
Bij het huidige milieubeleid leg
gen de noden van de toekomst 
het af tegen de behoeften van het 
heden. De vraag is of dit inherent 
is aan de milieukwestie zelf of 
dat het ook te maken heeft met 
de wijze waarop het probleem 
wordt benaderd. 

In 196 3 ging de PvdA de ver
kiezingen in met het programma 
Om de kwaliteit van het bestaan. Het 
bracht de partij geen succes. Ve
len weten de verkiezingsneder
laag aan het impopulaire 'gedram' 
over milieubeschermende maat
regelen en de verhoging van de 
belastingdruk. De milieubescher
mende maatregelen van toen zin
ken echter in het niet bij de voor
stellen van nu. Het dilemma voor 
de sociaal-democratie is intussen 
niet veranderd. De PvdA wil zich 
profiJeren op het milieu-issue, 

maar een adequaat milieubeleid 
staat bepaald niet garant voor een 
gunstige verkiezingsuitslag. Wat 
te doen? 

In deze bijdrage wordt een 
misschien ongebruikelijke bena
dering gekozen. Er wordt niet ge
keken naar oplossingen voor mi
lieuproblemen, maar naar de wij
ze waarop het milieu wordt ge
problematiseerd. Wat verstaan 
wij eigenlijk onder het milieupro
bleem? Bedoelt iedereen hetzelf
de als wordt gesproken over de 
noodzaak van duurzame ontwik
keling? Misschien kunnen we 
door de discussie zo te analyseren 
meer inzicht krijgen in het dilem
ma van de sociaal-democratie. 
Betoogd wordt dat de sociaal-de
mocratie het gevaar loopt slacht
offer te worden van haar eigen 
constructie van het milieupro
bleem. En dat, terwijl een alter
natieve constructie voor het op
rapen ligt. 

Het milieuprableem 

aeproblematiseerd 

Wie besluit om zich met de be
studering van het milieuprobleem 
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bezig te houden, komt vroeg of 
laat tot de conclusie dat de ver
schillende participanten in de dis
cussie in feite over wezenlijk ver
schillende dingen spreken. Men 
gebruikt weliswaar vaak wei de
zelfde woorden en begrippen, 
maar interpreteert het milieupro
bleem fundamenteel verschil
lend. Men verschilt daarbij niet 
zozeer van mening over de oplos
singen voor het probleem, als wei 
over wat het probleem nu 'wer
kelijk' is. Was Tsjernobyl het 
'langverwachte ongeluk in een 
kerncentrale dat wei moest ge
beuren' of was het 'slechts het 
bewijs van het feit dat de beheers
technologieen in het Oostblok 
ver achter !open op die in het 
Westen'? Waren Tsjernobyl en 
Three Mile Island twee voorbeel
den van hetzelfde of verschilden 
zij juist fundamenteel? Is de 
atoomenergie het probleem en 
windenergie de oplossing of is de 
oncontroleerbare situatie in het 
Oostblok het probleem en de 
vergroting van westerse export 
van atoomtechnologie de oplos
sing? Het rapport Zoraen voor mor

aen is ook zo'n voorbeeld dat laat 
zien welke consequenties de 
strijd om de constructie van het 
probleem heeft. In het rapport 
werd een buitengewoon somber 
beeld van de toestand van het 
milieu geschetst. De media na
men de tekst letterlijk en deden 
het voorkomen alsof Nederland 
het jaar 2ooo niet zou halen. Zon
der de ernst van de problematiek 
te ontkennen, gaven beleidsma
kers de tekst een meer symboli

. sche betekenis. Zoraen voor moraen 

zorgde voor het verbreden van 
het draagvlak voor milieumaatre
gelen . Iedereen stond plotseling 
achter de noodzaak van een 
'duurzame relatie' met het mi
lieu. Aileen verstond de een daar 
het rijden met een 'groene auto' 
onder, de ander het opgeven van 
een boterham met vlees en een 
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derde het einde van de verstedelijkte samenleving 
en de terugkeer naar de plattelandsgemeenschap. 

De consensus rond het milieuvraagstuk rust dus 
feitelijk op Iemen voeten. De latente onenigheid 
wordt nog eens versluierd door het feit dat begrip
pen als milieuzorg of duurzame ontwikkeling zich in 
een paar jaar tijd tot cliche's hebben ontwikkeld. De 
socioloog Zijderveld omschrijft een cliche als een 
'(manier) van denken en spreken die elke heuristi
sche kracht en semantische pit ontbeert.' 1 Het zijn 
frasen die mensen bijna gedachteloos in de mond ne
men zonder zich daarbij een voorstelling van de con
sequenties te maken. 

Cliche's hebben een belangrijke politieke func
tie. Zij spelen vaak een sleutelrol bij het formeren 
van politieke allianties. Een cliche als 'duurzame 
ontwikkeling' roept de betrokkenheid op die nodig 
is om tegenstellingen te overwinnen. Maar wanneer 
iedereen precies zou moeten uitleggen wat hij of zij 
verstaat onder duurzame ontwikkeling, zou het 
gauw gedaan zijn met de politieke consensus. De 
kracht van de term duurzame ontwikkeling schuilt 
dus juist in zijn vaagheid. In de oorspronkelijke de
finitie uit het Brundtland-rapport van de Verenigde 
Naties staat duurzame ontwikkeling voor een ont
wikkeling die voorziet in de behoeften van de huidi
ge generatie, zonder daarmee de mogelijkheden van 
toekomstige generaties om ook in hun behoeften te 
voorzien, in gevaar te brengen. Het is een doelstel
ling waar weinigen zich expliciet tegen zullen (dur
ven) verzetten. Het Verbond van Nederlandse On
dernemingen en de Sociaal-Economische Raad gin
gen accoord, de Wereldbank ging accoord, evenals 
het Internationaal Monetair Fonds en de meerder
heid der nationale regeringen. Oat hoeft echter 
geenszins te betekenen dat iedereen van de ernst van 
de milieuproblematiek is doordrongen, laat staan 
dat iedereen nu in dezelfde richting naar een oplos
sing zoekt. 

In de jaren negentig wreekt zich de euforie over 
de consensus rond de noodzaak van een beter 
milieubeleid, een euforie die volgde op de publikatie 
van Zoraen voor moraen. Nu de scenario's concreter 
worden, komen de tegenstellingen alsnog naar vo
ren. Nu realiseren we ons dat verschillende groepen 
heel verschillende doelstellingen op het oog hebben 

1. Zie Radboud Engbersen, 'Profane 
boeken der openbaring', in: Radboud 
Engbersen eta/. (red.), Het retorische 
antwoord, Utrecht: Stichting Grafiet, 
1991' P· I so. 
2. Het wss-rapport is opgenomen in: 
Rood over Groen. Verslaa van het PvdA 
conares, Amsterdam: PvdA, '99'· 

met duurzame ontwikkeling. De ontmaskering van 
de consensus rond de zorg voor het milieu is aan de 
ene kant een negatieve constatering. Het gebrek aan 
reflectie op de toestand van het milieu haalt als het 
ware het draagvlak onder een innovatiefbeleid weg. 
Praten over milieubederf is een ritueel geworden 
dat client ter legitimering van het voortbestaan van 
milieu-onvriendelijke praktijken. Aan de andere 
kant heeft de ontmaskering van de zorg om het mi
lieu ook positieve kanten. Omdat milieuzorg nog 
relatief weinig inhoud heeft gekregen, bestaat er 
juist nu nog gelegenheid om het probleem in andere 
termen te formuleren. 

Dit schept mogelijkheden voor de sociaal-demo
cratie. Maar wat zou het sociaal-democratisch per
spectief op het milieu moeten zijn? Met de publicatie 
van het WB s-rapport De ecoloaische kwestie en de aan
vaarding van dit rapport door het PvdA-congres van 
februari I 99 I heeft de Partij van de Arbeid een 
enorme voorsprong genomen op andere partijen. 2 

Het is duidelijk dat de PvdA met het rapport De eco

loaische kwestie een aantal forse maatregelen aan
draagt die het gebrek aan 'heuristische kracht en 
semantische pit' van het begrip duurzame ontwikke
ling in belangrijke mate teniet kunnen doen. 
Hoewel de publieke opinie vaak anders suggereert, 
heeft de PvdA in Hans Alders bovendien een goede 
minister die voortvarend bezig is deze ideeen daad
werkelijk in beleid om te zetten. Dit laat echter de 
vraag onverlet of de sociaal-democratie haar milieu
beleid hiermee tot een wervend politiek program
ma of zelfs een politiek project heeft gemaakt. 3 

De uitdaging voor de sociaal-democratie lijkt 
tweeledig. Aan de ene kant client zij een sterk inno
vatief milieubeleid te ontwikkelen dat veel maat
schappelijke veranderingen met zich mee zal bren
gen, en aan de andere kant moet zij proberen om dit 
beleid te presenteren als een logische en aantrekke
lijke stap. Hoe kan dit worden vormgegeven? In het 
navolgende ga ik eerst na of de huidige milieudiscus
sie daarvoor aanknopingspunten biedt. In welke ter
men wordt het milieuprobleem tegenwoordig be
sproken? In hoeverre bevordert of belemmert deze 
problematisering van de milieukwestie de ontwik
keling van een sociaal-democratisch milieubeleid? 
Gesteld wordt dat de PvdA het milieubeleid teveel 

3. Onder een politick programma ver
sta ik een tekst met bepaalde normatie
ve uitgangspunten; een politick project 
is een stelsel van institutionele praktij
ken en ideeen. Een programma is dus 
iets waar je achter kunt staan, een pro
ject is iets waar je dee! van uit kunt 
maken, waar je naar kunt Ieven. 
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presenteert als een strijd tegen de 'gemeenschap
pelljke vijand' van het milleubederf. Milleubeleid 
wordt voorgesteld als een onontkoombaar gegeven. 
Daardoor wordt het steeds meer ervaren als iets dat 
aan de burger wordt opgelegd. In tegenstelling daar
mee wordt hier gepleit voor de integratie van mi
lieubeleid in een algemeen sociaal-democratisch 
mo-derniseringsperspectief. Milieubeleid wordt 
daardoor onderdeel van een politick project waar
van burgers zelf deel kunnen uitmaken. 

Het huidi9e debat nader beschouwd 
Aan consensus over de ernst van de milieuproblema
tiek lijkt het in Nederland niet te ontbreken. Het 
centrale discussiepunt in de vaderlandse milieudis
cussie is juist de vraag of we 'wel genoeg' doen aan 
het milieu. De toekenning van de etiketten 'radi
caal' en 'gematigd' geschiedt aan de hand van de ma
te waarin men bereid is tot het nemen van 'ingrij
pende maatregelen'. Alsof er geen verschillende 
normatieve opties bestaan! Oit is een gevolg van wat 
men het Deltaplan-tif[ect zou kunnen noemen. 
Nederland heeft de strijd tegen de zee effectief aan
gepakt via een technocratisch georganiseerd plan. 
Nu zich weer een probleem van een dergelijke 
omvang aandient, valt men terug op deze strategic. 
Oit ziet men terug in de wijze waarop beleidsmakers 
het milieuprobleem construeren. Het milieu wordt 
in Nederland steeds voorgesteld als een kwestie van 
kiezen ifverliezen.4 De beleidsmakers lijken zich wat 
dit betreft maar a! te bewust van een van de wijze 
lessen uit de politieke wetenschappen: formuleer 
een probleem en u formuleert de oplossing ervan. 
Wie dus een draagvlak wil creeren voor een pakket 
ingrijpende maatregelen, formuleert bet probleem 
als een kwestie van overleven. 

Een andere les is echter dat niet iedereen vrij is 
om een probleem op zijn eigen manier te beschrij
ven. Zo wordt iedereen tot op zekere boogte ge
dwongen bepaalde term en te gebruiken om bet pro
bleem te formuleren. Ik kan er we! van overtuigd 
zijn dat het milieuprobleem moet worden begrepen 
als een strijd tussen de mens en de geesten in dena
tuur, maar als ik met allerlei anirnistiscbe begrippen 
ga schermen overtuig ik niemand. Die termen kun
nen kennelijk niet met gezag in de buidige discussie 
worden ingebracht. Oat geldt bij voorbeeld ook 
voor de termen van Gaia, waarbij de aarde als een 
groot levend gebeel wordt voorgesteld. Een ander 
voorbeeld. In de jaren zeventig werden milieupro-

blemen veelal geanalyseerd in de context van de 
kapitalistische maatschappij. Hoewel een marxisti
sche analyse van de produktie van vervuiling nu nog 
steeds voor de hand ligt, is er vrijwel niemand die 
daar zijn vingers aan wil branden. Niet omdat de 
maxistiscbe analyse van het kapitalisme plotseling al 
baar kracbt verloren beeft, maar omdat de termen 
bezoedeld zijn geraakt door de beweging die zicb 
ermee associeerde. 

Deze conceptuele beperkingen kunnen ook in de 
huidige milieudiscussie worden blootgelegd. Een 
eerste begripsmatige beperking komt voort uit de 
centrale rol van de nroei-ideolonie. Het is vooralsnog 
ondenkbaar dat belangrijke participanten in de dis
cussie over het milieu zich uitspreken tegen econo
mische groei . De definiering van economiscbe groei 
kan wei worden opgevoerd als discussieonderwerp, 
maar als puntje bij paaltje komt, worden politick 
succes en politieke legitimiteit nog steeds bepaald 
door de traditionele indicatoren van economische 
groei. Oat is zelfs bet geval wanneer succes op deze 
indicatoren overduidelijk rechtstreeks ingaat tegen 
de zorg voor bet milieu. 

Ten tweede drukken termen uit het debat dat in 
de no-nonsense tijd werd gevoerd over de verhouding 
tussen overheid en markt, een zwaar stempel op el
ke discussie. Is 'staatsinterventie' een legitieme op
lossing? Hiermee is direct een van de grote struikel
blokken voor de sociaal-democratie aangeduid. De 
sociaal-democratie wordt tenslotte traditioneel ge
associeerd met een krachtig staatsingrijpen. Oit is de 
afgelopen tien jaar sterk ter discussie komen te staan 
en ook de PvdA heeft haar opvattingen hierover ver
anderd. Maar natuurlijk Iaten andere partijen het 
niet na om de PvdA voortdurend te berinneren aan 
baar etatistische verleden. Om die reden wordt de 
PvdA in bet debat over staat en markt voortdurend 
in het defensief gedrongen. De PvdA ziet zich daar
bij steeds weer gedwongen te bewijzen dat ook zij 
baar lessen heeft geleerd. Oit wreekt zich bij uitstek 
in de milieudiscussie . Terwijl vee! milieuproblemen 
vragen om een sterker staatsingrijpen durft niemand 
zicb daarvoor direct uit te spreken. Voortdurend 
worden oplossingen gezocht in allerlei andere rich
tingen: convenanten, zelfregulering, educatie, etc. 
Wanneer regulering door de overbeid wordt opge
legd, probeert men altijd duidelijk te maken dat dit 
wei het laatste redmiddel is. Zo blijkt de discussie 
over staat en markt, die op zichzelf als zelfstandig 
debat baar dynamiek volledig kwijt is geraakt, nog 

4· 'Kiezen ofverliezen' was dan ook 
de ondertitel van het eerste N ationaal 
Milieubeleidsplan. 

3 



4 
s &.o • •992 

steeds een grote invloed te hebben op het milieu de
bat. Hier hebben de termen waarin met gezag 
gesproken kan worden dus invloed op de richting 
waarin oplossingen worden gezocht. Daardoor wor
den aantoonbaar omslachtige constructies gecre
eerd. Sommige rnilieuproblemen vragen om een 
sterke staat, andere kun je oplossen via marktcon
forme instrumenten. In de huidige discussie wordt 
de eerste optie echter nauwelijks naar voren ge
bracht. 

Ten derde wordt de zorg voor het milieu on
clanks aile retoriek steeds nadrukkelijker specifiek 
gepresenteerd als rnilieubeleid, als 'sectorbeleid'. 
Het milieubeleid client allerlei ecologische doelstel
lingen: het terugdringen van de verzuring, het be
strijden van het mestoverschot, de strijd tegen de 
nitrificatie van het drinkwater, het voorkomen van 
milieucatastrofes. Hoogst zelden wordt het verband 
met de kwaliteit van het bestaan gelegd. Natuurlijk, 
zeer vaak wordt gerefereerd aan de zorg om de toe
komende generaties, 'onze kinderen en onze kinds
kinderen', of aan 'de zorg om de leefomgeving', 
maar dit zijn nu precies cliche's die het aan 'semanti
sche pit' ontbreekt. Mensen horen als het ware niet 
eens dat zoiets wordt gezegd. Cliche's vormen een 
metafysische scheidingswand die de burger af
schermt van de betekenis van de milieukwestie. 
Daarmee verliest de verwijzing naar het bredere 
verband waaraan rnilieumaatregelen hun betekenis 
zouden moeten ontlenen, direct aile toegevoegde 
waarde. Het meest actuele voorbeeld van de conse
quenties van de sectorbenadering in de milieudiscus
sie speelt rond de invoering van de zogenaamde eco
tax. Moet er een speciale milieubelasting worden 
ingevoerd? En als die belasting wordt ingevoerd, 
moet de op-brengst ervan dan ten goede komen aan 
het rnilieubeleid of mag het geld ook worden uitge
geven aan andere overheidsdoelstellingen? De te
genstanders van groene belastingen proberen de 
eco-tax in diskrediet te brengen door 'aan te tonen' 
dat het hier feitelijk een 'gewone lastenverzwaring' 
betreft. De voorstanders accepteren de termen van 
hun tegenstanders en ontkennen dit ten stelligste of 
pleiten voor de koppeling van de besteding aan de 
milieusector. 

Ten vierde lijdt de discussie over het milieu on
der het idee dat onmiddelJijke actie noodzakelijk is. 
Deze druk is echter grotendeels zorgvuldig gecre
eerd door de betrokken participanten. Om meer ge
wicht in de schaal te leggen tegenover de voortdu
rende zorg om de economische ontwikkeling is het 
beeld geschapen dat de toestand van het milieu zeer 
ernstig is: 'Het is vijf voor twaalf.' Hoewel deze 
apocalyptische omschrijving van het probleem in 

eerste instantie zeker positieve effecten heeft gehad 
op de publieke opinie, legt zij ook enorme beperkin
gen op. Nu het milieuprobleem aan het publiek is 
voorgesteld als een kwestie van Ieven of dood, als 
een kwestie die vraagt om directe actie en ingrijpen
de maatregelen, wacht het publiek ook op maatrege
len die passen binnen deze constructie van de wer
kelijkheid. Een dergelijk Deltaplanpakket wordt 
echter - om allerlei verklaarbare redenen - niet ge
presenteerd . Het Nationaal Milieubeleidsplan (N M P) 
was daarom een enorme anti-climax na de apocalyp
tische voorstellingen uit Zorsen voor morsen. Het
zelfde geldt voor de reacties op het recente Zorsen 

voor morsen I I . Het onbedoelde gevolg van de dis
crepantie tussen de voorstelling van het probleem 
en de maatregelen die als oplossing worden voorge
steld, is dat het beeld van de falende overheid nog 
eens wordt bevestigd. De creatie van een dreigende 
ramp keert zich zo tegen het bestuur. Na een apoca
lyptische definiering kan slechts een Oorlos tesen het 
milieubedeif volgen. Maar wie roept die uit? 

