dat er werk is voor ieder die het zoekt . 
Dus zullen we de belasting op arbeid (sociale pre
mies daaronder begrepen) verminderen en uiteinde
lijk afschaffen , met uitzondering van een toptarief in 
de inkomstenbelasting. Wij handhaven het beginsel 
dat wie liever niet werkt een uitkering ontvangt die 
gekoppeld blijft aan het netto-rninimumloon. Bij 
standsontvangers worden niet teveel achter hun 
broek gezeten; zij hebben recht op hun eigen vrijhe
den . 

3. W ij will en gelijkheid onder de mensen, te begin
nen bij het geld . W e zullen hoge salarissen tegen
gaan, vooral in de openbare ruenst. Ministers, Com 
missarissen der Koningin en een aantal burgemees
ters kunnen er op rekenen dat ze gaan inleveren. De 
loon-en inkomstenbelasting zal van onder op wor
den afgebouwd, en we beginnen dus met een forse 

eerste orde . W e erkennen 
dat winsten noodzakelijk zijn, en daar past een 
beleid bij : het onderdrukken van looninflatie (zie 
hierna onder 6.). Er blijven dus rijke mensen onder 
ons; maar ze moeten wei belasting betalen , het top
tarief van de inkomstenbelasting wordt verhoogd tot 
7 5 procent. Klachten over emigratie van vermogen
de mensen leggen we naast ons neer . Wij zullen de 
vermogensvorming bij modale inkomenstrekkers 
bevorderen, zowel micro- als macro-economisch . 

4 · Wij zijn voorstanders van soberheid . Het voor
beeld wordt gegeven door de openbare dienst : 
miillsters en ambtenaren zullen zich niet meer ver 
plaatsen in zware wagens. Er wordt weer gefi etst in 
politiek Den Haag, zoals in de tijd van Drees . De 
consumptie wordt belast , en dan vooral de luxe
consumptie. Bij auto 's kan dat makkelijk. Het vlie
gen wordt zeer duur, en niet alleen vanwege het 
milieu . W e proberen door het onbelast Iaten van de 
inkomens en het belasten van de consumptieve be
sterungen het nationale spaaroverschot te vergroten 
(ook via de 'Platina Regel ', zie onder 7). W e zien 
graag dat dat overschot wordt belegd in het buiten
land. Nederland wordt een natie van renteniers. 
Laat de Japanners maar voor ons werken. 

5. W e proberen het milieu te redden en we zullen 
aile instrumenten gebruiken die we in de kast heb
ben: overreding, fysieke ge- en verboden, vergun
ningen, en vooral ook de belastingtarieven . Wij 
bestrijden het misverstand dat milieuheffingen die
nen om het milieubeleid te financieren - ze moeten 
het gedrag veranderen in economische zin, dat wil 
zeggen de schaarste moet doorwerken in de prijzen . 
Wij gaan dus alles belasten wat vervuilt, vooral bo
venin de bedrijfskolom . De energiedragers zullen 
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zeer duur worden. Dit beleid zal krimp teweeg 
brengen in de vervuilende sectoren. Wij zullen dit 
verlies aan reeel inkomen accepteren, maar niet 
zonder spijt en zonder moeite . Want wij geloven dat 
we nog een zekere groei van het reeel inkomen 
nodig hebben (bijvoorbeeld twee procent per jaar) 
om achterstanden weg te werken, bij de laagstbe
taalden en bij de openbare voorzieningen. Macro
k:rimp is slecht voor ondernemers, werknemers, 
uitkeringsontvangers; en vooral voor de schatkist. 
Ook de Derde W ereld is niet gebaat bij de spannin
gen die een k:rimpend reeel inkomen bij ons teweeg 
brengt . Wij zijn dus pro-groei, maar aileen daar 
waar het kan zonder het milieu te schaden. Zou blij
ken dat technische vooruitgang plus een verschui 
ving van vervuilende naar schone produktie onvol
doende zijn om op een groeipad van zeg twee pro
cent te blijven, dan stellen wij dit dilemma openlijk 
aan de orde . W e kiezen dan voor het milieu. 