Als vijfde conceptuele beperking moet de 
omschrijving van het milieuprobleem in biologische 
of natuurkundige termen worden genoemd. Rap
porten als de N M p's of Zorsen voor morsen presente
ren het milieuprobleem als een kwestie van te hoge 
emissies en deposities, en oplossingen als een kwes
tie van filters op pijpen en bemesting van gronden. 
Vanuit sociaal-wetenschappelijke of economische 
hoek wordt geen enkele bijdrage aan de beschrijving 
geleverd. Dit leidt tot een vreemde voorstelling van 
de milieuproblematiek. De oplossing wordt in het 
N M P verbeeld als een kwestie van het dichtdraaien 
van kranen. De samenleving wordt zo eigenlijk tot 
een black box gereduceerd. Zij moet simpelweg haar 
input aan grondstoffen terugdringen en verder zor
gen voor een lagere output aan vervuiling. Wanneer 
de verinnerlijkinB van milieuzorg een kernpunt is in 
de strategie, zal men toch tenrninste moeten aange
ven op welke mechanismen deze methode inspeelt. 
Nu ontbreekt iedere analyse van de samenleving. 
Op de achtergrond speelt hierbij de uiterst com
plexe en delicate vraag een rol in hoeverre de sa
menleving in staat mag worden geacht om de beoog
de trendbreuk te realiseren en welke veranderingen 
dit feitelijk veronderstelt. Sommige netelige aspec
ten van een probleem laat men maar liever onbe
sproken. 

Hierop aansluitend zou men als zesde beperking 
nog kunnen toevoegen dat het milieuprobleem te 
allen tijde als een probleem moet worden voorge
steld dat door de politiek kan worden opgelost: 'Het 
moet, het kan, op voor het - milieu - plan'. Het 
idee dat bewindvoerders zich onmachtig zouden 
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verklaren ('Het is een mentaliteitsprobleem. Wij 
kunnen niets doen') is ondenkbaar. Het is natuurlijk 
wei denkbaar dat de politiek zegt: 'het is een menta
liteitsprobleem. Wij zullen u opnieuw onderwij-
zen. 

, 

Het falende milieubeleid is natuurlijk niet sirn
pelweg een gevolg van de taalconstructie waarin het 
probleem wordt geformuleerd. De taalbarrieres zijn 
tenslotte zelf uitdrukking van bepaalde maatschap
pelijke vooringenomenheden en maatschappelijke 
tegenstellingen die een andere aanpak van de rnilieu
problemen in de weg staan. Maar de analyse van de 
termen waarin het milieuprobleem wordt bespro
ken, is wei degelijk van belang. Aan de ene kant kun
nen deze term en een hindernis vormen om een pro
bleem op een bepaalde manier naar voren te bren
gen en aan de andere kant kunnen zij juist worden 
gebruikt om mensen te verleiden het milieu in een 
bepaald perspectief te bekijken. 

Moaelijkheden voor een sociaal-democratisch 
milieubeleid 

Hoe construeer je een overtuigend milieubeleid? 
Een aardig aanknopingspunt zou men kunnen vinden 
in de wijze waarop Den Uyl in de jaren zestig en 
zeventig de zorg om het milieu verbond met kwes
ties als zelfontplooiing, gemeenschappelijk welzijn, 
de beleving van de natuur en de bereidheid om het 
particulier belang ondergeschikt te maken aan het 
gemeenschappelijk welzijn.5 Er is uiteraard vee! 
veranderd sinds Den Uyl over de kwaliteit van het 
bestaan schreef. De kwaliteit van elementaire voor
zieningen als drinkwater en schone Iucht wordt 
bedreigd, de Derde W ereld lijdt als nooit tevoren 
en terwijl de rnilieuproblemen destijds primair 
lokaal van karakter waren, vormen ze nu vaak een 
mondiale bedreiging. Maar toch is er aile reden om 
te streven naar de integra tie van het rnilieubeleid in 
een algemene zorg om de kwaliteit van het bestaan. 
De huidige bureaucratische conceptualisering dreigt 
van de milieuzorg een issue van 'de staat tegen de 
samenleving' te maken waarbij beide partijen elkaar 
steeds teleurstellen. De staat stelt teleur omdat hij 
geen oplossingen aandraagt, en de burgers worden 
berispt omdat zij ook na herhaalde oproepen hun 

5. Ziej.M. den Uyl, lnzichten uitzicht. 
Opstellen over economie en politiek, 
Amsterdam: Bert Bakker, 1978 . 
6. Ecologische modemisering wordt 
hler gebruikt in de sociologische zin en 
verwijst naar brede maatschappelijke 
veranderingen. Het is dus nadrukkelijk 
breder dan het be grip 'ecologische 

gedrag niet aanpassen. Juist door het milieu tot inzet 
te maken van een nieuw politiek project zou de soci
aal-democratie deze patstelling kunnen doorbreken. 
Wat zou zo'n aanpak kunnen inhouden? 

Een logisch alternatief voor de apocalyptische 
constructie van het milieuprobleem zou een moder
niseringsaanpak kunnen zijn. 6 In een maatschappij 
die zich steeds weer voor nieuwe problemen ziet 
gesteld en zich in antwoord daarop steeds weer weet 
te vernieuwen, client zich nu de ecologische kwestie 
aan. Nu iedereen het er over eens is dat het milieu 
duidelijke actie behoeft, kunnen de maatschappelij
ke arrangementen worden aangepast. In antwoord 
op de sociale kwestie stemde de bourgeoisie toe in 
inperking van haar macht. In antwoord op de ecolo
gische kwestie zullen zowel voor de industrie als de 
huishoudens vele vanzelfsprekendheden komen te 
vervallen. 

Het milieu is niet een kwestie die valt te vergelij
ken met sectorbeleid als volkshuisvesting. De ecolo
gische kwestie stelt een uitdaging aan de maatschap
pij als zodanig. Net zoals de sociale kwestie de maat
schappelijke verhoudingen rond 1900 op de proef 
stelde, vraagt nu het milieu om aanpassing van maat
schappelijke verbanden en praktijken. Wanneer de 
samenleving het milieuprobleem wil oplossen zon
der essentiele verworvenheden van de open samen
leving als vrijheid, solidariteit en de zorg om het 
gemeenschappelijk welzijn op te geven, moet het 
milieubeleid worden losgemaakt uit de discursieve 
beperkingen die hierboven werden geschetst. De 
zorg om het milieu wordt een kwestie van maat
schappelijke modernisering en individuele verande
ringen in levensstijl. 

Ten eerste moet daartoe de dominantie van na
tuurkundige en biologische termen worden door
broken. De weergave van het milieuprobleem in 
termen uit de natuurwetenschappen heeft weliswaar 
de opbouw van een algemene maatschappelijke con
sensus gediend, maar daarmee is onbedoeld ook een 
zekere passiviteit in de hand gewerkt. De voortdu
rende weergave van de problematiek als een kwestie 
van emissies en deposities heeft het zicht ontnomen 
op de sociale praktijken die in de eerste plaats ver
antwoordelijk zijn voor de problemen. 

modernisering' van bij voorbeeld 
joseph Huber, dat primair verwijst 
naar technologische innovatie. Zie 
joseph Huber, Ecologische modernise
ring, in: Erik van den Abbeele (red .), 
Ontmantelina van de aroei: Leesboek over 
een andere economie, Nijmegen: 
Markant, 1985, pp. I61-168. 
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Ten tweede moet de strijd om de herdefiniering van 
economische groei met vee! grotere nadruk op de 
agenda worden geplaatst. Wanneer de uitdaging van 
de milieuzorg werkelijk wordt opgenomen, kan hier 
niet worden volstaan met een verwijzing naar de 
'internationale onderhandelingen' over de wijze van 
berekening van economische groei. Op korte ter
mijn kan voor binnenlands gebruik een indicator van 
'groene' groei worden gei"ntroduceerd. Deze kan 
gebruikt worden om iedere verandering in OESO

groeicijfers in hun context te plaatsen. 
Ten derde betekent een moderniseringsperspec

tief dat het ideologisch gebruik van de tegenstelling 
tussen staat en markt wordt ontmaskerd en plaats
maakt · voor realistische aanbevelingen van regule
rende en/of marktconforme instrumenten. Juist 
een sterk staatsingrijpen in vervuilende praktijken 
zal het beeld van de ecologische kwestie als moder
niseringsvraagstuk onderstrepen. W ederom is de 
analogie met de sociale kwestie verhelderend. Het 
Kinderwetje van VanHouten en de beperking van 
de arbeidsdag uit de Herziene Arbeidswet van 1 8 8 9 
brachten zeer reele kostenverhogingen met zich 
mee en leidden tot bedrijfssluitingen en vernieu
wing. De onvermijdelijke sanering van de land
bouwindustrie zal evenzeer een schok betekenen. 
Toen lag de winst in vergroting van de kwaliteit van 
de arbeid, nu ligt de winst in een verhoging van de 
kwaliteit van de leefomgeving (bij voorbeeld het 
behoud van bossen, heide en vennen). In het Iicht 
van de veranderende waardenorientaties zijn derge
lijke ingrepen door de staat alleszins verdedigbaar. 

Ten vierde geldt dat alle retorische trues die de 
afgelopen jaren zijn gebruikt, van het milieu een 
negatief issue hebben gemaakt. Het milieu is een 
kwestie geworden waarover we ons allemaal schul
dig moeten voelen. Het milieuprobleem wordt bo
vendien gezien als bedreigend voor aile verworven
heden van de afgelopen decennia. Nu de arbeider 
juist een auto heeft, wordt hem die weer 'afgepakt'. 
Een dergelijke beeldvorming is een reele bedreiging 
voor ieder milieubeleid. Om deze negatieve associa
tie om te buigen in een positieve deelname aan het 
project van ecologische modernisering zal de so
ciaal-democratie zich in het bijzonder sterk moeten 
maken om een aantal voorbeeldprojecten te ontwik-

kelen waar haar ideeen over de nieuwe kwaliteit van 
het bestaan duidelijk worden geetaleerd. Hier moet 
een offensief milieubeleid twee dingen bereiken. 
Ten eerste moet het aantonen dat de burger voor 
een ecologisch verantwoorde samenleving niet ai
leen maar verworvenheden moet opgeven, maar er 
evenzeer nieuwe mogelijkheden voor terugkrijgt. 
Ten tweede moet via deze voorbeeldprojecten wor
den bereikt dat de burger zijn of haar rol in het pro
ject kan herkennen. Zo kan een positieve associatie 
ontstaan. 

Het ontwikkelen van een nieuwe visie op de 
oude binnensteden zou zo'n voorbeeldproject kun
nen zijn. Het is tegelijk een voorbeeld waar de 
bestrijding van het milieuprobleem wordt gekop
peld aan andere doelstellingen. Terwijl op dit mo
ment de kwaliteit van de 'stedelijke ervaring' steeds 
verder achteruit holt, kan juist bier een omslag wor
den gerealiseerd. Hierbij zou zowel moeten worden 
ingespeeld op de toenemende waardering voor de 
stedelijke diversiteit als op de grote afschuw en on
rust over de stedelijke verloedering. Tevens zou de 
overheid bierbij nadrukkelijk moeten inspelen op de 
onrust onder de ondernemers in de binnenstad die 
weliswaar de trek naar de suburbane winkelcentra 
als gevaar onderkennen, maar tegelijkertijd volhar
den in het idee dat de auto in de binnenstad een posi
tieve bijdrage aan hun nering kan leveren. Deze be
dreiging kan worden omgebogen in een belofte 
wanneer het stadsbestuur niet alleen coalities zou 
vormen met voor de hand liggende bondgenoten als 
milieugroeperingen, maar ook nadrukkelijk met 
winkeliers, taxi-bedrijven etc., om een radicale mo
dernisering van het gebruik van de binnenstad op 
gang te brengen. De ruimtelijke kwaliteit van het 
negentiende-eeuwse Parijs van Haussmann zou bier
bij als voorbeeld kunnen dienen. Kwaliteit zou bier 
dus niet zozeer bestaan uit optimale toegankelijk
heid voor auto's, maar uit het creeren van ruimte 
voor de voetganger. Om optimale toegankelijkheid 
voor alle bevolkingsgroepen te garanderen, zou het 
radicaal beperken van de rol van de auto moeten 
worden gekoppeld aan de aanleg van efficiente col
lectieve vervoerssystemen met een grote capaciteit 
zoals de metro en - in kleinere steden - de snel
tram.7 Het aardige van een dergelijk voorbeeldpro-

7. Dit kan nog worden aangevuld met 
allerlei andere concepten zoals de 
introductie van een witte-fietsenplan, 
pendelgroepsvervoer waarmee nu 
wordt geexperimenteerd door taxibe
drijven en het thuisbezorgen van aan
gekochte goederen door samenwer
kende bedrijven. 
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ject is dat de beperking van de rol van de auto in de 
binnensteden en het realiseren van een nieuw ge
bruik van de oude binnensteden, waardoor het mi
lieu minder wordt belast, zeker geen utopie is en om 
meer redenen dan uitsluitend het milieu voor de 
hand ligt. Het sluit bovendien aan bij autonome ont
wikkelingen als de toegenomen waardering voor 
een stedelijke levensstijl. 

Het gaat hier niet om de precieze invulling van 
een nieuwe kijk op de oude stad. Hier is van belang 
dat op deze manier de oplossing voor het rnilieupro
bleem wordt geassocieerd met een levensstijl die 
aantrekkelijk is en die het nuttige koppelt aan het 
goede. Er zijn natuurlijk nog vele andere voorbeel
den denkbaar. Juist de overheid kan met name via 
haar ruimtelijke ordeningsinstrumenten een sterke 
invloed uitoefenen op de inrichting van maatschap
pelijke leefpatronen. En juist wanneer de overheid 
haar retoriek over ecologische duurzaamheid in fy
sieke structuren weet te vertalen, kan zij de burger 
betrekken bij de realisering van de maatschappelijke 
modernisering. 

Met de keuze voor een moderniseringsaanpak zal 
ook de apocalyptische constructie van het milieu
probleem worden afgezwakt. Een onbedoeld gevolg 
van deze apocalyptische voorstelling is namelijk dat 

de 'strijd om het milieubehoud' een gevecht tegen 
de bierkaai lijkt. Daar doet niemand graag aan mee. 
Hoewel de ernst van de problematiek absoluut niet 
toelaat dat het rnilieuprobleem wordt gebagatelli
seerd, werkt een beleid gericht op het veiligstellen 
van de kwaliteit van het bestaan de apathie minder in 
de hand dan de apocalyptische voorstelling. Wan
neer de burger op hetzelfde moment de motivatie 
krijgt om zijn ofhaar handelen te veranderen, kan hij 
of zij zich ook veel duidelijker met dit politieke pro
ject identificeren. 

De primaire taak van de sociaal-democratie blijft het 
steeds weer nieuwe inhoud geven aan ideeen over 
zelfontplooiing en gemeenschappelijk welzijn. 
Wanneer de zorg om het milieu niet alleen wordt 
gepresenteerd als een soort brandweer-achtige acti
viteit, ligt juist hier een terrein braak waar kern
waarden van de sociaal-democratie een nieuwe 
vorm kunnen krijgen. Juist hier moet worden ge
waakt voor een politiek die matiging en terughou
dendheid a! te zeer op de voorgrond zet. Juist in het 
inspelen op culturele veranderingen en in de combi
natie van een vergroting van zowel de kwaliteit als 
de zorg om het milieu, ligt de kracht van een ecolo
gisch verantwoord sociaal-democratisch project. 

7 
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Arbeids-
participatie: 
een gesprek 

Na het verschijnen van het 
rapport Een werkend perspec-
tiif van de W etenschappe
lijke Raad voor het Re
geringsbeleid is vergroting 
van arbeidsparticipatie een 
belangrijk punt op de poli-

ED LOF 

waardige werkgelegenheid 
- hetaalde arheid, die men
sen zelfstandig en onafhan
kelijk maakt en die resul
teert in economische groei. 
Daarhij client het recht op 
arheid gekoppeld te zijn 

Redacteur van lntermediair 

tieke agenda geworden. Wim Kok heeft op het 
PvdA-congres van 28 september gesteld dat de 
PvdA moet werken aan de totstandkoming van een 
'participatiemaatschappij'. Dit streven moet in zijn 
ogen nadrukkelijk worden gezien in het kader van de 
discussie over de verzorgingsstaat. De verzorgings
staat is aileen duurzaam in stand te houden bij een 
hoge arbeidsparticipatie, terwijl aan de andere kant 
juist een aantal arrangementen van de verzorgings
staat een hoge arbeidsparticipatie ontmoedigen of 
belemmeren. · 

Om het debat over de toekomst van de verzor
gingsstaat ook vanuit deze invalshoek te stimuleren, 
organiseerde de Wiardi Beckman Stichting een ron
detafelgesprek over arheidsparticipatie. Dit gesprek 
vond plaats op 1 3 november 1 9 9 1 • Aanwezig war en 
twaalf vertegenwoordigers van politiek, wetenschap 
en hedrijfsleven. Het gesprek diende als terreinver
kenning voor de conferentie over dit onderwerp, 
die de WBS samen met de Stichting Vormingswerk 
en de Rooie Vrouwen op 1 februari 1992 zal hou
den, en voor het speciale congres van de Partij van 
de Arbeid over de verzorgingsstaat in maart 1 9 9 2. In 
het gesprek kwamen de volgende vragen aan de 
orde: Hoe ernstig is het prohleem van de !age 
arheidsparticipatie? Welke belemmeringen bestaan 
er voor het functioneren van de arheidsmarkt, aan 
de aanhodzijde en aan de vraagzijde? En welke 
mogelijkheden zijn er voor een compromis tussen 
de hetrokken groepen welke een oplossing naderhij 
zou hrengen? 

De waarde van arbeid 
Gaat werk hoven alles? Nee, stelt Jan Schuller, voor
zitter van de Hout- en Bouwbond FN v, dat gaat me 
te ver, en zeker als dat nog eens wordt uitgehreid 
met 'en voor altijd'. Maar werk - hetaalde arheid 
gaat hoven heel veel, zo lang als nodig en mogelijk. 
Het streven moet gericht zijn op volledige en vol-

aan de plicht tot arheid. 
Dit uitgangspunt is misschien, zoals Schuller zelf 

toegeeft, 'lekker vaag', maar hetekent toch een 
breuk met een opvatting die nog maar kort geleden 
in progressieve kring vee! aanhang had: dat mensen 
zelf moeten kunnen kiezen of ze wei of niet op de 
reguliere arbeidsmarkt participeren. Deze stelling 
werd intertijd onder meer verdedigd door Hans 
Achterhuis, hoogleraar filosofie aan de Technische 
Universiteit Twente. Hij blijkt nu van mening te zijn 
veranderd: 'Den Uyl zei ooit dat arheid het paspoort 
is tot allerlei helangrijke zaken als zelfstandigheid, 
zelfontplooiing en maatschappelijke participatie. In 
het verleden heb ik dat fel bestreden. Ik zag de hete
kenis van arheid in de intrinsieke waarde ervan, en 
daarvan is vaak maar weinig te merken. Ik zag toen 
meer in "eigen arbeid", huiten de gevestigde struc
tuur van loonarbeid.' Maar die visie bleek een illu
sie, zoals hij voorheeld ook De Swaan heeft gecon
stateerd. De werklozen hleken geen voorhoede van 
een nieuwe maatschappelijke heweging, maar wer
den een gemarginaliseerde groep. Werk heeft een 
'antropologisch noodzaak-karakter'; zegt hij nu, en 
hevordering van arbeidsparticipatie is 'niet de "ko
ninklijke weg", maar een weg om belangrijke waar
den in het Ieven te verwezenlijken'. 

Ook voor Frans Leijnse, Tweede-Kamerlid voor 
de PvdA, is het probleem vooral dat wie niet werkt, 
maatschappelijk buitengesloten is: 'Arheid is een 
centraal verdelings- en socialisatiemechanisme'. Als 
zodanig is het helangrijker geworden, doordat ande
re sociale verhanden waaraan mensen hun identiteit 
ontleenden, zoals de kerk en de lokale gemeen
schap, aan betekenis hehben ingehoet. Maar, voegt 
Leijnse daaraan toe, naarmate de arheidsparticipatie 
toeneemt, zal deze sociale functie weer aan heteke
nis inhoeten, en de arbeid mag andere levenssferen 
zoals van ouderschap, recreatie of ontplooiing niet 
gaan domineren . 
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Paul de Beer, stafmedewerker van de·Wiardi Beck
man Stichting, plaatst de kanttekening dat dit sociale 
aspect van arbeid weliswaar van groot belang is, 
maar niet zonder meer gegeneraliseerd mag wor
den: er moet altijd ruimte blijven voor individuele 
voorkeuren. Zo mag niet automatisch verwacht 
worden dat iedereen tot op hoge leeftijd blijft parti
ciperen. Er moet evenwicht zijn, zegt lneke van 
Dijk, voorzitter van de Rooie Vrouwen, 'tussen 
prikkels om te participeren en de vrijheid om daar
van af te zien'. 

Iedereen die een betaalde baan wil, moet die 
kunnen krijgen, stelt Schuller vast. Maar terwijl 
'volledige werkgelegenheid' van oudsher een van de 
hoofddoeleinden van economische beleid is, verlegt 
het streven naar een grotere arbeidsparticipatie het 
accent van de rechten naar de plichten. Want, zegt 
Pieter Boot, hoofd afdeling structuurvraagstukken 
van het ministerie van Sociale Zaken en W erkgele
genheid, er zijn nu teveel mensen die niet participe
ren, maar wei een inkomen hebben. Willem Derek
sen, staflid van de W etenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, en mede-auteur van het rapport 
Een werkend perspectiif, legt uit dat het par~cipatie
vraagstuk, gezien de meer heterogene arbeidsmarkt, 
complexer is dan het klassieke werkloosheidspro
bleem. De werkloosheid blijkt al niet meer te me
ten, constateert hij, en het is evenmin zinvol om te 
spreken van 'volledige participatie'. Hij stelt vast dat 
het probleem twee te onderscheiden dimensies 
heeft: 'het sociale probleem dat wie wil werken, 
niet altijd een baan kan vinden, en het economische 
probleem dat het totale aantal arbeidsjaren in Ne
derland te gering is, dat er niet genoeg geld in het 
laatje komt, bij voorbeeld om de uitkeringen te fi
nancieren'. 

Volwaardiae arbeid 
Het probleem van de arbeidsparticipatie spitst zich 
toe op twee categorieen van inactieven, waarbij 
sterk verschillende overwegingen een rol spelen. De 
eerste is die van de uitkeringsontvangers, in het bij
zonder de werklozen en arbeidsongeschikten, maar 
ook de werknemers die vervroegd zijn uitgetreden 
en zelfs gepensioneerden. In de discussie over deze 
groep ligt de nadruk op het kostenaspect, en in het 
verlengde daarvan, op de plichten en dus op de aan
bodkant van de arbeidsmarkt. Daarentegen lijkt de 
geringe participatie van vrouwen, waarop de twee
de categorie betrekking heeft, vooral een sociaal 
probleem waarbij de aandacht zich richt op het recht 
op werk, en dus op de vraagkant. 

Binnen de eerste categorie nemen etnische rnin
derheden een bijzondere positie in. Zij hebben te 

maken met specifieke belemmeringen bij de toegang 
tot de arbeidsmarkt. Boot wijst erop dat, terwijl 
momenteel dertig procent van het nieuwe arbeids
aanbod uit niet-Nederlanders bestaat, het potentiele 
aanbod vijftig a zestig procent is . De geringe partici
patie van etnische minderheden is een sociaal pro
bleem, stelt Johan Rolf, hoofd sociale- en perso
neelszaken van PTT Nederland, 'waar we maar niet 
uitkomen. Het gaat om een paar honderdduizend 
mensen, wat is dat nou voor aantal. Maar we wor
stelen geweldig met rechten en plichten. Het be
nauwt me hoe moeilijk het isomer bij de PTT twee
honderd aan de slag te krijgen.' 

Bij rechten horen dus plichten, maar het kan niet 
allemaal van een kant komen: ook de werkgevers 
zullen vrijheid moeten inleveren, vindt Schuller. 
Tegenover de plicht tot arbeid staat het recht op vol
waardige arbeid. Jacques van Hoof, hoogleraar ar
beidsssociologie aan de Open Universiteit, consta
teert dat daar in de praktijk nogal wat aan ontbreekt. 
In verband met de w A o-discussie is 'kwaliteit van 
de arbeid' een issue geworden, maar in het bijzonder 
waar het gaat om mogelijkheden voor ouderen ziet 
hij weinig reden voor optirnisme. Die moeten wei 
kansen krijgen, vindt hij, maar ook kunnen kiezen. 
Dercksen kijkt daar wat anders tegenaan; hij wil het 
probleem van de kwaliteit van de arbeid niet baga
telliseren, maar 'het mag niet als excuus dienen. Het 
zou mooi zijn als iedereen zich in zijn werk kan ont
plooien, maar je moet ook met minder genoegen 
kunnen nemen. Ook werk als oproepkracht of tijde
lijk werk kan aantrekkelijker zijn dan niet werken.' 

Kalma, directeur van de Wiardi Beckman Stich
ting, vraagt zich op dit punt af waar de discussie nu 
eigenlijk primair om gaat: 'om het aantal mensen dat 
werkt, om het individuele belang, of zoals de w R R 

suggereert, om het nationale belang, het totale aan
tal arbeidsuren?' Dercksen, zegt hij, ziet een hoge 
participatie als doel op zichzelf, op economische 
gronden, terwijl bij voorbeeld Schuller de kwaliteit 
van de arbeid daarbij als een randvoorwaarde stelt. 
Maar vanuit een sociaal gezichtspunt moet je dat 
omdraaien: 'Ais je voldoende volwaardige arbeids
plaatsen creeert, zal de arbeidsparticipatie vanzelf 
omhoog gaan.' 

Maar of iemand wei of niet wil werken, zegt Rick 
van der Ploeg, hoogleraar economie aan de Univer
siteit van Amsterdam, hangt er natuurlijk ook van af 
of hij er beter van wordt. Meer oudere w A o 'ers 
zouden wei willen werken als de uitkering vee! lager 
was. Zijn de uitkeringen dan te royaal? Dat werd 
door niemand met zoveel woorden gezegd, maar 
evenmin tegengesproken. Van Hoofwees op onder
zoek waaruit bleek dat van de 'zeer langdurige 
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werklozen', maar dertig procent echt 'calculerend' 
bezig is, dus geen baan wil omdat men nadrukkelijk 
de voorkeur geeft aan een uitkering: een te verwaar
lozen aantal. Maar Dercksen verweet hem daarmee 
de zaak - 'een wezenlijk probleem' - te bagatellise
ren. 'In Rijnmond worden allerlei mogelijkheden 
geboden voor werkervaringsplaatsen en scholing,' 
zegt Rob Lubbers, directeur van Hollandia Kloos en 
voorzitter van het Regionaal Bureau Arbeidsvoor
ziening (RBA) Rijnmond, 'maar de kandidaten mel
den zich niet.' 

Van der Ploeg formuleert het probleem positie
ver: 'Mensen moeten beloond worden voor arbeid.' 
Hij meent dat daarvoor een ingrijpende aanpassing 
nodig is van het stelsel van belastingen en uitkerin
gen: 'als iemand een slecht betaalde baan accepteert, 
moet hij niet meteen zijn uitkering kwijtraken.' 
Ook Dercksen wijst erop dat onder de bestaande 
regelingen, iemand met een uitkering er soms op 
achteruit gaat als hij gaat werken. Rob Lubbers ver
telt dat een project herscholing met behoud van uit
kering zijn doe! miste omdat werkgevers er de voor
keur aan geven mensen gewoon in dienst te nemen. 
Oat bleek niet mogelijk omdat de sociale wetgeving 
niet toestaat dat het voor het project beschikbare 
geld wordt ingezet om het verschil tussen het loon 
en de uitkering te overbruggen. 

VerdelinB van huishoudelijke arbeid 
Bij vrouwen doet zich een soortgelijk probleem 
voor als gevolg van wat Dercksen de 'subsidie op 
huisvrouwen' noemt: de fiscale aftrek voor een niet
werkende partner. Een vrouw die gaat werken, 
begint met een fors bedrag in te leveren. Bovendien 
is er vier miljard gulden mee gemoeid, die je ook op 
een andere manier zou kunnen inzetten. Maar vol
gens Leijnse bewijst de grote toestroom van vrou
wen op de arbeidsmarkt dat de partneraftrek geen 
doorslaggevende drempel is; bovendien is deze lager 
dan in het buitenland, waar tweeverdieners fiscaal 
harder aangepakt worden. 

Aan de traditioneel geringe arbeidsparticipatie 
van vrouwen in ons land lijken vooral culturele fac
toren ten grondslag te liggen. Leijnse constateert dat 
dit probleem zichzelf a! oplost. 'Er is sprake van een 
generatiebreuk: vrouwen van onder de veertig, vijf
enveertig participeren vee! meer. ' Intussen heeft de 
inhaalvraag in de jaren zeventig en tachtig, net de 
jaren waarin de kinderen uit de grote gezinnen van 
weleer op de arbeidsmarkt kwamen (en van de grote 
arbeidsuitstoot in de industrie), sterk bijgedragen 
tot de druk op de arbeidsmarkt. Ondanks de sterk 
verhoogde arbeidsparticipatie van jonge vrouwen is 
de culturele factor nog steeds van belang. Leijnse 

wijst op het 'kinderdal', de lage participatie van 
vrouwen met thuiswonende kinderen, juist de leef
tijdsperiode waarin anders de carrierepiek valt. Het 
probleem is niet te herleiden tot gebrek aan facili 
teiten voor kinderopvang. 'Vee! vrouwen willen de 
zorgfunctie niet uitbesteden', zegt Leijnse. 'dus 
moet er een cultuuromslag komen bij mannen, die 
moeten meer gelegenheid krijgen om in deeltijd te 
werken teneinde meer te participeren in de zorg
functie. Ouderschapsverlof voor vaders is daarbij 
een prachtig breekijzer.' 

Temeer daar juist in die levensfase de behoefte 
aan extra inkomen het grootst is, zegt Van Dijk. 
Maar het wezenlijke probleem ligt volgens haar die
per. Voor teveel vrouwen is werk een 'bijbaantje', 
zegt ze, en werkgevers koesteren nog altijd negatie
ve vooroordelen ten aanzien van vrouwelijke werk
nemers, evenals ten aanzien van etnische minderhe
den. Achterhuis voegt hieraan toe dat een gelijkma
tiger verdeling van betaalde arbeid niet automatisch 
tot een gelijkmatige verdeling van de werklast leidt, 
omdat mannen nog steeds te weinig bereid zijn 
ook de huishoudelijke arbeid te delen. Het recht op 
arbeid, stelt Van Dijk, blijft een dode letter zo
lang rechtvaardigheids- en verdelingsprincipes altijd 
maar moeten wijken voor 'econornische beperkin
gen'. De overheid kan niet volstaan met het inbou
wen van prikkels, zij moet 'haar nek uitsteken en 
keuzes maken', bij voorbeeld door dwingend voor 
te schrijven dat mannen minder gaan werken en dat 
vrouwen gaan werken. 

Lubbers ziet in een dergelijk recept slechts nieu
we 'bevoogdingsstructuren'. Bij de RBA, zegt hij, is 
de verhouding in het arbeidsaanbod tussen mannen 
en vrouwen zestig op veertig, en vrouwenorganisa
ties eisen dat deze discrepantie in het plaatsingsbe
leid wordt rechtgetrokken. 'Maar dan moet het aan
bod ook hoger worden', zegt Lubbers. 'Ik ga niet 
met een luidsprekerwagen de straat op om vrouwen 
op te roepen zich aan te melden.' Hij zou dat overi
gens wei doen, zegt hij, als de vraag duidelijk hoger 
lag dan het aanbod . 

ScholinB 
Een andere, vaak verwaarloosde categorie van be
lemmeringen aan de aanbodzijde ligtin allerlei insti
tutionele rigiditeiten die de flexibiliteit op de ar
beidsmarkt in het algemeen beperken. In dit ver
band worden genoemd de pensioenopbouw die kor
ter werken en vaak ook mobiliteit afstraft, de over
drachtsbelasting op woningen waardoor verhuizen 
wordt ontmoedigd, de ontslagbescherming (volgens 
Schuller echter juist een garantie voor participatie), 
het verbindend verklaren van CAo's en het ontbre-

-
ke 
ke 
lee 
me 
rin 
op 
de: 
die 
de1 
en 
mi 
de1 

ee1 
gel 
de 
he1 
na< 
rna 
de 
sch 
de 
ner 
om 
nin 
Plo 
er' 
ver 
De 
doc 
gre 
een 
ger 

er 2 

bij . 
we1 
con 
tee! 
vrac 
ken 
'W, 
uit 1 
vraa 
vraa 
voo· 
ring 
sche 
gee1 
dat• 
delij 
Tel"' 
laagt 
gere 



t 

e 
e 

i
ij 

:-

r-
1-

:h 

~

:n 
Jr 

at 

fl 
is 
~n 

.a-

.e
n
.et 
en 
ri
,er 

I 
re
.ti-
!r-
' er-
)r-

~r-

ien 
;ns 
e), 
re-

s &_o 1 1992 

ken van flexibele pensioenregelingen. Een belangrij
ke negatieve aanbodsfactor is ook het feit dat de col
lectieve lasten vooral een heffing op de lonen vor
men, maar Van der Ploeg ziet daarin a! een kente
ring optreden door een verschuiving naar 'be-lasting 
op zonden in plaats van op deugden', in het bijzon
der in de milieuheffingen. De grenzen aan de groei 
die milieu-overwegingen mogelijk opleggen, wor
den overigens door vrijwel niemand gezien als een 
ernstige hindernis voor vergrote arbeidsparticipatie; 
milieu-vriendelijke produktie is immers vaak min
der kapitaalintensief. 

Leijnse en ook anderen verzetten zich tegen de 
eenzijdige nadruk die in de huidige discussie wordt 
gelegd op de belemrneringen aan de aanbodzijde van 
de arbeidsmarkt; vee! problematischer is volgens 
hen de vraagzijde, de structured te geringe vraag 
naar arbeidskrachten. Oat is een kwestie van keuzes 
maken, stelt Vander Ploeg. Als je de lonen voldoen
de verlaagt, komen er vanzelf wei meer ban en: 'mis
schien worden er dan weer kastanjes geroosterd in 
de straat.' Of de overheid moet allerlei banenplan
nen gaan uitvoeren, maar dan moeten de belastingen 
omhoog en houd je ook minder over. Moet het mi
rumumloon dus flink omlaag? Nee, zegt Van der 
Ploeg, dat is de verkeerde vraag stellen. We moeten 
er voor zorgen dat werknemers in staat zijn meer te 
verdienen: 'Geef mensen onderaan liever training.' 
De lonen zullen toch wei onder druk blijven staan, 
door een toenemende immigratie en, als we onze 
grenzen daarvoor gesloten houden, indirect door 
een toenemende concurrentie uit Ianden met een la
ger ontwikkelingspeil. 

Rolf vreest voor een situatie waarin de ban en die 
er zijn, bezet worden door nieuwe immigranten uit 
bij voorbeeld Oost-Europa. Nu a! tekent zich in de 
werkloosheid duidelijk een harde kern af. Lubbers 
constateert dater zich op de arbeidsmarkt momen
teel evenveel nieuwe mensen aanmelden als er ge
vraagd worden. Intussen blijft het aantal werkzoe
kenden constant, en daarvan is eenderde allochtoon. 
'Werkgevers nemen geen buitenlanders aan tenzij 
uit nood', zegt hij, omdat het aanbod niet past op de 
vraag. Oat probleem zal nijpender worden als de 
vraag blijft toenemen. Hij ziet een duidelijke taak 
voor de overheid op het punt van de 'conditione
ring' van het arbeidsaanbod, vooral dat uit de etril
sche minderheden die anders definitief uitgeran
geerd dreigen te worden. Lubbers heeft het gevoel 
dater wei degelijk genoeg barren zijn, maar er is dui
delijk sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. 
Terwijl de inactiviteit geconcentreerd is bij de 
laagstgeschoolden, wordt de arbeidsmarkt in de ho
gere segmenten steeds krapper. Boot vraagt zich af 

of werkgevers niet te selectief zijn: op driekwart van 
de vacatures voor een ongeschoolde komt uiteinde
lijk een geschoolde terecht. Leijnse wijst in dit ver
band ook op de gebrekkige doorstroming binnen 
ondernerningen; werkgevers zijn geneigd mensen te 
lang te Iaten zitten op !age functies, wat de markt 
van onderen afsluit. Bedrijven zouden zelf vee! meer 
kunnen doen aan scholing. Maar ook aan de onder
kant van de arbeidsmarkt ontstaan tekorten. 

Schuller signaleert dat de instroom uit het LBO 

bezig is droog te vallen, en Vander Ploeg voorziet 
grote tekorten in vooral de detailhandel en de sector 
verpleging en verzorging als gevolg van de ontgroe
ning en vergrijzing. Maar, zegt hij, ook a! door de 
grote veranderingen in Europa en de toenemende 
internationale concurrentie zullen er aanzienlijke 
verschuivingen plaatsvinden in de vraag op de ar
beidsmarkt, vooral in de richting van meer kennisin
tensieve beroepen. Oat vraagt om een meer actieve 
rol van de overheid en van werkgevers en werkne
mers, in het bijzonder op het punt van om- en bij
scholing: dat mag geen vrijblijvende aangelegenheid 
blijven. 

VerdelinB van arbeid 
Maar zolang de totale vraag op de arbeidsmarkt niet 
of onvoldoende toeneemt, blijft verhoging van ar
beidsparticipatie een kwestie van . verdeling van 
werk. Leijnse constateert dat de banengroei van de 
afgelopen tien jaar geheel te danken is geweest aan 
herverdeling, via arbeidstijdverkorting ~n een toe
nemende populariteit van deeltijdbanen; het totale 
aantal gewerkte arbeidsuren nam niet toe. Daarbij 
steeg de produktiviteit per gewerkt uur sterk. Maar 
hij betwijfelt of dit herverdelingsproces zich in de 
toekomst zal kunnen voortzetten. Boot wijst op de 
rol die loonmatiging en lastenverlichting bij de ar
beidstijdverkorting hebben gespeeld; 'dat zal niet 
nog een keer lukken', denkt hij. 

Lubbers ziet niets in arbeidstijdverkorting. Vel
gens hem gaat de timmerman die een kortere werk
week krijgt, alleen maar bijklussen. Aileen Schuller 
en Van Dijk pleiten nog voor verdergaande collec
tieve arbeidsduurverkorting; Van der Pl~eg ziet 
daarin aileen heil als instrument voor emancipatie, 
niet om het aantal banen te vergroten. Rolf stelt dat, 
juist gezien het belang van economische groei voor 
het aantal banen, het 'nergens toe leidt om te zeggen 
dat mannen maar korter moeten gaan werken.' 