6. Wij willen werk voor de mensen en geen inflatie 
en dus is de jaarlijkse loonruimte drie procent. Let 
op, dit is de gemiddelde geldloonstijging inclusief 
incidenteel. Wij zullen dit principe aan iedereen uit
leggen. en we zullen het toepassen in de publieke en 
de gesubsidieerde sector . We Iaten het c A o-overleg 
het liefst over aan de sociale partners . Wij respecte
ren voorlopig hun vrijheid om de loon-prijsspriraal 
op gang te houden , maar tart ons niet . 

7. Wij zijn tegen een groeiende staatsschuld en zul
len dus proberen aile overheidsuitgaven, ook de 
overheidsinvesteringen, te dekken door goedgerich
te belastingen. Dit is de Platina Regel. Deze zal het 
spaaroverschot vergroten (zie hoven, onder 4) . AI
leen als er binnenlandse onderbesteding optreedt 
( dat wil zeggen als de bestaande produktiecapaciteit 
door een gebrek aan vraag leeg blijft staan) zullen we 
begrotingstekorten aanvaarden . Voor deze Keynesi
aanse politiek wordt een apart begrotingshoofdstuk 
in het Ieven geroepen: de Buitengewone Dienst, die 
de tekorten registreert en de dekking regelt. 

8. Omdat we langzamerhand hebben begrepen dat 
de veiligheid van de burgers door de meeste Neder
landers als een topprioriteit wordt gezien, verklaren 
we plechtig dat we de criminaliteit zullen bestrij 
den . Voorkomen ware natuurlijk beter, via het so-

berheidsideaal en de nieuwe gelijkheid, maar daar 
kunnen we niet op wachten. Dus willen we de pak
kans verhogen en willen we een snellere berechting. 
Oat betekent meer politie op straat, te voet en per 
rijwiel. Er komen duizenden wijkagenten . De rech
ten van de verdachte blijven echter wat ze zijn, want 
het is beter dat er een paar boeven vrij rondlopen 
dan dater onschuldigen in de gevangenis zitten. Als 
verdachten vrijuit gaan door fouten in de procesgang 
zullen wij dat betreuren en zullen we er iets aan 
doen door betere voorzieningen bij de parketten, 
maar we zullen er niet over jammeren - dit Iaten wij 
over aan De Telearacif. Verder wordt er voor ieder
een een identificatieplicht ingevoerd . 

9· Wij gaan de cultuur bevorderen, dat wil zeggen 
we gaan het oude beleid voortzetten op ruimere 
schaal. Oat gaat geld kosten (maar daar staat tegen
over dat we ook vee! overheidsgeld zullen besparen; 
goedkoop wonen en goedkoop reizen worden als 
beleidsdoelstellingen afgeschaft) . Wij zullen de in
dustriele vormgeving bevorderen . W e zullen geld 
geven aan de architectuur, voor zover deze zich in 
de voorhoede bevindt, speciaal op milieugebied. 
Het muziekonderwijs wordt uitgebreid . Nederland 
moet een exporteur worden van internationale cul
tuurprodukten: muziek, dans, beeldende kunst, 
boeken. Wij zullen bevorderen dat het onderwijs 
waar mogelijk Engelstalig wordt en ons niets aan
trekken van klachten over de teloorgang van het 
Nederlands, want die klachten zijn ongegrond. Wij 
zullen - van cultuur gesproken - de militaire rudi
menten in het open bare vertoon verminderen en dat 
slaat speciaal op Prinsjesdag . 

1 o. Wij zullen deze linkse ideeen binnen en buiten 
Europa uitdragen ook a! zeggen sommigen dat wij 
erom zullen worden uitgelachen. Men zal ons tegen
werpen dat wij moraliseren om vervolgens zelf door 
te gaan met moraliseren, vaak in nihilistische zin. 
Wij zouden het natuurlijk verkieslijk vinden als onze 
politieke vrienden overal in Europa aan de macht 
kwamen om bovenstaande ideeen uit te voeren , 
maar nu dit niet te verwachten valt zullen wij de 
Nederlandse beleidsruimte binnen Europa gebrui
ken in het nationale belang. Ons nationalisme is 
links, sober, egalitaristisch, milieuvriendelijk, piep
klein en vooral burgerlijk. Leve Nederland. 
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Programma's van 
socialisme en 
democratie 

'Er zijn geen honderd 
soorten socialisme, zoals 
men graag beweert. Er zijn 

rna moet een visie uitdra
gen, liefst een samenhan
gende en beginselvaste . 

er twee. Het slechte en het 
goede. 

GREET J E VAN DEN BERGH 
Groots en meeslepend 
moeten de leuzen zijn, 
maar de voeten moeten 
wel op de grond blijven. 
Naast doelstellingen en 

Er is het socialisme dat 
de staat de plaats wil Iaten 
innemen van aile spontaan 
verrichte bezigheden, en 
dat, onder het mom het 

EN WILLEM WITTEVEEN 

Redacteuren van S&]) 

welzijn over allen te verdelen, iedereen van zijn vrij
heid berooft. ( ... ) Oat socialisme vernietigt de sa
menleving. 

Er is het socialisme dat een eind maakt aan ar
moede, onwetendheid, prostitutie, belastingwet
ten, een wrekende justitie, ongelijkheid die in te
genspraak is met het recht of met de natuur, aile 
knellende banden, van het onontbindbare huwelijk 
tot de onherroepelijke straf. Oat socialisme vernie
tigt de samenleving niet; het geeft haar een ander 
gezicht. 

Met andere woorden: in het socialisme schuilt, 
als in aile menselijke woorden, zowel de waarheid 
als de dwaling. Ik ben tegen de dwaling en voor de 
waarheid .' 

(Victor Hu9o, Chases vues, 184-8) 

Zoals de VPRO geen Vrijzinnig Protestantse Radio 
Omroep meer is, zo is de PvdA geen Partij van de 
Arbeid meer . Over hoe dat zo gekomen is, in de 
loop van de geschiedenis, is zoveel geschreven dat 
we daar maar niets meer aan toevoegen; we nemen 
het als een feit aan. Maar er is geen einde aan de ge
schiedenis. Zoals de VPRO op een bepaalde manier 
nog steeds vrijzinnige programma's maakt (en veel 
zorg besteedt aan haar radio-uitzendingen) zo heeft 
'arbeid' voor de PvdA nog steeds betekenis. De 
christelijke inspiratie mag bij de v PRo verdwenen 
zijn, de PvdA mag het geloof verloren hebben in de 
grote 1 9e eeuwse ficties van de klassenstrijd en de 
dnvermijdelijke triomf van het socialisme - het Iicht 
is niet gedoofd. De PvdA is en blijft sociaal en demo
cratisch. Uit te leggen hoe men zich dat voorstelt, is 
de functie van het programma. 

Maar nu beginnen de problemen. Een program-

aspiraties, wensen en con
crete beleidsmaatregelen 

moet er een afweging gemaakt worden van kosten 
en baten. De begrijpelijke neiging zich door retoriek 
te Iaten meeslepen moet in een programma niet 
geheel worden onderdrukt: idealen verdienen het 
mooi onder woorden te worden gebracht. Maar het 
moet allemaal niet ontaarden in loze kretologie, in 
bombast, of, erger, in de abstracties van het jargon, 
de taal die men in de politiek nu eenmaal beter ver
staat dan gewoon Nederlands . Is het politieke pro
gramma zo al een onmogelijk genre, met een moei
lijkheidsgraad die die van het sonnet verre overtreft, 
er bestaat ook de uitgesproken verwachting dat een 
politieke beweging zich met een en slechts een pro
gramma aan de kiezers manifesteert . Over dat fraaie 
programma moet kortom binnen die beweging 
overeenstemming bestaan . In de praktijk is dat een 
onhaalbaar ideaal, zodat men het aan een commissie 
uitbesteedt die er een tekst van maakt die nog door 
vele partijorganen wordt besproken en geamen
deerd. Erg overtuigend kan het dan al niet meer zijn. 
Geen manifest, maar een boodschappenlijstje . 