Moeten we dan maar hopen dat mensen uit zich
zelf wei meer in deeltijd zullen gaan werken? Van 
Dijk vindt dat 'de kool en de geit sparen'. De her
verdeling van de afgelopen jaren, stelt ze, heeft vrij
wel uitsluitend plaatsgevonden tussen vrouwen on-
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derling: vooral vrouwen zijn part time gaan werken 
(en, zoals Leijnse opmerkt, acht van de tien werken
de vrouwen hebben deeltijdbanen) . Ook heeft het 
proces zich voornamelijk beperkt tot de lagere re
gionen van de arbeidsmarkt; weliswaar zijn er ook 
hooggekwalificeerde vrouwen die part time werken, 
maar die zijn al geemancipeerd en bij hen spelen heel 
andere motieven een rol. 

Bij de groei van het aantal deeltijdbanen worden 
ook vraagtekens gezet in verband met de kwaliteit 
van de arbeid: juist bij deze banen zou vaak sprake 
zijn van onvolwaardig werk. Volgens Leijnse is het 
een misverstand dat de arbeidsvoorwaarden voor 
part timers slechter zouden zijn, behalve misschien op 
het punt van de pensioenrechten; wei komen deel
tijdbanen voornamelijk voor in lagere functies. Van 
der Ploeg meent ook dat part timers vaak een grotere 
inzet hebben, en dus eigenlijk onderbetaald worden: 
'Ze doen hetzelfde als een full timer.' Lubbers wijst 
erop dat mensen met deeltijdbanen daar in het alge
meen bewust voor gekozen hebben . 'Je zou juist 
vee! meer flexibiliteit in de markt moeten introdu
ceren', zegt hij: niet iedereen wil de uren die hij 
over zijn arbeidzaam Ieven aan betaalde arbeid be
steedt, gelijkmatig over die periode verdelen. 

Moreel appel 

Wat biedt de beste aanknopingspunten voor de 
overheid? De consensus spitst zich toe op het scho
lingsbeleid, ook al met het oog op de oververtegen
woordiging van etnische minderheden in de groep 
inactieven. Bij instellingen voor basiseducatie be
staan lange wachtlijsten. Maar anderzijds blijven ge
boden kansen onbenut. Daarom zijn zowel Lubbers 
als Van Dijk en Vander Ploeg voorstander van ver
plichte bij- en omscholing. Van Dijk stelt dat ook het 
Jeugdwerkgarantieplan eens serieus moet worden 
aangepakt, en volgens Schuller moet de overheid 
ook weer werkgelegenheidsprojecten entameren. 
Werk dat onbetaald is geworden, moet weer in de 
betaalde sfeer komen, eventueel met toepassing van 
het profijtbeginsel. 

Moet het beleid zich speciaal richten op zwakke 
groepen, zoals vrouwen en etnische minderheden? 
Voor Van Dijk staat dat als een paal hoven water. In 
ieder geval voor etnische minderheden lijkt er een 
duidelijke behoefte te bestaan aan gericht scholings
beleid. Schuller waarschuwt echter tegen stigmati
serend 'kneuzenbeleid ': als er maar een effectief 
werkgelegenheidsbeleid wordt gevoerd, komen de 
probleemgroepen vanzelfwel aan bod. 

V oor wat betreft de vraag naar arbeid wordt 
betwijfeld of de overheid veel invloed kan uitoefe
nen. In de hedendaagse, steeds meer ge'internationa-

liseerde economie kan de overheid slechts rand
voorwaarden creeren, meent Dercksen. Maar hij 
denkt daarbij vooral aan keynesiaanse bestedingssti
mulansen, terwijl Leijnse vindt dat er veel meer 
gedaan kan worden aan economisch structuurbe
leid. Ook Lubbers vindt dat de overheid, ook al 
door het vasthouden aan belemmerende regels en 
procedures, vee! nalaat wat de groei zou kunnen be
vorderen. 'Neem de Betuwelijn, als daar nu een 
besluit over zou worden genomen, zou het nog 
zeven a tien jaar duren voor die er ligt.' 

Kan de overheid per saldo eigenlijk wei zoveel in
vloed uitoefenen op de arbeidsparticipatie? Volgens 
Rolf niet. Hij stelt vast dat de banengroei van de 
afgelopen tien jaar vooral te danken is aan drie za
ken: 'loonmatiging; de explosie van arbeidsbureaus 
en van particuliere arbeidsbemiddeling; en de groei 
van de wereldeconomie'. De rest - aile mooie be
leidsmaatregelen en programma's op landelijk ni
veau - is 'gefrutsel, marginaal' geweest. De geloof
waardigheid van de overheid is in het geding, zegt 
hij, zowel op het punt van de sociale zekerheid, waar 
eerdere garanties niet kunnen worden waargemaakt 
en straks aileen maar een vangnet overblijft, als van 
de werkgelegenheid. De overheid onderkent dat 
ook zelf en is bezig met een herorientatie: 'Is de 
overheid een voortrekker, een volwaardige partner, 
of alleen maar een soort "decor" waartegen maat
schappelijke groeperingen in de samenleving met el
kaar in de slag gaan?' 

Ook de meeste anderen zien slechts een beschei
den rol voor de overheid weggelegd, en Achterhuis 
signaleert een 'spanning over het maakbaarheidsper
spectief: 'Als de nadruk op arbeidsparticipatie niet 
waargemaakt wordt, als het aileen maar politieke 
retoriek blijkt, dan ben ik bang dat het een zelf
destructieve politiek zal zijn.' Rolf ziet vooral een 
gapende klooftussen beleidsvorming op centraal ni
veau en de dagelijkse praktijk in het bedrijfsleven 
waar het probleem uiteindelijk moet worden opge
lost: 'We hebben het zo georganiseerd dat het niet 
meer op elkaar aansluit - we praten op macro-ni
veau maar het moet werken op het niveau van de 
organisatie, en daar leeft het niet.' Sommige bedrij
ven spannen zich wei in om te voorkomen dat men
sen uit de boot vall en, maar zij zien dat uitsluitend in 
de context van de bedrijfsdoelstellingen. 'En ook bij 
CA o-onderhandelingen verdwijnen aile "goede doe
len" onder de tafel.' Maar Rolf ziet wei aankno
pingspunten op het meso-niveau, zoals in het kader 
van de RBA's, waar voor bedrijfstakken in een be
paalde regio afspraken kunnen worden gemaakt. 

Kalma werpt, ter afronding van de discussie, de 
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vraag op of verhoging van de arbeidsparticipatie nu 
vooral een kwestie zal zijn van uitruil van belangen 
- zoals indertijd loonmatiging voor arbeidstijdver
korting - of van politieke druk, een moreel appel. 
Leijnse gelooft sterk in het laatste : 'daar is Neder
land goed in' . Schuller meent dat een hogere ar
beidsparticipatie en behoud van sociale zekerheid te 
verwezenlijken zijn via een 'participatiewet' die er
voor zorgt dat wie uit de boot valt, onmiddellijk via 
gerichte maatregelen weer naar het arbeidsproces 
wordt teruggevoerd . Rolf daarentegen meent dat de 
overheid en de centrale overlegorganen hun geloof
waardigheid verspeeld hebben door voortdurend 
meer te beloven dan zij waar kunnen maken. Hij 
wijst op het recente w A o -besluit dat het moeizaam 
tot stand gekomen com prom is in de s E R volstrekt 
negeerde: de wal keerde het schip. 

Van Hoof vindt het beeld dat Rolf schetst te 
zwartgallig, en ziet dat in overlegfora en commissies 
van deskundigen wei degelijk tegenstellingen over
wonnen worden en nieuwe beleidslijnen worden 
uitgezet. Ook Schuller ontkent dat het bij voorbeeld 
bij CAO-onderhandelingen uiteindelijk aileen maar 
om geld gaat. 'De cynische visie is dat de overheid 
aileen maar kostenprikkels kan geven', zegt Leijnse . 
'De minder cynische is dat zij niet tegen de stroom 
moet inroeien, maar dater een marge is voor maat
schappelijke stimulering van gedrag dat afwijkt van 
wat de pure markt dicteert.' Paul Kalma herinnert 
eraan dat ook de loonmatiging het resultaat was van 
een centraal akkoord tussen werkgevers en werkne
mers en dat, hoewel de overheid in dat verband over 
weinig harde instrumenten beschikte, Den Haag dit 
proces toch in belangrijke mate 'geprogrammeerd' 
heeft: deels door voortdurend te hameren op het be
lang ervan, deels door lastenverlichtingen door te 
voeren die de loonmatiging aanvaardbaarder maak
ten. 

Ook Van Hoof ziet de combinatie van 'overleg 
en markt' als succesformule. Doorbraken zullen, 
meent hij, allereerst tot stand moeten komen op het 
hoogste niveau om vervolgens decentraal te worden 
uitgevoerd; misschien, zegt hij, moet er weer een 
'ba isakkoord' worden gesloten, zoiets als de con
sensus over de naoorlogse wederopbouw. Maar val
gens Boot zal een centraal akkoord steeds moeilijker 
worden, en hij ziet net als Rolf meer aanknopings
punten voor overeenstemming op een tussenniveau, 
zoals in bedrijfstakken. De sleutelrol lijkt echter 
weggelegd voor de marktpartijen, waarbij een (in de 
woorden van Boot) 'beperkter, maar betrouwbaar
der' overheid vanaf de achtergrond morele druk uit
oefent. 

Naschrift 
In Nederland wordt anders over werk gedacht dan 
een jaar of tien geleden. 'Werk hoven alles' is, 
!1atuurlijk, te ongenuanceerd, maar het belang van 
werk - betaald werk - wordt hoger ingeschat. En 
voor dat werk wordt niet meer vol verwachting naar 
Den Haag gekeken: het is niet slechts een opeisbaar 
recht, het is ook een plicht. De burger wordt geacht 
voor zichzelf te kunnen zorgen. Maar er zijn belang
rijke nuances: voor velen is die plicht een morele 
zaak (als in 'misbruik van sociale zekerheid'), voor 
de econoom is het vooral een kwestie van markt
prikkels. Wie ervoor beloond wordt, komt zijn 
plichten wei na. 

De werkelijkheid kent ook een zwarte markt 
waar perverse prikkels werken, maar daaraan werd 
slechts versluierd gerefereerd. Oat is nog steeds een 
tahoe, en blijkbaar niet alleen voor wie het pro
bleem wil bagatelliseren. Misschien weet niemand 
er raad mee. 

Waar het om vrouwen gaat, wordt de discussie 
troebel. Terwijl de enige aanwezige vrouw juist hier 
dwang nodig acht om het rollenpatroon te doorbre
ken, leggen anderen nu weer de nadruk op de rech
ten - vooral keuzevrijheid. Afhankelijke vrouwen 
hebben immers geen uitkering waar plichten tegen
over staan; de fiscale partneraftrek- in feite niets 
anders dan een uitkering, maar dan op een verkeer
de manier inkomensafhankelijk - wordt karakteris
tiek weggewuifd . 

Opmerkelijk is dat de bijstandsmoe9er buiten 
beeld blijft: is zij een achtergestelde die hulp nodig 
heeft, of een uitkeringsontvanger die zich misschien 
ten onrechte aan het arbeidsproces onttrekt? De bij
standsmoeder illustreert juist goed de dubbele bete
kenis van het begrip 'armoedeval', ook een woord 
dat niet gevallen is. Die heeft een economische di
mensie: je blijft zitten waar je zit omdat je er toch 
niet beter van wordt als je je eruit werkt; en een so
dale: je zakt weg in een milieu dat geen enkele sti
mulans biedt om voor jezelf op te komen. 

Jaren geleden had Den Uyl het over de 'tweede
ling in de samenleving', en sprak men over het ont
staan van een onderklasse waarvoor het Ieven weinig 
kansen hood. De leefsituatie van etnische minderhe
den in de grote steden doet in vee! opzichten denken 
aan die van de zwarten in Amerikaanse steden in de 
jaren zestig. We weten waar dat toe leidde, maar het 
debat is verstomd. 

De markt zegeviert dus, maar later - misschien 
door het vroegtijdige vertrek van econoom Vander 
Ploeg? - leek men toch weer voor die markt terug te 
deinzen. Voorzover er van een consensus sprake 
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was, ligt deze niet ver van het in Nederland zo ver
trouwde overlegmodel, zij het met wat meer markt 
en wat minder overheid. Maar velen zien juist onze 
corporatistisch getinte sociaal-econornische structu
ren en kartels als de bron van aile economische 
ellende. Het 'Zweedse model' had de huidige pro
blemen misschien kunnen voorkomen als het tien 

jaar geleden was ingevoerd; nu lijkt het zelfs in Zwe
den zelf in diskrediet te raken. 

Maar niets is zeker. De meest succesvolle Ianden 
zijn op dit moment niet de kampioenen van de vrije 
markt, dus niet de Verenigde Staten en Groot
Brittannie, maar die met typische harmoniemodel
len: Japan en Duitsland. 
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Partijdigheid als 
algemeen belang 

Moeten er structurele ver
anderingen optreden in het 
geheel van maatschappelij
ke arrangementen dat wij 

SANDER HUPKES een sociaal-democratische 
partij verdient. Filosorj" 

Demaatschappelijke re
aliteit is immers dat velen 
worden uitgesloten van het 

arbeidsproces dat nog steeds de beiangrijkste pijler 
is van de maatschappij. Deze mensen raken daardoor 
in een maatschappelijk isolement en worden afge
sloten van de mogelijkheden om hun Ieven inhoud 
en zin te geven. Meestal wordt dit effect versterkt 
door het lage(re) inkomen waarvan zij moeten rond
komen. Degenen die nog wei aan het arbeidsproces 
deelnemen, gaan gebukt onder een steeds toene
mende werkdruk, moeten vaak werken onder slech
te arbeidsomstandigheden en autoritaire arbeidsver
houdingen en verkeren in voortdurende onzeker
heid over de toekomst van hun arbeidsplaats. 

verzorgingsstaat noemen, 
om zodoende de maatschappelijke samenhang te 
versterken en de ontplooiingskansen van de indivi
duele burger te vergroten? Als rechtgeaard sociaal
democraat is mijn antwoord op die vraag een vol
mondigja. Ons doei is nog lang niet bereikt. Sterker 
nog: onderweg komen we in de verzorgingsstaat 
oude problemen in een andere verschijningsvorm 
opnieuw tegen, problemen die vragen om een 
nieuw sociaal-democratisch antwoord. Dit kan niet 
het antwoord zijn van Hugo A. Keuzenkamp, 'terug 
naar de werking van de markt', ook a! presenteert 
hij dat als marktsocialisme. 1 

De huidige inrichting van de verzorgingsstaat mag 
best ter discussie worden gesteld, maar van sociaal
democraten mag men wei verwachten dat zij oog 
hebben voor de gevaren die kleven aan het klakke
loos afbreken van voorzieningen. Je kunt de proble
men vanuit zeer verschillende perspectieven bekij
ken. Vanuit economisch en sociaal perspectief, van
uit milieu-perspectief, of vanuit het gegeven dat de 
Europese eenwording onvermijdelijk is. Ieder per
spectief Ievert zijn eigen relatieve waarheden op, 
maar ook zijn relatieve onwaarheden. Oat is een van 
de oorzaken van de chaos binnen onze partij. Er zijn 
vele voorbeelden te geven van beargumenteerde, 
maar tegenstrijdige opvattingen binnen de PvdA. 
Wat mij stoort, is dat ook binnen onze partij de eco
nomische argumenten steeds meer de boventoon 
voeren. 

Ook dit artikel is vanuit een eenzijdig perspectief 
geschreven. Oat komt omdat ik partijdig ben. Ik kies 
partij voor degene die in 1977 na 29 jaar trouwe 
dienst op 45-jarige leeftijd door een bedrijfssluiting 
werk.loos werd en nu al veertien jaar werkloos is. Ik 
kies partij voor de 35-jarige WAO-er die bij het dak
bedekken door het inademen van de dampen een 
hersenbeschadiging opliep en nu een uitzichtloze 
strijd voert om erkend te krijgen dat het hierbij om 
een beroepsziekte gaat. Ik vind dat ook dit perspec
tief weer de aandacht moet krijgen die het binnen 

Het lukt ons steeds minder om onze bejaarden, 
zieken en zwakzinnigen de aandacht en opvang te 
geven, die we wenselijk achten. Criminaliteit en 
vandalisme maken het Ieven, vooral in de steden, 
onaangenaam. Bijna iedereen maakt zich zorgen 
over de aantasting van ons leefmilieu, als gevolg van 
onze eigen levenswijze, maar zonder daar zeif iets 
aan te veranderen. En ten slotte ziet bijna iedereen 
dat de manier waarop wij onze welvaart tot stand 
brengen, ten koste gaat van de mensen in de Derde 
Wereld, ook weer zonder duidelijk uitzicht dat wij 
of zij daar zelf iets aan kunnen do en . 

Sociole dilemma's 
De discussie over de verzorgingsstaat is begin jaren 
tachtig begonnen aan neo-conservatieve zijde. Het 
begrip 'staat' geven zij een verdachte bijklank en het 
krijgt de betekenis van tegenstrijdig met de maat
schappij, zoals in 'politiestaat'. Gesuggereerd wordt 
dat 'de staat' (of de overheid, het staatsapparaat) de 
maatschappij regelingen opdringt die in strijd zijn 
met karakter en belang van maatschappij en burgers. 
In deze optiek zijn aile maatschappelijke problemen 
het gevolg van de bemoeienis van de overheid met 
de bestaande maatschappelijke arrangementen. De 
door hen voorgestelde remedie voor aile proble
men, heet markt en privatisering. 

De neo-conservatieven hebben natuurlijk heel 
goed gezien dat een van de belangrijke kenmerken 
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van de verzorgingsstaat is, dat de staat (de overheid) 
een helangrijke rol speelt in de maatschappelijke 
verhoudingen. De verzorgingsstaat is echter, mede 
onder invloed van de sociaal-democratie, juist opge
bouwd om maatschappelijke tegenstellingen te ver
kleinen en de maatschappelijke samenhang te ver
groten. Juist vanwege (de kritiek op) de maatschap
pelijke gevolgen van de allesoverheersende - en in
derdaad uitermate effectieve - werking van de 
markt. Ik zal een historische analyse achterwege 
Iaten, maar vind we! dat we er als sociaal-democra
ten goed aan doen om de ontstaansgeschiedenis van 
de verzorgingsstaat, en onze rol daarin, in het ach
terhoofd te houden. In plaats van die analyse te ge
~en, wil ik de aandacht vestigen op een experiment. 

In de psychologie onderzoekt men het gedrag van 
mensen hij sociale dilemma's, hijvoorheeld met het 
volgende experiment: 2 J e laat tien proefpersonen 
opdraven en zet zein eerste instantie allemaal in een 
aparte kamer. Je vertelt ze ieder afzonderlijk dater 
duizend gulden te verdelen is tussen tien personen. 
Ze moeten allemaal een hedrag op een papiertje 
schrijven. Oat hedrag krijgen ze mee naar huis, mits 
de tien hedragen hij elkaar de duizend gulden niet te 
hoven gaan. Het ligt voor de hand dat iedereen hon
derd gulden op zijn hriefje schrijft. Maar de praktijk 
is anders. Er zijn altijd mensen die we! een gokje 
willen wagen en meer dan honderd gulden opschrij
ven . Er zijn ook mensen die keurig honderd gulden 
opschrijven. En er zijn mensen die er rekening mee 
houden dat er hehherige figuren onder de tien per
sonen zullen zitten en zekerheidshalve minder dan 
honderd gulden invullen. Zelfs als je de tien proef
personen vervolgens met elkaar laat onderhandelen, 
verandert er niet vee!. Er hlijven mensen die meer 
dan honderd gulden willen . En zij slagen er vaak in 
anderen zover te krijgen om minder op te eisen, met 
als argument: 'Als je meer vraagt, hebben we alle
maal niets.' 