VerkokerinB 
Het wordt nog erger . Het verkiezingsprogramma 
heeft vee! functies. De functie van het informeren 
van de kiezer is op de achtergrond geraakt, dat is 
eigenlijk aileen nog maar de aanleiding om aan de 
slag te gaan. Het programma is een voorschot op het 
regeerakkoord, als de partij tenminste in de regering 
zal mogen plaatsnemen. In het geval van de PvdA is 
dat te zelden het geval geweest. Het programma 
heeft hier vooral de betekenis van inventaris van 
vrome oppositionele verlangens. Van die erfenis 
hebben programma's in meer 'realistische' tijden 
zich niet geheel kunnen bevrijden. 
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Als het programma vooral de inzet is voor de ka
binetsforrnatie doet zich een groter probleem voor. 
Dan moet het immers vooral zo volledig mogelijk 
zijn. Geen beleidsterrein mag ontbreken . Om het 
overzichtelijk te houden moeten al die terreinen het 
met slechts een paar regeltjes doen . Het gevolg is 
dat de plannen er bij staan op dezelfde abstracte, 
treurig stemmende manier als de regeringsplannen 
in de miljoennennota. Men neemt met algemeenhe
den genoegen en van samenhang is geen sprake. 

Bij het opstellen van een dergelijk breed verga
derstuk in spe treedt een wending naar het ambtelij 
ke op . Politiek en bestuur zijn in ons land, het zal 
niemand verbazen, sterk met elkaar vervlochten ge
raakt. Het beleid is , zoals dat heet , ' verkokerd '. In 
elke koker bevinden zich vergadercircuits waarin de 
deelnem ers dezelfde taal praten en een stukje ge
schiedenis gemeen hebben , bestuursgeschiedenis. 
Maar over de randen van de koker kunnen zij niet 
zien , met andere vergadercircuits is geen communi
catie mogelijk, een gedeelde politieke geschiedenis 
waarin zoiets als een visie op het algemeen belang 
tot ontwikkeling kan komen, ontbreekt. Omdat po
litieke programma's collages zijn van fragmentari 
sche beleidsmededelingen uit de kokers, hebben ze 
misschien nog wel een functie in de kabinetsforrna
tie maar spelen ze in de verkiezingsstrijd geen infor 
matieve rol. Burgers, kiezers, partijgenoten, men
sen die zich afvragen waar die woorden 'sociaal' en 
'democratisch' voor staan, hebben niet veel aan het 
programma. Ze krijgen het ook zelden in handen, 
want uit begrijpelijke gene worden politieke pro
gramma's niet in miljoenenoplage verspreid . 

Een dergelijk systeem houdt niet plotseling op te 
functioneren als m en allerwegen bezorgd gaat pra
ten over het verminderde aanzien van de politiek . 
Hooguit komt er een subparagraafbij , in het onder 
dee! 'democratie ' of 'organisatie van het openbaar 
bestuur ' , waarin aangekondigd wordt dat het aan
zien van de politiek client te verbeteren . Men stelt 
een commissie in . 

Over de hele breedte 

Het kan misschien ook anders. Het moet anders. 
Een partij kan zich aileen geloofwaardig presenteren 
bij monde van haar vertegenwoordigers: mensen die 
aan de kiezer Iaten zien waar de partij waar zij bij ho
ren voor staat, in de overtuiging dat zij daarmee ook 
de idealen van de kiezers vertolken . Het programma 
moet door iemand gedragen worden die bereid is 
het uiteen te zetten, te verdedigen, toe te lichten, te 
herzien als er gegronde kritiek komt . Om het goede 
voorbeeld te geven vroeg de redactie van Socialisme 

& Democratie een aantal partijgenoten en geestver
wanten om zo'n politieke visie kort op papier te zet
ten , over de hele breedte van het beleid liefst . Ieder
een vond het moeilijk. In een verkokerde wereld is 
het lastig om buiten het eigen terrein te treden . 
Maar er kwamen interessante resultaten uit. 

De meeste auteurs komen m et een mengsel van 
principiele uitgangspunten en concrete voorstellen 
voor een ander beleid, vaak behoorlijk gedurfd . Aan 
de kant van de beginselen is het meeste overeen
stemming: men is voor een decent en humaan be
staan (Cuperus en Nekkers), voor bestaanszekerheid 
en rechtszekerheid (De Rijk), een krachtige bestrij 
ding van criminaliteit (Pen); men wil allerlei soorten 
reorganisatie van de overheid (Bordewijk, In ' tVeld, 
Derksen) , men wil een verdediging van een op 
dienstbaarheid, onafhankelijkheid en handhaving 
van regels gerichte ambtelijke cultuur (Hofstee), 
maar ook een ambtenarij die geen loketafhankelijk
heid schept (W olfson) ; de verzorgingsstaat moet 
vernieuwd worden en de eigen verantwoordelijk
heid van de burgers vergroot (Van Oriel); men is 
huiverig voor voortzetting van de verzuiling (In ' t 
Veld), wil arrnoede onder ouderen voorkomen en 
het ontstaan van een onderklasse tegengaan (Ver
wey-Jonker). En dan predikt men uiteraard verso
bering (Van Toorn) , een op het milieu gerichte eco
nomie (Derksen) , arbeidsparticipatie (W olfson en 
Cuperus/Nekkers), kostenbeheersing en meer 
eigen verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg 
(Trappenburg, De Rijk). 

Zodra de beginselen worden vertaald in concrete 
voorstellen, spreekt men elkaar soms aardig tegen . 
Zo wordt Verwey-Jonkers voorstel om drie jaar be
taald ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen in 
te voeren door Trappenburg afgewezen; zij prefe
reert het bevorderen van een afbouwcarriere en het 
gebruiken van de kinderbijslag voor voor iedereen 
toegankelijke gratis kinderdagverblijven . Sommige 
voorstellen zijn controversieel: Bordewijk wil de 
verzorging van ouderen en gehandicapten niet aan 
de zorgverzekeraars overlaten maar opdragen aan de 
gemeenten; Pen stelt in het kader van de strijd te
gen overbevolking en oververvuiling een vaarbelas
ting m et zeer hoge tarieven voor motorjachten 
voor; bij In ' t Veld verdwijnt het minimumloon en 
worden kleine kerndepartementen opgericht; 
Derksen voert de sociale dienstplicht in. De Rijk be
pleit het invoeren van een beslissend referendum, 
'niet de tactloze fopspeen van het adviserend refe
rendum'. Van Oriel geeft ons ook de gekozen bur
gemeester . 
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Bij datal blijft, zoals dat ook hoort in een program
ma, de principiele toon overheersen, hetgeen m ooi 
blijkt uit de fraaie schrijfstijl van Pen . Hofstee be
pleit het verdedigen van een ambtelijke moraal : 
'Het fundament van de sociaal-democratie Hjkt mij 
te zijn gelegen in het sobere besef dat collectieve 
constructies niet aileen noodzakelijk zijn, maar ook 
behoren tot de kern van de beschaving; dat belange
loosheid als antithese van individuele nutsmaximali
satie een onmisbare bouwsteen voor de samenleving 
betekent; en dat de dragers van dit waardenstel 
vooral moeten worden gezocht onder degenen die 
werkzaam zijn bij de overheid en de collectieve sec
tor. ' Een gemeenschappelijk thema is de voorkeur 
voor het tot ontplooiing Iaten komen van burger 
schap op alle terreinen des Ievens . Maar voor men 
zich in de behaaglijke warmte van een hernieuwd 
besef van verbondenheid en gemeenschap, van soli
dariteit en gelijke kansen onderdompelt, leze men 
de kritische opmerkingen van De Rijk over het be
grip gemeenschap . 'De pijnlijkste fout van onze so
ciaal-democratie lijkt mij dat we vaak uit naam van 
de gemeenschapsidee maatregelen voorstaan zonder 
ons af te vragen of die niet als onontkoombaar ne
veneffect juist de gemeenschapszin ondermijnen .' 
Want er worden pijnlijke waarheden aangeboden, 
in het besef dat, zoals Van Toorn schrijft, de zachte 
krachten slechts zullen overwinnen als het socialis
me 'de hardheid opbrengt om decennia van valse 
illusies , leugens en holle retoriek te lijf te gaan'. 