De huidige PvdA lijkt op de schlemielen in bo
venheschreven proefsituatie, die met minder dan 
honderd gulden naar huis gingen. In het maatschap
pelijk krachtenspel, waarin de maatschappelijke 
rijkdom wordt verdeeld, wil de PvdA 'de verstan
digste' zijn. Milieuheffingen slecht voor de lagere 
inkomens? Jawel, maar als we niets doen is straks de 

wereld zo vervuild dat we allemaal ten onder gaan. 
Dan hehhen we allemaal niets . Loonmatiging in het 
voordeel van de bedrijfswinsten? Jawel, maar als we 
het niet doen, zitten we straks met meer werklozen 
en die hebben dan helemaal niets. w A o-maatregel 
onrechtvaardig? Jawel, maar als we niets doen is er 
straks helemaal geen w A o meer. Is het schandalig 
dat de grote multinationals dreigen met verhuizen 
als er energieheffingen komen? Jawel, maar als ze 
echt weggaan zitten weer mooi mee . 

Dit zijn overigens zeer valide argumenten, juist 
omdat wij voor de 'zwakkeren' staan. Want dat zijn 
vast en zeker de eerste slachtoffers van maatschappe
lijke of economische onevenwichtigheid. Maar de 
oorzaken voor onze slechte uitgangspositie bij de 
onderhandelingen in het maatschappelijk krachten
veld moeten bij de naam worden genoemd en aange
pakt ( eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen). 
Ieder verdelingsvraagstuk kan gezien worden als so
ciaal dilemma. De garantie voor een rechtvaardige 
oplossing kan gezocht worden in een gelijke machts
positie voor de onderhandelaars of in een onafhanke
lijke derde: de overheid. 

In de hoven beschreven proeflijkt aan het criteri
um van de machtsgelijkheid te worden voldaan. Ie
dereen kan immers dreigen met het argument 'dan 
krijgen we allemaal niets'. Maar misschien hebhen 
sommigen het geld harder nodig. In het geval van de 
proef zou de proefnemer, als onafhankelijke derde, 
het bedrag gewoon kunnen verdelen. Daarhij is er 
overigens ook geen enkel doorslaggevend argument 
waarom het hedrag niet willekeurig verdeeld zou 
worden. Invloed op de onafhankelijke derde is dus 
van groot belang. Politiek is dus ook in 199 1 nog 
steeds een zaak van machtsstrijd waarin niet aileen 
de redelijkheid van het argument telt. Zonder kie
zers ben je nergens. 

De crisis in de verzorainasstaat 
De verzorgingsstaat lijkt inderdaad ook vanuit soci
aal-democratisch perspectief, en gezien de traditio
oele sociaal-democratische middelen, aan de gren
zen van de hanteerhaarheid te zijn heland. Anders 
dan vee! moderne sociaal-democratische ideologen 
zie ik de oorzaak daarvoor niet zozeer in de mythe 
van de geemancipeerde, zelfstandige burger die zijn 

1. Hugo A. Keuzenkamp, 'Sociaal
democratische economie: van centra
lisme naar marktsocialisme ', ins & o, 
jrg. 48, nr. 1 o, 1991, pp. 429-436 
2 . W .B.G . Liebrand, Interpersonal d!lJe
rences in social dilemmas. A aame theoreti
cal approach, Proefschrift 
Rijksuniversiteit Groningen, 198 2. 
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zaakjes zelf wei kan en wil regelen. Dit is kennelijk 
het zelfbeeld van een kleine groep welgestelden. Ik 
zie de oorzaak in de fysieke grenzen aan de economi
sche groei en in bet vooruitzicbt van de eenwording 
van de Europese markt. 

De traditionele sociaal-democratische aanpak be
staat er immers in, de vrije-markteconomie te ac
cepteren en voor de ongemakken daarvan een re
geling te bedenken. Voor dat laatste wordt dan 
zonodig belasting of premie geheven, wat bij econo
mische groei relatief soepel gaat. Dus als er arbeids
ongeschiktheid voorkomt, een w A o. Als de wo
ningmarkt niet vanzelf voor fatsoenlijke huisvesting 
voor iedereen kan zorgen, dan buursubsidie en 
bouwsubsidie, etc. 

Maar de ongemakken van de vrije-marktecono
mie worden steeds grater en de oplossingen daar
door 'onbetaalbaar'. Zowel in vergelijking met an
dere Ianden, als in psychologische zin. Bij vrije con
currentie tussen Ianden is de tendens immers daar te 
produceren waar men de meest scheve verdeling 
tussen winsten, lonen en collectieve arrangementen 
tolereert. Oplossingen worden ook in psychologi
sche zin onbetaalbaar omdat mensen aileen maar kij
ken naar de marginale druk van belastingen en pre
mies en minder oog hebben voor hetgeen ervan 
betaald wordt. Hierin heeft Wim Kok gelijk. Er zijn 
dus grenzen aan de solidariteit. 

De hoofdoorzaak daarvoor is natuurlijk het vee! 
te grate aantal mensen dat geen betaalde arbeid ver
richt (totaal inactief zullen ze wei niet zijn). De 
vraag is nu of de markt daarvoor een oplossing kan 
bieden, zoals Hugo A. Keuzenkamp wil doen gelo
ven.J Ik waag het te betwijfelen. Ik geef toe dat 
Keuzenkamp er een aantal aardige voorbeelden van 
geeft hoe afscherming van de markt ook in het voor
deel kan zijn van mensen en instellingen waarmee 
wij het niet zo hoog op hebben (Philips, medische 
specialisten) . Zijn argumentatie slaat volgens mij 
echter volledig door, als hij stelt dat werklozen er 
geen enkel belang bij hebben dat c A o 's algemeen 
verbindend worden verklaard. Het is anno 1991 
misschien niet meer zo waarschijnlijk dat de prijs 
van arbeid op een volledig vrije arbeidsmarkt daalt 
tot de prijs van de fysieke reproduktie van een mens, 
maar er is geen enkele garantie dat de prijs niet zal 
dalen tot onder wat wij sociaal aanvaardbaar achten. 
Zoals er ook geen enkele garantie is dat de markt tot 
een evenwichtige verdeling van woonruimte zallei
den, tot gelijke onderwijskansen, tot toegankelijke 
gezondheidszorg, tot eerlijke verdeling van (de in
perking van) het recht op milieuvervuiling, tot de 

3· Zie noot 1. 

gewenste mobiliteitsstromen ( openbaar vervoer kan 
zonder subsidie nooit concurreren met de auto) en
zovoort. De werkloosheid is natuurlijk wei een 
groat probleem. Als daaraan niets gebeurt, dreigt de 
sociaal-democratische strategie van de kleine stap
jes, van de kleine maatschappelijke aanpassingen, 
noodgedwongen om te slaan in de strategie van de 
kleine stapjes terug, zonder uitzicht dat we ooit 
weer vooruit gaan. 

Maatschappelijke arranaementen 
Er is een tweedeling in de maatschappij tot stand 
gebracht, die gevaarlijker is dan de tegenstelling 
arbeid-kapitaal. De mensen die duurzaam worden 
uitgesloten van het arbeidsproces zijn namelijk 
onder de huidige omstandigheden kansloos en heb
ben geen enkele reele macht, behalve het stemrecht. 
Maar als er niemand is die structureel iets wil doen 
aan hun situatie ( dus niet via de koppeling, maar 
door te zorgen voor arbeidsplaatsen), dan is een 
logisch gevolg dat ze zich van de politiek afwenden 
en vervallen in apathisch, destructief of extremis
tisch gedrag. Er dreigt zowel binnen als buiten 
Nederland een verscherping op te treden van de 
tegenstelling tussen kansrijken en kanslozen, maar 
vooral tussen kanslozen onderling. De symptomen 
zijn zichtbaar: (burger)oorlog, rassenhaat, extre
misme, vandalisme, criminaliteit, terrorisme, of 
apathie. 

Gegeven deze maatschappelijke ontwikkelingen 
kan de noodzaak anders te gaan denken over de 
inrichting van de verzorgingsstaat, niet !elden tot de 
conclusie dat er geen wezenlijke meningsverschillen 
meer zijn met de andere partijen. En dat we over 
zouden moeten stappen op consensus-denken, zoals 
Wim Kok in 1989 in Nijmegen proclameerde. Nee, 
de PvdA zou weer bij uitstek de Partij van het 
Altematief moeten worden. Met de boodschap dat 
er fundamentele correcties moeten komen op de 
huidige werking van de markt: omwille van het 
milieu, omwille van de maatschappelijke samen
hang, omwille van rechtvaardigheid, omwille van 
beschaving moeten er grenzen aan de economische 
groei worden gesteld, grenzen aan de groei van de 
( arbeids-)produktiviteit, en dus moet er een radicale 
herverdeling van arbeid plaatsvinden, inclusief de 
herverdeling van inkomen die daarvan het gevolg is. 

Het gaat in de verzorgingsstaat om een geheel van 
maatschappelijke arrangementen, waarbij de over
heid een belangrijke rol speelt. Zander uitputtend te 
zijn kunnen we daarbij de volgende - de Neder-
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landse verzorgingsstaat kenrnerkende - arrange
menten onderscheiden: 

I. Regulering van de tegenstelling (pacificatie) 
tussen arbeid en kapitaal. 

Hiertoe behoren onder andere: wettelijke vak
bondsrechten, het algemeen verbindend verklaren 
van collectieve arbeidsovereenkomsten, wettelijke 
regeling van medezeggenschap, wettelijke regeling 
van de maxi male arbeidsduur, ontslagbescherming, 
etc. Het is van belang om vast te stellen dat het voe
ren van een inkomensbeleid ook onder dit arrange
ment valt. De maatschappelijke opvattingen over 
wat een redelijk inkom en is, vallen niet altijd samen 
met het loon dat iemand op de vrije markt kan ver-

. dienen. 
2. Voortbrenging en spreiding van collectieve 

goederen door de overheid, waarvan 'de kosten' 
worden opgebracht door een progressief stelsel van 
belastingheffingen. De overheid zorgt voor lands
verdediging, politie, justitie, infrastructuur, onder
wijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting, etc. 

Er zijn vee! argumenten te geven voor een over
heidstaak op deze gebieden, waarvan er een heleboel 
ook anno I 99 I nog gelden. Oat laat onverlet de 
vraag of de overheid die taken doelmatig en naar 
behoren uitvoert. 

3 . De overheid heeft als taak om te zorgen voor 
stabiliteit op de (economische) markt. Het doe! 
hiervan is onder meer het handhaven of bevorderen 
van volledige werkgelegenheid. 

4· Als sluitstuk is er een stelsel van sociale zeker
heid om mensen die ondanks alle inspanningen van 
de overheid buiten het arbeidsproces vallen, een in
komen te garanderen. 

Deze arrangementen hangen ten nauwste met elkaar 
samen. De samenhang en consistentie van dit geheel 
zijn echter niet meer optimaal. De belangrijkste 
oorzaak van de structurele verstoring van het even
wicht, is de geringe arbeidsparticipatie. Niet omdat 
de mensen niet willen, maar omdat zij niet kunncn 
werken, bij voorbeeld omdat zij in opleiding en 
arbeidsproduktiviteit niet kunnen concurreren met 
anderen. 

Je kunt natuurlijk ook ieder arrangement gei"so
leerd bekijken en je afvragen ofhet doelmatig is. En 
voor somrnige arrangementen geldt ongetwijfeld 
dat ze ook bij (maar soms juist pas bij het weer berei
ken van) volledige werkgelegenheid aan revisie toe 
zijn. Hoe het ook zij, om de maatschappelijke 
samenhang te garanderen is het noodzakelijk de 
onderlinge verbanden tussen de arrangementen in 
het oog te houden. 

Arbeidsparticipatie 
Door technologische en politieke ontwikkelingen is 
een echte wereldmarkt voor het kapitaal ontstaan. 
Het gevolg hiervan is dat de nationale overheden in 
de Westeuropese verzorgingsstaten, hun mogelijk
heden tot (Keynesiaanse) econornische politiek dra
matisch zagen afnemen. Oat is een probleem omdat 
de markt instabiel is en zowel in economisch als soci
aal opzicht onderhevig aan een ongewenste conjunc
tuur: kapitaalvernietiging, massawerkloosheid en 
onvolledige benutting van het maatschappelijk po
tentieel. 

Gevolg voor Nederland is dat de overheid niet 
heeft kunnen voorkomen dat een belangrijk dee! van 
de bevolking buiten het arbeidsproces is geplaatst . 
Er zijn Ianden waar de werkloosheidscijfers zich 
relatief beter ontwikkelen dan in Nederland, maar 
zij vormen nou niet echt een lichtend voorbeeld. De 
neo-conservatieve politiek in de Verenigde Staten 
en Groot-Brittannie kent gitzwarte schaduwzijden. 

Door de grote werkloosheid is het aandeel van 
het sociale zekerheidsstelstel in de collectieve uitga
ven enorm toegenomen. Gevolg daarvan is dat de 
omvang van de collectieve sector als geheel ter dis
cussie wordt gesteld, inclusief de overheidsinveste
ringen en de uitgaven waarvan niemand toch het nut 
(ook voor de marktsector) zal bestrijden. In de 
rechtse redenering wordt de oorzaak van de geringe 
arbeidsparticipatie immers gezocht in de arrange
menten van de verzorgingsstaat. 'Als de markt maar 
echt haar werk kon doen, was er geen vuiltje aan de 
Iucht', aldus de aanhangers van het geloof in de on
zichtbare hand . De pacificatie tussen arbeid en kapi
taal wordt door hen dan ook ter discussie gesteld: als 
de minimumlonen maar omlaag gaan en de arbeids
voorwaarden flexibeler worden, dan is iedereen wei 
te gebruiken. Bovendien vinden zij dat de collectie
ve uitgaven moeten afnemen. Als sociaal-democra
ten in deze redenering meegaan (en dat gebeurt 
meer en meer), komen ze tot de volgende pijnlijke 
conclusies: als gevolg van bovenstaande redenerin
gen wordt het onmogelijk voor de overheid om 
sociale stabiliteit te garanderen, laat staan om de 
werkgelegenheid te vergroten. In de collectieve sec
tor gaan immers arbeidsplaatsen verloren en boven
dien wordt het onmogelijk om een sociaal minimum 
te garanderen. 

VerdelinB van de arbeid 
Voor een echt sociaal-democratisch antwoord op de 
vee! te geringe arbeidsparticipatie moet mijns in
ziens worden gekozen voor een totaal ander uit
gangspunt. Oat antwoord moet bestaan uit de vol
gende onderdelen: 
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1. Mede vanuit het milieubelang en de positie van de 
Tweede en Derde Wereld geredeneerd, is er aileen 
nog maar ruimte voor selectieve groei van produktie 
en consumptie in de particuliere sector. Aangezien 
de technologische vooruitgang weliswaar mogelijk
heden biedt voor 'schone groei', maar ook leidt tot 
vergroting van de arbeidsproduktiviteit, is niet te 
verwachten dat de hoeveelheid arbeidsplaatsen vol
doende zal groeien om alle inactieven op te nemen 
in de particuliere sector. Herverdeling van de arbeid 
is daarom noodzakelijk. Herverdeling van de arbeid 
in de collectieve sector wordt daardoor ook moge-
lijk. 

In het eerder aangehaalde artikel in s & o stelt 
Hugo A. Keuzenkamp dat Nederland het niet zon
der economische groei kan stellen, omdat er geen 
bereidheid zou zijn tot inkomensoffers. Ik denk ech
ter dat de problemen met het milieu van dien aard 
zijn, dat we inderdaad van de mensen moeten vra
gen om een dee! van hun materiele consumptie op te 
geven. Maar deze achteruitgang moet natuurlijk wei 
rechtvaardig worden verdeeld. 

Er is bovendien nog een ander probleem waar 
Cees Schuyt op heeft gewezen.4 Dit probleem doet 
de vraag ontstaan of de collectieve sector niet ook 
relatief zou moeten groeien en of er dus niet ook een 
verschuiving van arbeid in de particu.liere, naar 
arbeid in wat nu onder de collectieve sector valt, 
zou moeten plaatsvinden: Aangezien niemand er 
belang bij heeft om schone technologische vooruit
gang tegen te houden, zal de arbeidsproduktiviteit 
ongetwijfeld blijven groeien, ook al worden aile 
w A o- 'kneusjes' weer in het arbeidsproces opgeno
men . Bij vee! activiteiten in de collectieve sector is 
een groei van de arbeidsproduktiviteit in dezelfde 
mate echter meestal niet mogelijk. Een verpleegster 
in een bejaardentehuis bij voorbeeld, kan haar pro
duktie aan aandacht niet vergroten. Vijf minuten 
aandacht, of aandacht voor een groep van vijf, is 
geen persoonlijke aandacht. Oat geldt ook voor de 
produktie van een buschauffeur of een concierge. 
Als je vindt dat zo'n verpleegster (chauffeur, con
cierge) wei haar bijdrage Ievert aan het functioneren 
van de maatschappij en recht heeft op haar dee! in de 
welvaartsstijging of welvaartshandhaving, dan zal 
relatief een steeds groter dee! van de produktie in de 
particuliere sector met de collectieve sector moeten 
worden gedeeld. En het is zeer twijfelachtig of dat 
kan door de ziekte-kostenverzekeringen te privati-

seren of de tarieven van openbaar vervoer kosten
dekkend te maken of de schoolgelden van scholen 
met concierge dan maar te verhogen. Oat zijn nou 
net afwegingen (sociale dilemma's) over maatschap
pelijk nut die je niet aan de markt kunt overlaten. 

2. De druk om de collectieve sector in omvang te 
verkleinen, is voor een dee! ingegeven door het mo
tief om het aandeel van (lonen en) winsten te ver
groten. De realiteit van de intemationale economi
sche concurrentie moet inderdaad onder ogen wor
den gezieo. Rendement is immers een relatief ge
geven en er dreigt een concurrentie tussen Ianden 
onderling. Maar het milieu-argument (uit de hand 
lopende luxe consumptie), het sociale argument 
(scheve inkomensverdeling leidt tot maatschappelij 
ke misstanden) en het algemeen belang van goede 
collectieve voorzieningen dienen daartegen blijvend 
in stelling te worden gebracht. 

3. Het is de vraag in hoeverre de werking van het 
stelsel van sociale zekerheid contra-produktieve be
lemmeringen opwerpt voor op zichzelf gewenste 
economische activiteiten, doordat mensen onvol
doende geprikkeld worden om weer actief te wor
den (de armoedeval) . Sociaal-democraten moeten 
daarbij echter in het oog houden, dat voor velen de 
financiele prikkel helemaal niet de belangrijkste 
reden is om te will eo participeren in het arbeidspro
ces. Dit blijkt bij voorbeeld uit de enorme belang
stelling voor de banenpool-plaatsen, ook van men
sen die er financieel niet op vooruit gaan. Zolang de 
overheid geen nieuwe instrumenten voor economi
sche sturing krijgt, is er geen enkele garantie dat er 
door het vergroten van deze prikkels volledige 
werkgelegenheid optreedt. (Bij het argument van de 
noodzaak van prikkels, moet ik altijd denken aan de 
opmerking die iemand maakte bij het zien van tv
beelden uit hongerend Afrika: 'Ik vind het ver
schrikkelijk hoor. Maar wat zitten die mensen daar 
nou apathisch. Laten ze wat doen om hun situatie te 
verbeteren. ') 

Ondoelmatig overheidsbeleid 

Ik ben niet uit op een algehele verheerlijking van 
alles wat de overheid doet. Een dee] van de bezighe
den van de overheid bestaat uit het tegen hoge per
soneelskosten verplaatsen van sommen geld, op een 
contraproduktieve wijze of zelfs in strijd met de 
doelstellingen. 

4· C.J.M. Schuyt, 'Sociaal-democrati 
sche waarden in de naoorlogse verzor
gingsstaat', in : C.J .M. Schuyt e.a. , 
Sociaal-democratie tussen zakelijkheid en 
moraal, Amsterdam: Wiardi Beckman 
Stichting, 1 99 1 , pp. 1 5- 1 8 
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Bureaucratie kan absurde vormen aannemen. Jan 
Schaefer heeft zich daar nu een tijdje intensief in ver
diept en dat verklaart waarschijnlijk zijn a-politieke 
initiatief om een 'beweging' op te richten. 'Want 
iedereen ziet toch dat het niet deugt, dus waarom 
doet die politiek daar niets aan', moet hij denken. 
Schaefer miskent daarmee het feit dat bureaucratie 
en ingewikkelde regelgeving een gevolg zijn van een 
status quo (of patstelling) in de maatschappelijke 
krachtsverhoudingen. Jedereen was voor belasting
vereenvoudiging, ook de PvdA. Maar toch liever 
een ingewikkeld en rechtvaardig systeem dan Oort. 
Iedereen is voor een eenvoudig stelsel van sociale 
zekerheid . Maar als een consequent doorgevoerde 
vereenvoudiging om praktisch financiele redenen 
uitdraait op een basisvoorziening van j 45o,- per 
maand, dan heb ik toch liever het huidige ingewik
kelde stelsel. 

Ik denk daarbij ook aan de uitgaven in het kader 
van het cultuurbeleid. Bedoeld om het cultuurgenot 
te spreiden, maar met als gevolg dat voornamelijk 
de hogere inkomensgroepen profiteren van zwaar 
gesubsidieerde cultuuruitingen, met een zwaar ge
subsidieerd entreebiljet. Er kunnen nog vele, vaak 
hilarische voorbeelden aan worden toegevoegd. De 
daarmee gemoeide bedragen zijn echter marginaal. 
Een uitzondering vormen natuurlijk de belachelijke 
bevoordeling van het bijzonder onderwijs en de 
landbouwsubsidies. Maar dat zijn ononderhandelba
re strijdpunten van het CDA. 

Het stelsel van sociale zekerheid 

De discussie over het sociale zekerheidsstelsel toont 
precies aan welke politieke valkuilen er op onze weg 
liggen. Hans Doppert pleit in dit nummer van s&o 
voor een ministelsel. Hij geeft daarvoor een aantal 
goede argumenten vanuit sociaal-democratisch per
spectief. Natuurlijk is het huidige stelsel doorgesla
gen, weliswaar met goede bedoelingen, maar toch 
doorgeslagen . In de mengelmoes van financiele- en 

rechtvaardigheidsargumenten ('waarom krijgen 
voordeurdelers meer dan samenwonenden?' in 
plaats van 'waarom krijgen samenwonenden minder 
dan voordeurdelers?') wordt duidelijk dat het stelsel 
vee! te ingewikkeld is geworden. De regelingen grij
pen bovendien op absurde wijze in in het priveleven 
van mensen. En juist omdat het onmogelijk is reke
ning te houden met honderdduizenden specilleke 
situaties, ontaardt de uitvoering in willekeur. Ten 
slotte wordt mensen de mogelijkheid ontnomen om 
door eigen initiatief hun situatie te verbeteren. (Bij 
voorbeeld door samen met anderen een huishouden 
te gaan voeren, of een baantje te zoeken.) Allemaal 
waar. 

Het lijkt dan een voor de hand liggende conclusie 
om maar net te doen alsof iedereen gelijk is en een 
(gei'ndividualiseerde) basisvoorzie_ning voor ieder
een in te voeren. Maar helaas wonen er niet aileen 
sociaal-democraten in Nederland. Koppel aan een 
voorstel voor een ministelsel ook nog wat argumen
ten voor verlaging van de loonkosten, ten bate van 
de werkgelegenheid, en de vvo en de werkgevers 
staan applaudiserend op de publieke tribune van ons 
maart-congres. Er is namelijk geen enkele objectie
ve maatstaf om de hoogte van die basisvoorziening te 
bepalen. Oat zal een kwestie van politieke besluit
vorming blijven. En zolang er geen volledige werk
gelegenheid is, zal die politieke besluitvorming 
onder druk van het argument blijven staan dat de 
loonkosten (en de collectieve uitgaven) omlaag 
moeten en dus ook en vooral de uitkeringen. 

Daarom moet de PvdA ( ondanks de bezwaren 
van Hugo A. Keuzenkamp) een ononderhandelbaar 
strijdpunt opvoeren. Pas nadat (en niet dan nadat!) 
er een daadwerkelijke herverdeling van de arbeid is 
gerealiseerd, valt er met de PvdA te praten over een 
ministelsel voor sociale zekerheid . Anders gaat de 
(noodgedwongen) afbraak van de verzorgingsstaat 
(zonder perspectief op verbouwing) gewoon ver
der, met of zonder de PvdA in de regering. 

---- ----
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Herijking van 
waarden in de 

sociale zekerheid 
dit artikel zal ik enige aan
dacht besteden aan de dis

De discussie in de PvdA 
over haar maatschappij
opvatting in het algemeen 
en de sociale zekerheid in 
het bijzonder is losgebar
sten. Wat eerdere rappor
ten niet konden bereiken, 
heeft het kabinetsvoorstel 

HANS DROPPERT cussie over deze materie, 
zonder de illusie te hebben 
een thema van een dergelij
ke omvang en complexiteit 

lriformation manager bij Akzo 

inzake de w A o en de 
ziektewet wei bereikt. De vraag of we met de ver
zorgingsstaat nog wei op de goede weg zijn, wordt 
algemeen ontkennend beantwoord. Op aile gebie
den wordt de calculerende burger ten tonele ge
voerd. Misbruik van sociale zekerheid is geen thema 
meer waarover gezwegen client te worden. Desal
niettemin of juist daarom heeft de PvdA haar geloof
waardigheid voor de kiezer verloren. Tot voor en
kele jaren werd de PvdA gezien als de enige partij 
die de zwakkeren beschermde en die niet meedeed 
aan de no nonsense van de kabinetten-Lubbers. Nu 
worden de uitgangspunten van de sociaal-democra
tie losgelaten, zonder dater een brede maatschappe
lijke discussie is gevoerd. En op welke wijze: met 
maatregelen die de rechtszekerheid van de burger 
aantasten en die door sommigen dan ook worden 
gelijkgesteld met het loslaten van de beschaving 
(Piet Vroon in de Volkskrant, I 2- I o- I 99 I). 

Ook ik ben van mening dat een sociaal-democra
tische partij de maatregelen zoals die nu zijn geno
men, niet had mogen nemen. Oat betekent echter 
niet dat we maar klakkeloos moeten vasthouden aan 
de uitgangspunten van de verzorgingsstaat. Juist so
ciaal-democraten zouden zich de feilen ervan 
bewust moeten zijn en voorop moeten staan om 
deze te be-strijden. Dit echter zonder de waarden 
van de sociaal-democratie te verzaken. Een terug
keer naar het laissez Jaire-liberalisme van de vorige 
eeuw kan niet het doe! zijn. Ook mag een boek
houdkundige benadering die uitgaat van vaste per
centages voor collectieve lastendruk of overheidste
korten, niet de be-langrijkste leidraad zijn voor een 
ingrijpende vernieuwing van de maatschappij. 

Een discussie over de verzorgingsstaat vergt 
allereerst een herijking van de waarden die we in de 
afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Hierbij is een 
visie op staat en markt noodzakelijk, evenals een 
visie op de burger en zijn ofhaar mogelijkheden. In 

geheel te kunnen behande
len. Op grond daarvan zal ik trachten uitgangspun
ten te ontwikkelen voor een nieuw stelsel van socia
le zekerheid, welke naar rnijn mening voortvloeien 
uit de sociaal-democratische beginselen. 

Discussie over de verzorgingsstaat 

In de jaren na de oorlog is een alomvattend stelsel 
van sociale zekerheid opgebouwd. De gedachte 
hierachter was dat elke burger moest worden be
schermd tegen het noodlot, in de vorm van bij voor
beeld werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Aan 
de overheid werd een groot aantal taken toegewe
zen om de feilen van het kapitalisme te kunnen op
vangen. Het credo was dat voor de sociaal zwakke
ren moest worden gezorgd. 

In dezelfde periode werd de burger echter onaf
hankelijker. Daarnaast bleek dat de overhe.id niet al
tijd haar nagestreefde doeleinden bereikte en zich 
vervreemdde van de burgers . Terwijl bij bedrijven 
de markt uiteindelijk het mechanisme is dat ervoor 
zorgt dat de wal het schip keert, bleek de overheid 
vaak onmachtig om het roer om te gooien. 

Zolang de econornie goed draaide, bleven de col
lectieve lasten beperkt. In de jaren zeventig en tach
tig nam het beroep op de sociale zekerheid echter 
sterk toe, waardoor de collectieve lasten de pan uit 
rezen. De acceptatie hiervan was aanvankelijk tame
lijk groot, maar werd allengs rninder naarmate de 
overheid minder in staat bleek een adequaat ant
woord te geven op de problemen in de samenleving. 

Vrijwel ieder onderdeel van de maatschappij is 
inmiddels voorwerp geworden van overheidsbe
moeienis. Er is een hele kluwen ontstaan van rege
lingen, subsidies, verzekeringen enzovoort, waar
van de effectiviteit zeer twijfelachtig is . Een Ieger 
van werknemers in de (semi-)collectieve sector 
houdt zich bezig met het overhevelen van gel den van 
de ene plaats naar de andere. Voor neveneffecten 
van regelingen worden nieuwe regelingen bedacht. 
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Vee] regelingen van de overheid zijn gericht op het 
beschermen van de sociaal zwakkeren, maar het is 
de vraag of ze dat effect oak werkelijk hebben. Uit 
onderzoeken van het Sociaal Cultured Planbureau 
blijkt bij voortduring dat de gelden niet die groepen 
bereiken waarvoor ze zijn bedoeld. 

Ook de bestuurbaarheid van de maatschappij is 
onderhevig aan gerede twijfel. Elke maatregel roept 
onbedoelde effecten op, terwijl zowel burgers als 
belangengroepen zich steeds meer gaan richten op 
het profiteren of ontgaan van de overheid in plaats 
van op het oplossen van problemen. 

De sociale zekerheid ten slotte, heeft mensen 
weliswaar behoed voor de inkomensachteruitgang 
die zij vroeger moesten doormaken, maar heeft te
vens een fuik geschapen waarin mensen vast komen 
te zitten: zij worden afhankelijk van uitkeringsin
stanties zonder dat zij de mogelijkheid hebben hun 
situatie te verbeteren. De onmacht tegenover het 
kapitaal is verminderd, maar daarvoor is onmacht 
tegenover de instanties in de plaats gekomen. 

Uitaanaspunten voor een nieuw beleid 
In mijn visie staat voorop dat de modeme burger ge
emancipeerd is en daarop aangesproken kan en moet 
worden. De maatschappij moet zodanige randvoor
waarden scheppen dat ieder mens in staat is en gesti
muleerd wordt tot creativiteit en initiatief. De over
heid dient zich te beperken en wat zij doet, moet op 
zodanige wijze worden gedaan dat de burger niet af
hankelijk wordt, maar gestimuleerd wordt zichzelf 
verder te ontwikkelen. Ten slotte moeten de privacy 

en de persoonlijke keuze, zolang deze geen schade 
berokkenen aan anderen, worden gerespecteerd. 
Oat betekent dat elke burger als een zelfstandig indi
vidu wordt gezien. 

Daamaast moet de overheid streven naar een 
grotere effectiviteit van haar maatregelen. De be
stuurbaarheid van de maatschappij moet voorop 
staan. Dit vereist een zelfbeperking van de politiek, 
een herontdekking van de markt als efficient en 
democratisch regelmechanisme en een beperking 
van de diensten die als collectief moeten worden 
beschouwd. Vee! collectieve diensten kunnen beter 
worden gereguleerd via de markt, waardoor de bur
gers zelf in staat zijn te beslissen welke diensten zij 
wei of niet wensen af te nemen en eisen kunnen stel
len aan de kwaliteit ervan . 

Let wei: het hanteren van de markt als regelme
chanisme neemt niet weg dat de politiek een stu
ringstaak heeft. De overheid heeft tot taak correcties 
aan te brengen als bepaalde maatschappelijke waar
den onvoldoende zichtbaar worden in de prijs ofhet 
aanbod op de markt. Een meer marktconforme wij-

ze van besturen door middel van een stelsel van op
slagen dan wei subsidies op prijzen, en door het 
belnvloeden van marktregulering via kwaliteitseisen 
en voorlichting, is gewenst. De overheid moet ech
ter slechts in uitzonderlijke gevallen zelf als uitvoer
der optreden. 

Overigens is hierbij wei een waarschuwing op 
haar plaats. Het is niet vanzelfsprekend dat bedrijven 
efficienter werken dan overheden. Dit geldt aileen 
in die situaties waarbij sprake is van concurrentie en 
doorzichtigheid van de markt. Het is dan oak zaak 
dat de overheid niet alJeen streeft naar een bedrijfs
matiger opzet, maar oak naar concurrentie. De 
angst van de Nederlandse overheid voor kapitaalver
nietiging bij concurrentie is contraproductief. Een 
voorbeeld hiervan is de fusiedwang van hogescho
len. 

Subsidiering van bepaalde diensten wordt vaak 
gerechtvaardigd met het argument dat sommige 
groepen burgers een te laag inkomen hebben. Het is 
echter de vraag of dit argument juist is. Waarom 
worden buurthuizen wei gesubsidieerd, maar video
recorders niet, terwijl gebrek aan inkomen in beide 
gevallen een even grate handicap is. In feite vormen 
inkomensafhankelijke subsidies een beperking van 
de vrijheid van de burgers met lagere inkomens om 
zelf te bepalen waar zij hun geld aan uitgeven. lndien 
men van mening is dat bepaalde groepen te weinig 
geld bezitten om van bepaalde diensten gebruik te 
kunnen maken, vereist het uitgangspunt van de ge
emancipeerde burger dat het inkomen wordt ver
hoogd en niet dat de betreffende dienst wordt 
gesubsidieerd. 

Vanzelfsprekend betekent dit niet dat bepaalde 
activiteiten niet gesubsidieerd mogen worden. De 
argurnenten daarvoor moeten echter worden ont
leend aan andere waarden dan alJeen inkomensver
deling. Zo kan het belang van cultuur, milieube
scherming en bescherming van kinderen een argu
ment vormen om musea, openbaar vervoer en 
jeugdhulpverlening te subsidieren. Onderwijs kan 
worden gesubsidieerd op grond van economische 
motieven en volkshuisvesting op grond van ruimte
lijke en sociale motieven. 

Oak wanneer men deze redenering volgt, kan 
men natuurlijk voldoende argumenten bedenken 
om aile regelingen bij het oude te Iaten . Ik ben ech
ter van mening dat de overheid zich sterk moet en 
kan beperken ten opzichte van de onderwerpen die 
zij nu reguleert. Bovendien zou de vorm waarin de 
subsidies worden gegoten vee! vaker dan nu markt
conform kunnen zijn. Een uitputtende bespreking 
hiervan zou hier echter te ver voeren. 
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Sociale zekerheid 
De hierboven gegeven argumentatie is geheel van 
toepassing op de sociale zekerheid . Op grond daar
van kunnen vijf uitgangspunten worden geformu
leerd: 

1. De overheid moet zich in de sociale zekerheid 
beperken tot het garanderen van het minimuminko
men ('minimumstelsel'). De verzekering van bo
venminimale inkomens is een zaak van de burgers 
zelf, dan wei van de vakorganisatie waarvan zij lid 
zijn en de werkgever bij wie zij in dienst zijn. 

2.De bemoeienis van de overheid met een bo
venminimaal verzekeringsstelsel moet zich beper
ken tot het garanderen van de mogelijkheid dat ieder 
individu deelneemt aan een dergelijk stelsel en tot 
het voorkomen van schadelijke effecten ervan op de 
mobiliteit. Bemoeienis met premiehoogten op 
grond van risico's per bedrijfstak moet worden ver
meden. Premiedifferentiatie per bedrijfstak is zelfs 
wenselijk op grond van het principe dat de vervuiler 
betaalt. Ook concurrentie tussen verzekeringsin
stellingen is gewenst om de optimale verhouding 
tussen prijs en prestatie voor werkgevers en werk
nemers te kunnen garanderen. 

3.De minimumuitkeringen moeten geheel wor
den gei'ndividualiseerd. De overheid heeft geen 
recht zich te bemoeien met keuzes van de burger om 
wei of niet samen te won en en met inkom ens van 
partners. 

4.De minimumuitkering moet geen belemme
ring vormen om werk te aanvaarden en mag niet lei
den tot een inbreuk op de privacy van de burger. Dit 
is aileen mogelijk als zij wordt omgezet in een vast 
inkomensbestanddeel, bij voorbeeld in de vorm van 
een negatieve belasting die niet geheel of groten
deels veri oren gaat bij het aanvaarden van werk. 

s. Het huidige minimumloon vormt een belem
mering voor het ontstaan van ban en ten behoeve van 
vooral uitkeringsgerechtigden op minimumniveau. 
Afschaffing van het minimum loon is gewenst om de 
werking van de arbeidsmarkt te herstellen. Om te 
voorkomen dat mensen 'door de bodem zakken' is 
daarbij een loskoppeling van inkomen en arbeid, in 
beperkte zin, noodzakelijk. 

Een dergelijk stelsel leidt tot de mogelijkheid 
voor mensen met lagere inkom ens, in sterkere mate 
dan nu het geval is, hun eigen positie te bepalen. 
Afhankelijkheid van de bijstand of andere uitkerings
regelingen en een hoge marginale belasting- en pre
miedruk (nu soms wei I oo procent of meer) zijn uit 
de wereld. De afschaffing van het minimumloon 
leidt ongetwijfeld tot een verlaging van de laagste 
inkomens (ook bovenminimaal), zeker als de directe 
koppeling tussen inkomen en loon losser wordt. Een 

ondergrens wordt gevormd door de bereidheid van 
mensen om banen te aanvaarden . De afhankelijkheid 
is door de aanwezigheid van een basisbedrag ook 
hier geringer. Daar staat tegenover dat door aan
vaarding van een beperkte baan, ook vanaf een te 
laag minimumniveau, al een redelijk inkomen is te 
bereiken. Het gevolg van dit systeem is dan ook dat 
de grens tussen werken en niet-werken wat ver
vaagt. 

Het aantal banen zal zeker aanzienlijk groeien, 
omdat een dergelijk stelsel op het laagste niveau tot 
een zeer grote verlaging van het loonkostenniveau 
leidt. Dit zal tot gevolg hebben dat voor particulie
ren en het midden- en kleinbedrijf het aantrekken 
van personeel ook in de witte sfeer vee! aantrekkelij 
ker wordt. W eliswaar zullen dat geen banen zijn van 
het hoogste niveau, maar het is niet gerechtvaardigd 
te veronderstellen dat dit vee! slechtere banen zul
len zijn dan die welke nu op het minimumniveau 
worden betaald. 