Geen van de auteurs heeft een programma opgesteld 
dat over alle onderwerpen waar de politiek zich mee 
bezighoudt iets te zeggen heeft. Is dat eigenlijk ook 
wel een zinnige aanpak? Volledigheid is toch a! on
mogelijk . Het is belangrijker te weten hoe de rich
ting van bijvoorbeeld het milieubeleid moet zijn , 
dan om te weten welke amendem enten de PvdA zal 
indienen op bestaande milieuregelingen. De sociaal
democratische visie op de Zaaizaad- en plantgoed
wet kan de burgers gestolen blij ven. Een zinvol pro
gramma beperkt zich tot enkele hoofdpunten van 
het beleid en geeft de leidende beginselen aan en een 
aantal concrete voornemens, precies zoals hier is 
gebeurd in de programma's van Socialisme & De
mocratic. En waarom zou de PvdA , als partij die wil 
Iaten zien dat zij sociaal en democratisch is, het niet 
ook zo aanpakken? 

Zander adviseurs 
De enige remedie tegen het tradi tionele boodschap
penlijstachtige programma, tegen die zinloze lof
zang op de verkokering, is deze: laat programma's 
weer het manifest zijn van een persoon die bereid is 
hardop na te denken over de politiek. Victor Hugo , 
van wie een fraai staaltje retoriek dit stuk opent, 
kijkt aan het eind van zijn bewogen politieke carrie
re (in r 8 7 r) terug op de voornem ens die hij vanwe
ge zijn aftreden als minister niet heeft kunnen uit
voeren: afschaffing van de doodstraf, afschaffing van 
onterende straffen en lijfstraffen , hervorming van de 
rechterlijke macht, voorbereidingen voor de Ver
enigde Staten van Europa, gratis en verplicht onder 
wijs, rechten van de vrouw . Het zijn programma
punten die in een 19e eeuwse context staan, maar 
hun betekenis niet hebben verloren in een tijd waar
in de werking van het strafrecht, de organisatie van 
het onderwijs, de rechten van vrouwen en de wor 
ding van Europa hoog op de politieke agenda staan . 
Zoals Victor Hugo voor zijn visie uitkwam , zo moet 
een politieke Ieider van tegenwoordig ook zeggen 
waar het op staat . 

Misschien zou de politieke Ieider van de PvdA 
zich wei een keer een week moeten terugtrekken , 
zonder adviseurs, om een samenhangende visie op 
socialisme en democratic in deze tijd onder woor
den te brengen. Nee, dat zal wei niet gebeuren . Men 
moet aan de haalbaarheid denken, aan de acceptatie 
door het kader, aan de beeldvorming in de media, 
aan de financiele onderbouwing (maar er kan wei 
een rekenmachientje mee in het retraiteoord). En 
past een dergeHjke duideHjke aanpak wei in een de
mocratische partijcultuur? Toch is er ongetwijfeld 
een procedure te verzinnen waarin zowel de per 
soonlijke visie als de democratische discussie van de 
partijleden hun plaats vinden . Men zou bijvoorbeeld 
- en meer dan een voorbeeld is het niet - kunnen 
beginnen zoals het nu ook begint, met een commis
sie die een concept-programma maakt. Men zou 
daarover een openbaar de bat kunnen voeren waarbij 
niet alleen het partijkader maar ook kiezers zich 
kunnen uitspreken. De commissie - waarvan de 
politieke Ieider dee! moet uitmaken - verwerkt de 
kritiek in een bijgesteld stuk . Het wordt door het 
bevoegde partijorgaan , in al dan niet geamendeerde 
vorm , vastgesteld . En dan trekt de beoogde lijst
trekker zich in de bossen terug, met achterlating van 
al deze stukken, en schrijft uit zijn hoofd zijn visie op 
het toekomstige beleid, zijn verhaal aan de kiezers. 