Betaalbaarheid 
In de voorgaande paragraaf is nog niet .gesproken 
over de bedragen die een dergelijke operatie met 
zich meebrengt. De kosten zijn vanzelfsprekend 
afhankelijk van de hoogte van de negatieve belasting. 
We kunnen hier drie varian ten onderscheiden: 

I .Een bedrag gelijk aan het verschil tussen een 
bijstandsuitkering voor een gezin en die voor een al
leenstaande (voorstel van de WRR). Dit zou ca. 
J soo,- per maand betekenen. Dat zou echter on
voldoende zijn om van te Ieven, ook voor·een grote 
groep minima met een baan. Een dergelijk bedrag 
verlaagt wei de drempel voor uitkeringsgerechtig
den om een baan te aanvaarden en biedt eveneens de 
mogelijkheid het minimumloon te verlagen, maar 
komt overigens onvoldoende tegemoet aan de ho
ven gestelde uitgangspunten. 

2. Een bedrag gelijk aan de helft van de bijstands
uitkering voor een gezin, dat wil zeggen ca. j8oo,
per maand. Dit komt neer op een oud voorstel van 
de Teldersstichting. Een dergelijk bedrag zou al
leenstaanden zonder baan sterk achteruit do en gaan, 
waardoor zij hetzij verplicht zouden worden te gaan 
samenwonen, hetzij een beroep zouden moeten 
doen op een aanvullende uitkering. In het laatste ge
val zou een dee! van het voordeel verdwijnen. Ik 
acht een dergelijk bedrag echter bespreekbaar, 
vooral als het gepaard gaat met het scheppen van 
banen (via de Wet Sociale Werkvoorziening, de 
wsw) voor a! die personen, van wie geen zelfstandi
ge activiteit op de arbeidsmarkt verwacht kan wor
den. 

3 .Een bedrag gelijk aan de bijstandsuitkering van 
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een alleenstaande, dat wil zeggen ca. J 11 oo,- per 
maand. Hierdoor gaan samenwonenden op bij
standsniveau er sterk op vooruit, terwijl geen van de 
lagere inkomens erop achteruitgaan. Het gevolg is 
een grote herverdeling van inkomens. 

Bij de volgende berekeningen ga ik uit van een uitke
ring van j 1 ooo, - per maand. Het marginale belas
tingtarief zou als volgt gewijzigd kunnen worden: 

Huidiae situatie Vooraestelde situatie 

o-4oo o% o-2Soo 40% 

400-4000 3S.7S% 2soo-6ooo so% 

4000-7600 so% 6ooo en hoaer 6o% 

76oo en hoaer 6o% 

De verschillen in netto-inkomen zien er dan zo uit: 

Huidiae situatie Vooraestelde situatie 

Bruto lnkomen Netto inkomen Belastina Netto inkomen 

0 0 - 1000 1000 

1000 Boo 6oo 16oo 

2000 1400 200 2200 

3000 2000 + 2So 27SO 

4000 2700 + 7SO 32So 

sooo 3200 +•2So 37SO 

6ooo 3700 +•7SO 42So 

Sooo 46So +29SO so so 

Schijnbaar gaat elke inkomensgroep er dan op voor
uit. Dat is echter niet het geval, omdat de hogere 
inkomens zich sociaal moeten bijverzekeren. 

De kosten van een dergelijke operatie zijn als 
volgt: 

- Circa I o miljoen volwassenen krijgen een uit
kering van J I 2 ooo,- per jaar. De kosten hiervan be
dragen j I 20 miljard. 

- Door het opvoeren van de progressie in de be
lastingen wordt ca. 30 miljard gulden ontvangen. 

- De sociale uitkeringen en inkomensoverdrach
ten bedragen nu ca. 140 miljard gulden. Indien we 
kinderbijslag, studiefinanciering, wsw en bouw
subsidies buiten beschouwing Iaten, blijft een bedrag 
van I I 7 miljard over dat bespaard kan worden. 

- De studiefinanciering kan voor een groot deel 
achterwege blijven, want volwassenen hebben al 
een basisuitkering. Verminderde kosten ca. 2 mil
jard gulden. 

- De uitvoeringsorganisaties van de sociale ze
kerheid worden geprivatiseerd. Het hiermee ge
moeide bedrag is ca. 3 miljard gulden. 

Dit betekent dat de operatie in totaal een bespa
ring op de collectieve lasten inhoudt van 30 miljard. 
Dit bedrag zal besteed kunnen worden aan de bo
venminimale verzekeringen. 

Hierbij is geen rekening gehouden met wijzigin
gen in het loongebouw door verlaging van het mini
mumloon. De effecten daarvan zijn enerzijds een 
verlaging van de belastingopbrengsten en anderzijds 
een verlaging van de loonkosten, ook van ambtena
ren. 

Ten slotte kunnen er nog opbrengsten verwacht 
worden van verlaging van subsidies in de bouw. 
Deze zijn echter niet aan bovenstaande operatie toe
gerekend. Dit geldt evenzeer voor vermindering 
van overheidsbemoeienis in andere sectoren. 

Conclusie 
Bovenstaande voorstellen vormen een aanzet voor 
een stelsel van sociale zekerheid dat recht doet aan 
een modeme visie op de overheid, zonder dat de 
negatieve effecten daarvan worden afgewenteld op 
de lagere inkomens, wat wei het gevolg zou zijn van 
een volledige overgang naar een laissez faire-eco 
nomie. Ieder individu wordt een bestaanszekerheid 
gegarandeerd met daarbij de mogelijkheid zich te 
verbeteren door een afweging te maken tussen inko
m en en arbeid. Het voorgestelde stelsel maakt men
sen onafhankelijk van uitkeringsinstanties en brengt 
de bemoeienis van de overheid met het gedrag van 
mensen terug tot datgene wat noodzakelijk is. 

Het stelsel is betaalbaar, maar het zal tot een her
verdeling van inkomens leiden, in het bijzonder van 
alleenstaanden en tweeverdieners met hogere inko
m ens naar mensen met lagere inkom ens. De oorzaak 
hiervan ligt niet zozeer in de invoering van het basis
inkomen, als wei in de gelijktijdige individualisering 
van dat inkomen. Individualisering van bijstandsuit
keringen zal deze effecten overigens ook met zich 
meebrengen. 

De effecten van een dergelijke grote wijziging 
zijn niet geheel te overzien. Ik denk hierbij zowel 
aan de inkomenseffecten als de effecten op de werk
gelegenheid. Mijns inziens betekent dit dat we op 
den duur moeten streven naar een dergelijk stelsel, 
maar in klein ere stappen. Ik pleit er dan ook voor te 
beginnen met een stelsel zoals de WRR dat heeft 
voorgesteld als aanzet tot een stelsel met een basisin
komen. 
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Partij

vernieuwing ? 

Korte inhoud van het voor
afgaande. 

BART TROMP vee! van 'vernieuwing' te 
bekennen. Het had er alles 

Op 2 I mei I 986 incas
seerde de PvdA een 'over
winningsnederlaag' Na een 
verkiezingscampage geba
seerd op de vertrouwde 

Universitair hoif"ddocent bij de vakaroep politieke 

wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. 

van dat in de ogen van de 
partij(leiding) met de ver
lossing uit de serni-perma
nente gevangenis van de 

Redacteur van s & D 

polarisatietactiek slaagde de partij er niet in de Ka
mermeerderheid van de regeringspartijen te bre
ken, werd zij bovendien in Kamerzetels gepasseerd 
door het CDA en belandde zij andermaal in de op
positie. De partijleiding besloot hierna een proces 
van inhoudelijke en organisatorische vernieuwing in 
gang te zetten. Een drietal 'vernieuwingsrapporten' 
zou aan die vernieuwing richting en inhoud moeten 
geven. 

In het najaar van I 9 8 7 verscheen Schuivende pane

len, waarin programmatische elementen voor die 
vernieuwing werden ontwikkeld. Naar aanleiding 
van dit rapport werd binnen de PvdA in de eerste 
helft van I 988 uitvoerig van gedachten gewisseld. 
Het resultaat daarvan werd via een tamelijk ondoor
grondelijke verklaring van het partijbestuur uit het 
najaar geacht in het nieuwe verkiezingsprogramma 
te zijn terecht gekomen. 

Nog v66r de publikatie van Schuivende pane/en 

kwam Politiek a Ia carte uit, dat was gewijd aan partij
cultuur en partij-organisatie. Dit werd door het par
tijbestuur geen discussie in de partij waard geacht. 
Het verscheen niet als brochure, en verdween in fei
te onmiddellijk in de daarvoor gereserveerde bu
reaulade. 

In het voorjaar van I 9 8 9 verscheen ten slotte Be
woaen beweaina, waarin op zeer omzichtige wijze af
scheid werd genomen van de tactiek van polarisatie 
die de PvdA vanaf I 967 in verschillende varian ten 
(en met uiteenlopende doelstellingen) had ge
bruikt. 1 Dit rapport werd door het partijbestuur 
gekwalificeerd als 'doe-rapport', hetgeen bleek in te 
houden dater in de partij verder niet over gesproken 
ofbesloten hoefde te worden. 

De onverwachte val van het kabinet-Lubbers 11 

en de daarop volgende verkiezingen en formatie 
brachten de PvdA eindelijk in de regering, ondanks 
haar verdere electorale neergang. 2 Noch in het ver
kiezingsprogramma, noch in het regeerakkoord was 

oppositie het doe! van de 
'vernieuwing' was bereikt. Nu de partij zoveel van 
haar zwaargewichten in het kabinet had gestopt, nu 
in het regeerakkoord zoveel ruimte voor 'nieuw 
beleid' was gecreeerd, nu een halszaak als 'de kop
peling' zo goed als gegarandeerd was via datzelfde 
regeerakkoord, nu het vaandel van de 'sociale ver
nieuwing' was ontrold om de marsroute van de 
nieuwe regering te markeren, nu moesten de kiezers 
die de afgelopen jaren in alle verkiezingen op lokaal, 
nationaal en Europees niveau de PvdA in de steek 
hadden gelaten, wei terugkeren. En dat was kenne
lijk de enige zorg die echt telde. 

In december I 9 8 9 maakte ik hier de balans op, en 
constateerde dat sprake was 'gestolde vernieuw
ing'. 3 Voorzover dat in de PvdA nog niet was inge
zien, maakten provinciale en gemeenteraadsverkie
zingen, alsmede de verder neergaande trerid in opi
niepeilingen steeds meer duidelijk dat de toetreding 
tot regeermacht geen panacee was voor het interne 
verval van de PvdA en haar afnemend vermogen kie
zers te trekken. In de loop van de jaren kwamen daar 
politiek missers van formaat bij, waaruit ten eerste 
bleek dat de PvdA programmatisch in het geheel niet 
klaar was geweest voor regeringsverantwoordelijk
heid, en dat dit 'tijdens de rit' niet beter aan het 
worden was; ten tweede dat de meeste PvdA-be
windslieden niet de politieke zwaargewichten wa
ren voor wie ze waren gehouden; en ten derde dat 
de partijleiding (in de breedste zin van dat woord) 
telkenmale faalde bij het politieke handwerk van 
onderlinge afstemming, regie, presentatie en de 
mobilisatie van steun en be grip. 4 

De enige organisatorische 'vernieuwing' die in 
deze periode plaatsvond, was de opheffing van Voor

waarts in I 990. Sindsdien beschikt de PvdA voor het 
eerst in haar bestaan niet meer over een eigen opi
nieblad.5 

Binnen het partijbestuur kwam het onderwerp 
partijorganisatie vanaf het najaar van I 989 weer in 
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bespreking, maar de onduidelijke en weinig vrucht
bare wijze waarop dit gebeurde leidde ertoe dat in 
de zomer van 1990 de Commissie-Van Kemenade 
(in het vervolg cvK) werd ingesteld, met als op
dracht: een analyse te geven van de plaats van de 
politieke partijen in de jaren negentig, welke zou 
moeten uitmonden in een visie op de rol van politie
ke partijen en de PvdA in het bijzonder, en op de 
wijze waarop de PvdA georganiseerd zou moeten 
zijn. 6 

Partijvoorzitter 

Terwijl de cvK aan het werk was, werd de sluime
rende crisis van de PvdA op dramatische wijze mani
fest. Eerst in de desastreuze verkiezingen voor de 
Provinciale Staten in maart 1991, waar de PvdA van 
261 zetels terugging naar 166, en in vergelijking met 
de Tweede-Kamerverkiezingen van 1989 van 31,9 
procent terugviel op 20,4 procent van de uitge
brachte stemmen. Een nog slechter resultaat dan dat 
van de gemeenteraadsverkiezingen een jaar eer
der.7 

Een van de consequenties van verkiezingen voor 
Provinciale Staten is een nieuwe samenstelling van 
de Eerste Kamer; bij de PvdA traden de tekortko
mingen van de geregionaliseerde kandidaatstelling 
ditmaal op wei heel pijnlijke wijze aan het daglicht. 
Het kostte de grootste moeite, de beoogde voorzit
ter van de Eerste Kamer, Herman Tjeenk Willink, 
een verkiesbare plaats te bezorgen. 

Daarna ging het pas goed mis, toen (ruim een 
week nadat het rapport van de CVK was afgerond) 
het onberaden en onbegrepen kabinetsvoorstel om 
hoogte en duur van de w A o-uitkering aan te tasten 
bekend werd gemaakt. Water daarna gebeurde in 
de PvdA maakte definitief duidelijk dat de inhoude
lijke vernieuwing te vroeg en ten onrechte was stop
gezet. 'Door de economische crisis en de crisis van 
de verzorgingsstaat te ontkennen, verloor de PvdA 
na 1977 het politieke initiatief en de ideologische 
hegemonie. Oat is de kern van de huidige malaise. ln 

de jaren dat het kon heeft de partij nagelaten om het 
interne debat over deze twee kernthema's te stimu
leren; ze heeft dat debat waar mogelijk verboden', 
constateerde ik nog v66r de uitbarsting rond de 
WA0, 8 

Nu moet dat debat alsnog gevoerd worden, met 
als inzet het rapport van de Commissie-Wolfson dat 
op het moment waarop ik dit schrijf (eind novem
ber) nog niet is verschenen, maar beschikbaar moet 
zijn als dit nummer van Socialisme &..Democratic uit
komt. Het extra congres in maart 1992 moet nu 
zowel strategische besluiten nemen over de politiek
inhoudelijke koers als over organisatie en werkwijze 
van de PvdA. Bovendien wordt een nieuwe voorzit
ter van het partijbestuur gekozen. Zo moet de 'ge
stolde vernieuwing' in de magnetron van dit congres 
van stalling en stroperigheid worden ontdaan. 

Over de programmatische vernieuwing zwijg ik 
hier, bij ontstentenis van het rapport van de Com
missie-Wolfson (en van de daarop te baseren ont
werp-resolutie van het partijbestuur voor het extra 
congres). Over de verkiezing van de voorzitter van 
het partijbestuur wil ik wei iets opmerken. 

Statutair en reglementair is er geen enkele nood
zaak om op dit extra congres een nieuwe voorzitter 
te kiezen, (ln plaats van op het reguliere congres, dat 
in het voorjaar van 199 3 plaatsvindt.) ln tussentijdse 
vacatures in het partijbestuur wordt volgens statu
ten en reglementen voorzien door de benoeming 
van opvolgers uit de niet gekozen kandidaten. Dit 
geldt ook voor de in functie gekozenen. 

Oat de functie van voorzitter volgens diezelfde 
reglementen niet gecombineerd kan worden met 
het lidmaatschap van de Tweede Kamer was a] zo op 
het moment dat Marjanne Sint aftrad en eerste vice
voorzitter (en Tweede-Kamerlid) Frits Castricum 
haar opvolgde. Als hij beide functies klaarblijkelijk 
in deze omstandigheden wei mag combineren van 
augustus 1991 tot april 199 2, dan kan dat ook tot het 
gewone congres in februari 199 3, Als men dit echter 
onaanvaardbaar vindt, dan bestaat de reglementaire 

1 .Voor een overzicht: Bart Tromp: 
'Party Strategies and System Change in 
the Netherlands', in: Peter Mair and 
Gordon Smith (eds.): UnderstandinB 
Party System Chanae in Western Europe, 
London: Frank Cass, 1990, pp. 82-98; 
Philip van Praag geeft een uitgebreide 
beschrijving van de eerste tien jaar 
waarin deze tactiek werd gebruikt in 
zijn Strateaie en illusie . E!Jjaar intern 
debat in de PvdA ( 1966- 1 977), 
Amsterdam: Het Spinhuis, 1991. 

deze formatie: Bart Tromp: 'Politiek 
saai, politicologisch spannend', lnter
mediair,jrg. 26, nr. 3, 19januari 1990, 
pp. 21-28. 

5. Zie over de zonderlinge gang van 
zaken mijn artikel 'Voorwaarts, en niet 
vergeten!', Socialisme &J)emocratie, 
jrg. 47, nr. 10, 1990, pp. 261 -262. 
6. P. Kalma e.a.: Een partij om te kiezen. 
Partijvernieuwing en PvdA, 
Amsterdam: Partij van de Arbeid, 
1991, p. 152 . 

2. Over de merkwaardige kanten van 

3. Bart Tromp:' Gestolde vernieu
wing', in: Socialisme en Democratie, jrg. 
46, nr. 12, 1989, pp. 370-373, 381. 
4· Hans Wansink heeft wat dit betreft 
een keurige balans opgemaakt in zijn 
artikel 'De afstraffing. Waarom de 
PvdA van alles de schuld krijgt', 
lntermediair,jrg. 27, nr. 46, 15novem
ber 1991. 

7. Cijfers ontleend aan Keesinas histo
risch archiif, maart 1991, pp. 147- 148 , 
en idem, maart 1990, pp. 1 20-1 2 1. 
8. 'Malaise in PvdA is structureel', in 
Het Parool, 13 april 1991. 
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oplossing eruit dat Castricum terugtreedt (of het 
partijbestuur verlaat); in beide gevallen zou hij als 
voorzitter worden opgevolgd door de tweede vice
voorzitter. 

Van een formele noodzaak om op clit buitenge
wone congres een nieuwe voorzitter te kiezen is 
derhalve geen sprake. Het is dan ook vreemd dat het 
partijbestuur geen enkele poging heeft gedaan zijn 
beslissing om clit toch te doen voor de !eden te moti
veren. Die motieven zijn er natuurlijk wei. Maar clie 
strekken zich logischerwijs uit tot de verkiezing van 
een nieuw partijbestuur als geheel. Het zittende is 
gekozen, met Marjanne Sint, in februari 1990, op 
een moment dat bekend was dat de CVK met ingrij
pende voorstellen moest komen over de organisatie 
van de partij, inclusief het partijbestuur. Terecht 
zijn er toen mensen geweest - zoals Jan Schaefer 
die stelden dat het in deze situatie verstancliger was 
de verkiezing van een nieuw partijbestuur uit te stel
len tot het congres waarop ook over de voorstellen 
van de cvK besloten zou worden. Het partijbestuur 
heeft dat ad vies toen niet gevolgd, en ook nu niet. 

Maar wat was nu meer voor de hand liggend 
geweest dan dat het congres bij de besluiten over 
veranderingen in organisatie en werkwijze van de 
PvdA zich ook had kunnen uitspreken over de sa
menstelling van het partijbestuur, dat na het con
gres aan die besluiten uitvoering moet geven? Op 
clie manier zou het partijbestuur het democratisch 
mandaat krijgen, dat het nu goeddeels ontbeert. Nu 
zal alleen de nieuwe voorzitter clit hebben; uit een 
oogpunt van democratie en van bestuurlijke effecti
viteit cen rare toestand. 