Oat is dan onze bijdrage aan een programma van 
socialisme en democratic. 
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VAN DE REDACTIE 

Word abonnee van 
S&D! 

De Nederlandse sociaal-demo
cratie gaat hopelijk weer betere 
tijden tegemoet. Dit najaar dis
cussieert de partij over een nieuw 
verkiezingsprogramma. Eerder 
werden al stappen gezet op weg 
naar organisatorische vernieu
wing ; naar een type partij waarin 
talent gedijt en waarin het interne 
en externe debat floreert. 

'Socialisme & Democratie' , het 
maandblad van de Wiardi Beck
man Stichting, Ievert aan dat de
bat een onmisbare bijdrage . Het 
is het enige onafhankelijke, opi 
nierende blad in de PvdA en 
vormt al 53 jaar een forum waar 
op een onbevangen manier wordt 
geschreven over zaken die de 
sociaal-democratie raken . 

Sinds r 99 r gebeurt dat in een 
nieuwe , meer gevarieerde vorm. 
Een breed scala van politieke en 
culturele onderwerpen komt in 
s& D aan de orde. Naast meer be
schouwende artikelen treft de le
zer rubrieken aan, waarin in kort 
bestek actuele kwesties en tal van 
publikaties de revue passeren . 
Voorts kent het blad een vaste 
poezierubriek. Aan de lay-out 
wordt vee! zorg besteed . 

s & o heeft m et die aanpak nieuwe 
lezers en abonnees gewonnen . 
W e hopen dat u - of anders wei 
partijgenoten of PvdA-sympathi
santen in uw omgeving - zich bij 
hen wilt voegen . Steunt u ons 
door een abonnement te nemen! 

In dit ' extra ' nummer van S&D 
treft u daartoe een antwoordkaart 
aan. 

Een greep uit de inhoud van de af
gelopen jaren: 

1993 

R. ter Beek/ J.G . Siccama/ 
B.Tromp/ B. Stemerdink 

Prioriteitennota in discussie 
J. Loewenhardt 

Moedertje Rusland in barens
nood 

W. van Velzen/ M.Ebertowski 
Risico' s en kansen van een 
sociaal Europa 

F. de Kam 
Inkomenspolitiek in de jaren 
' 90 

L. E. de Groot -vanLeeuwen 
De stille revolutie van de rech
terlijke macht 

H. Blokland 
Cultuur, vrijheid en de gren
zen van de markt 

H . Timmermann 
Over extreem -rechts 

P. Kalma 
De nieuwe gelijkheid 

R.Vreeman 
De PvdA en de 'doorsnee' 
werknemer 

B. van Stokkom 
Rorty 's fri vole bourgeois-
filosofie 

J.Wallage 
Over illegal en 

J .K.M .Gevers 
De hete adem van de 

Academie 
J. van Zijl/E .Hees 

Het einde van de Nederlandse 
landbouw 

H .Righart 
Milieu in beweging 

P. Tops/ P. Depla 
Op weg naar de tele-democra
t ie? 
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P. de Beer 
De verzorgingsstaat in 2o 15 

1. Bussemaker / 
K. van Kersbergen 

Sociaal-democratie en verzor
gingsstaat: vier misverstanden 

P. Scheffer 
Adam Michnik en de kunst van 
het compromis 

B. Knapen 
De Nederlandse spagaat 

G. Verrips 
Praagse impressies 

1991 

G.Visscher 
Is het kiesstelsel aan vernieu
wing toe? 

H . Verwey-Jonker 
Sociaal-democratisch minder
hedenbeleid 

Th.Woeltgens 
De PvdA in de jaren '9o 

C.Choenill 
Allochtonenbeleid 

1 .Th.J. van den Berg 
Heeft Van Thijn dan toch 

gelijk 

gehad? 
P. van Oriel 

Milieu en rechtvaardigheid 
B. Tromp 

Subsidiering van politieke 
partijen 

E. Kalsbeek 
Hoezo , normvervaging? 

H. Keuzenkamp 
Sociaal-democratische 
economie 

W. van Gelder/ F. Leijnse 
Arbeidsparticipatie en werk
gelegenheid 
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