Rapport- Van Kemenade 
Het derde onderwerp op het extra congres in maart 
is de hervorming van de partij; de basis voor de clis
cussie daarover vormt Een partij om te kiezen, het rap
port van de c v K . Het is niet noclig dat rapport hier 
nog eens samen te vatten; het hoort grotendeels 
voor zichzelf te spreken. Op het buitengewoon con
gres in maart staat echter niet dit rapport ter beslis
sing, maar de ontwerp-resolutie clie het partijbe-
tuur op grond van het rapport heeft gemaakt. Voor 

ik op die ontwerp-resolutie in ga;noem ik daarom 
een aantal van de bepalende gezichtspunten in het 
rapport. Want clie leveren de criteria voor het sla-

9. Deze werden voor het eerst gefor
muleerd in het Rapport meerjaren
planning en partijorganisatie (ME P) 
Amsterdam: PvdA, 1978. 
1 o. Professionalisering in twee beteke
nissen die soms moeilijk te scheiden 
zijn: activiteiten die door (voltijds) 
betaalde functionarissen worden ver-

gen dan wel mislukken van partijvernieuwing. 
Uitgangspunt van het rapport is dat de PvdA vier 

centrale taken heeft9: ze moet zorgen voor een 
samenhangend en doordacht politiek programma; 
ze client de meest geschikte mensen te rekruteren en 
te selecteren voor politieke functies; ze onderhoudt 
de communicatie tussen politiek en samenleving; en 
ze houdt ten slotte een organisatie in stand die zo 
goed mogelijk is ingericht op het verrichten van de 
eerste drie taken. 

Partijvernieuwing moet erop gericht zijn dat clie 
vier taken beter vervuld worden dan nu het geval is. 
In het verleden heeft de cliscussie in de partij dat 
tezeer uit het oog verloren, en leek het vooral te 
gaan om de vraag: hoe maken wij het zo genoeglijk 
mogelijk voor de (actieve) !eden. 

In Een partij om te kiezen staat de vraag centraal 
hoe !eden kunnen bijdragen aan een zo goed moge
lijke vervulling van die vier centrale taken. En in de 
analyse over het veranderende karakter van politie
ke partijen en hun omgeving, constateert het rap
port dat partijleden vroeger vooral van belang wa
ren als vrijwillige arbeidskrachten en als represen
tanten van kiezers, maar dat clit allang niet meer het 
geval is . Steeds meer onderdelen van de taken clie 
een politieke partij verricht, zijn geprofessionali
seerd.10 Oat houdt in dat in de moderne politieke 
partij !eden vooral van belang zijn vanwege het geld 
en de kuncligheid die zij kunnen bijdragen, en dat de 
ondersteuning van de politiek van de partij en het 
voeren van het publiek debat vee! belangrijker zijn 
dan (formele) interne controle. 

Binnen deze context stelt dec v K een aantal wij 
zigingen voor in de ledenorganisatie van de PvdA, 
enerzijds gericht op verbetering van de effectiviteit 
in de uitvoering van clie vier centrale taken; ander
zijds echter gericht op verbetering en uitbreicling 
van de interne partijdemocratie. Oit laatste komt op 
verschillende punten tot uiting in de voorstellen en 
aanbevelingen van Een partij om te kiezen. Het komt 
tot uiting in het uitgangspunt dat macht en verant
woordelijkheid in de partij op elkaar moeten zijn 
afgestemd, en dat de besluitvormingsstructuur zo 
'plat' en eenvouclig mogelijk moet zijn. Het komt 
tot uiting in voorstellen om referenda in de partij 
mogelijk te maken. Het komt tot uiting in aanbeve
lingen clie zich richten tegen corporatistische en 

richt, of activiteiten die aileen kunnen 
worden verricht door daartoe bekwa
me specialisten, In politieke partijen, 
zeker in de PvdA, bestaat de neigin¥ te 
denken dat van 'professionalisering in 
de laatste betekenis sprake is als gehan
deld wordt overeenkomstig de eerste 
betekenis. 
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eigenlijk ondemocratische structuren in de partij, 
die aan bepaalde categorieen !eden via dubbele ver
tegenwoordiging meer rechten geven dan aan ande
re. Het komt tot uiting in het voorstel een PvdA
maandblad onder een onafhankelijke redactie op te 
richten ten dienste van de interne meningsvorming. 

Overigens zijn wijzigingen in de organisatorische 
structuur van de PvdA niet het voomaamste en ook 
niet het beslissende bij de vernieuwing van de partij. 
De vemieuwing zal pas succes hebben als ook de 
werkwijzen van de partij veranderd worden, en dat is 
een verandering die zich niet zo gemakkelijk in con
crete beslispunten laat vertalen. 

Ontwerp-resolutie partijbestuur 
Voor het maart-congres is Een partij om te kiezen tra
ditiegetrouw door het partijbestuur vertaald in een 
ontwerp-resolutie. In de toelichting daarop deelt 
het partijbestuur mee dat een groot aantal ideeen en 
aanbevelingen uit het rapport zich niet leent voor 
besluitvorming op een congres, onder andere omdat 
zij nog concreet moeten worden uitgewerkt. Dit 
valt te billijken; echter met twee kwalificaties. In de 
eerste plaats heeft het partijbestuur zich in het 
recente verleden niet erg bekwaam getoond in zulke 
uitwerkingen. Dat was een van de oorzaken van de 
'gestolde vernieuwing', en het was nu juist de aan
leiding om de CVK in te stellen. Het zou daarom 
vertrouwenwekkender zijn geweest als op het 
maart-congres een nieuw partijbestuur gekozen zou 
kunnen worden om deze uitwerking op zich te 
nemen. 

In de tweede plaats zijn er zaken uit Een partij om 
te kiezen waarover het congres zich zonder probleem 
kan uitspreken. lk noem de aanbeveling van de CVK 

om het huidige ledenblad om te vormen tot een 
onafhankelijk maandblad, ten behoeve van informa
tie, opiniering en discussie. Deze aanbeveling is ove
rigens spoorloos uit de ontwerp-resolutie verdwe
nen en wordt ook niet vermeld bij de onderwerpen 
die niet op het congres ter discussie staan. 

Aan de andere kant staan er nogal wat voorstel
len in de ontwerp-resolutie waarover het congres 
zich wei moet uitspreken, maar die helemaal niet 
zijn uitgewerkt. Verderop in dit artikel komen 
enkele ervan ter sprake. 

Nu zijn de 'aanbevelingen' uit Een partij om te kie
zen niet hoven kritiek verheven. De zorgvuldige 

lezer valt het op dater 'aanbevelingen' in staan, die 
in het geheel niet volgen uit de analyse en dat er 
remedies worden voorgesteld in het eigenlijke rap
port, waarvoor geen argumenten worden aange
voerd en die vaak ook nog getuigen van onbekend
heid met de bestaande praktijken binnen, en statu
ten en reglementen van de PvdA. 11 

Hoe dat zo gekomen is, is een verhaal apart. lk 
volsta ermee te vermelden dat het rapport onder 
grote tijdsdruk tot stand is gekomen en dat deze, 
voor de zorgvuldige lezer gemakkelijk te identi
ficeren 'aanbevelingen' geen onderdeel zijn geweest 
van zorgvuldige besluitvorming. 

Dit gegeven is een complicerende factor bij de 
beoordeling van de voorstellen van het partijbe
stuur. Het zou immers voor de hand hebben gelegen 
dat dit de 'aanbevelingen' uit het rapport in zijn 
resolutie onverkort had overgenomen. Ook a! ge
zien het feit dat voorzitter en secretaris van het 
Partijbestuur, evenals het bestuur van de Tweede
Kamerfractie, aan de beraadslagingen van de CVK 

(met uitzondering van de allerlaatste fase) intensief 
hebben deelgenomen. 

Mochten er nietternin in het partijbestuur over
wegende bezwaren tegen bepaalde 'aanbevelingen' 
hebben bestaan, dan had het daarvan in de ontwerp
resolutie met redenen omkleed kunnen afwijken. 

Het partijbestuur heeft echter geen van beide 
gedaan, maar een eigen resolutie opgesteld die in 
een heel andere volgorde dan in Een partij om te kie

zen sommige 'aanbevelingen' daaruit ovemeemt, 
maar dan wei weer in andere bewoordingen en 
nuances, sommige negeert en andere wijzigt, vrij
wel steeds zonder daarvoor argumenten aan te voe
ren. Aan de onderlinge samenhang van de 'aanbeve
lingen' is geen merkbare aandacht besteed. 

Er zou veelleed zijn voorkomen als het partijbe
stuur in de vier maanden die er lagen tussen de pu
blikatie van Een partij om te kiezen en de vaststelling 
van de ontwerp-resolutie enig overleg had gepleegd 
met de auteurs van het rapport. Dat dit niet is 
gebeurd, voorspelt weinig goeds voor het streven 
naar een 'communicatieve partij', waarover in de 
aanhef tot de ontwerpresolutie wordt gesproken. 

Nu ligt er een wel zeer rommelig stuk, waarvan 
de relatie met Een partij om te kiezen moeilijk is vast 
stellen. Wie de niet-amendeerbare inleiding leest, 
zou niet op de gedachte komen dat het partijbestuur 

1 1. Arie de Jong geeft daar in zijn 
beschouwing over &n partij om te kie
zen treffende voorbeelden van. ('Mag 
aileen de naam PvdA blijven?', in 
Socialism• &_Democratie, jrg. 48, 
nr. 7/8, 1991, pp. 323-328) 
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op een groot aantal pun ten de aanbevelingen uit Een 
partij om te kiezen niet overneemt, of er een heel 
andere inhoud aan geeft. lntegendeel. In die inlei
ding verklaart het partijbestuur 'zich in grote lijnen 
te kunnen vinden in de analyse die de commissie in 
haar rapport heeft aangeboden'; 'het rapport fun
geert dan ook als leidraad voor de voorliggende PB 

resolutie'; en het partijbestuur baseert zich in die 
resolutie 'in sterke mate op de analyse en aanbeve
lingen uit het rapport Een partij om te kiezen'. 

Men zou na zulke uitspraken verwachten dat het 
partijbestuur uitlegt waarom het nochtans een aantal 
aanbevelingen niet overneemt, of er andere van 
maakt. Niets daarvan. lk vind dat verbijsterend, niet 
eens zozeer als mede-auteur van Een partij om te kie
zen, maar vooral als gewoon lid van de partij die 
meent dat een partijbestuur niet aileen tekst maar 
ook uitleg hoort verschaffen. 

Aanbevelinaen 
Om mijn commentaar op de 'aanbevelingen' in de 
ontwerp-resolutie van het partijbestuur zo inzichte
lijk mogelijk te maken, loop ik die aile dertien na, 
zoals ze zijn gepubliceerd in het 'magazine voor aile 
!eden', Rood. 1 2 Ik beperk rnij daarbij tot die aanbe
velingen die in belangrijke mate afwijken van de ana
lyse en daaruitvolgende aanbevelingen uit Een partij 
om te kiezen. 

Aanbeveling I betreft die aanbevelingen uit Een 
partij om te kiezen 'die al in gang zijn gezet ofnog con
creet uitgewerkt moeten worden'. Ik heb al opge
merkt dat een aantal 'aanbevelingen' hier niet wor
den genoemd, maar ook niet terugkeren in de reso
lutie van het partijbestuur. Opmerkelijk is ook wat 
slinks (want zonder nadere uitleg) is geschrapt. Zo is 
van aanbeveling 1 3 uit Een partij om te kiezen aileen 
overgebleven de eis aan neveninstellingen om te 
rapporteren over hun bijdrage aan de vernieuwing. 
Het partijbestuur voegt daarbij 'uitdrukkelijk de 
optie in van eventuele (sic! bt) integratie in de regu
liere partijorganisatie. Maar in aanbeveling I 3 van 
de c v K werd die vraag ook gesteld aan de categoria
le organisaties van de PvdA (lees: Rooie Vrouwen 
en Jonge Socialisten), terwijl de commissie tevens 
stelde dat de categoriale organisaties geen eigen 
posities dienden te hebben in de formele besluitvor-

mingsstructuur van de PvdA, iets wat in het rapport 
zelf met grondige argumenten ten aanzien van par
tijdemocratie werd gemotiveerd. Dit nu is zonder 
een tegenargument door het partijbestuur weggela
ten. 

In aanbeveling 2, Europeanisering, wijkt het par
tijbestuur af van de CVK door de totstandkoming 
van een Europese sociaal-democratische partij, met 
de mogelijkheid van een individueel lidmaatschap, 
voor te steilen. Elke argumentatie ontbreekt, even
als een toelichting hoe dit politiek en organisatorisch 
gerealiseerd zou kunnen worden. Een volstrekte 
slag in de Iucht. 

Aanbeveling 3 (een nieuw beginselprogramma) 
is in die zin door het partijbestuur gewijzigd dat het 
de opsteiling ervan pas mogelijk acht na de viering in 
1994 van 1 oo jaar sociaal-democratie in Nederland. 
De c v K had die viering graag bekroond gezien door 
de vaststeiling van een nieuw beginselprogramma. 
Ik zou zeggen: over beide suggesties valt te praten, 
gezien de problematische kanten van zo'n onderne
ming.'3 

Aanbeveling 4, de bekorting van verkiezingspro
gramma's spoort met de desbetreffende aanbeveling 
van de c v K. Oat geldt ook voor 5, progressieve 
samenwerking, waarbij het partijbestuur zich geluk
kig niet heeft Iaten opjagen door de groep-Van der 
Louw, die dit punt onberaden vertaalde tot het stre
ven naar een samensmelting van Groen Links, PvdA 
en o66 . '4 

In aanbeveling 6 neemt het partijbestuur het uit
gangspunt van de c v K over dat de organisatie van de 
PvdA wat betreft de besluitvorming wordt afge
stemd op die van het openbaar bestuur. 

Aanbeveling 7 gaat over het lidmaatschap van de 
partij . De formulering is ietwat dwaas: 'Het lid
maatschap van de partij wordt een nationaallidmaat
schap, waarvan wordt afgeleid het recht van !eden 
om ledenrechten uit te oefenen op gewestelijk en 
afdelingsniveau.' Het klinkt fraai, maar de suggestie 
dat er iets verandert slaat nergens op: zo is het al 
vanaf de oprichting van de PvdA in I 946. 

Conform een suggestie van de cvK heet het dat 
het donateurschap wordt ingevoerd. Dit is een van 
die aanbevelingen van de cvK die niet uit het rap
port voortvloeit, en die ook niet is uitgewerkt. Het 

12. Rood, jrg. 2, nr. 2, november 
'99' , pp. 37-40. De overwegingen die 
tot de resolutie leidden zijn daar niet 
gepubliceerd 'omdat ze te vee! ruimte 
vergen'. Oat heeft de discussie in de 
afdelingen niet gemakkelijker 

van Rood is nu besteed aan een inter 
view met Karin Bloemen. 

Tromp: 'Een nieuw beginselprogram
ma: noodzaak en onmogelijkheid', 
Socialisme &..Democratie , jrg. 47, nr. 4, 
199o,pp. 1o5- Io9.' 

gemaakt, stel ik me voor. De benodig
de ruimte in het betreffende nummer 

1 3. Die heb ik uiteengezet zowel in 
een analyse van het oude beginselpro
gramma (Bart Tromp e.a.: Beainselen 
ter sprake, Amsterdam: Wiardi beck
man Stichting, 198 5) als in een 
beschouwing over een nieuw (Bart 

14. Cf. Andre van der Louw: 'Onder 
een Rode Hoed' , Tijd en Taak, 89, 21, 
9 november 1991, pp. 3-4. 
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probleem is de verhouding tussen leden en dona
teurs. De eersten hebben rechten in de partij, en 
betalen contributie . De tweeden betalen alleen en 
hebben geen rechten (maar ook niet het gevoel dat 
ze die eigenlijk zouden moeten uitoefenen). Het is 
nu zo dat men voor iets meer dan j 7,- per kwartaal 
volwaardig lid van de PvdA kan zijn. Zo'n lidmaat
schap is al niet kostendekkend. Een donateur zal 
toch meer moeten bijdragen, zelfs al ontvangt hij 
alleen maar het partijblad (zoals de cvK voorstelde) 
om de partij niet meer te kosten dan op te brengen. 
(En dat lijkt mij de bedoeling van zo'n instituut.) 
Maar dan wordt het wel wat vreemd om hem de lid
maatschapsrechten te ontzeggen die je voor nog 
geen rijksdaalder per maand wel hebt. Kortom: dit 
is nu zo'n punt dat het partijbestuur had moeten uit
werken tot een concreet voorstel (of met redenen 
omkleed had moeten verwerpen). 

Dat geldt eigenlijk ook voor de voorgestelde 
afschaffing ('zoveel mogelijk') van niet-wettelijke 
onverenigbaarheden van publieke en partijfuncties. 
Dit voorstel is in het geheel niet gespecificeerd. 
Welke onverenigbaarheden zijn dat dan? Een paar 
jaar geleden zijn de anti-cumulatiebepalingen in de 
PvdA zorgvuldig bekeken en opgeschoond. Dat 
heeft zijn neerslag gevonden in artikel 1 o van het 
huishoudelijk reglement van de PvdA. Als het partij
bestuur van mening is dat daaraan opnieuw gesleu
teld moet worden, dan had het concrete voorstellen 
moeten voorleggen aan dit congres. 

Aanbeveling 8 gaat over de afdeling en haar ta
ken . Het is niet duidelijk wat voor verschil realise
ring van deze aanbeveling inhoudt ten opzichte van 
wat daarover nu in de statuten is vastgelegd. 

Dit is overigens een terugkerend euvel in de aan
bevelingen van de ontwerp-resolutie: het partijbe
stuur heeft nagelaten te omschrijven hoe zijn voor
stellen zich verhouden tot de bestaande statuten en 
het bestaande huishoudelijk reglement. Als de aan
bevelingen worden aangenomen, zal dat, dit durf ik 
nu al te voorspellen, leiden tot grote moeilijkheden 
bij hun 'vertaling' in wijzigingen van statuten en 
huishoudelijk reglement, omdat ze tot vele tegen
strijdigheden en inconsequenties leiden die voor de 
congresgangers in maart verborgen zijn. Had het 
partijbestuur zijn huiswerk gedaan (of dit uitbesteed 
aan bij voorbeeld de reglementencomrnissie) dan 
was het met uitgewerkte en doordachte aanbevelin
gen over de organisatie van de partij gekomen. 

Is. Tenzij hij bij enkelvoudige kandi
daatstelling wordt verkozen, want dan 
voorziet het partijbestuur niet in zo'n 
verkiezing onder alle leden. De PvdA 
zal dus twee soorten afdelingsvoorzit-

De enige concrete wijziging ten opzichte van de be
staande partij-organisatie in aanbeveling 8 is het 
voorstel de afdelingsvoorzitter via een schriftelijke 
procedure door alle afdelingsleden te laten kiezen . 
Dit voorstel is ook te vinden in Een partij om te kiezen. 

In het rapport zal men echter tevergeefs naar een 
motivering voor deze aanbeveling zoeken. 

De cvK heeft alleen gediscussieerd over een 
rechtstreekse verkiezing van voorzitters van gewes
telijke besturen nieuwe stijl, een suggestie die het 
partijbestuur heeft overgenomen. De motivering 
daarvoor is wel duidelijk, zij het impliciet. Volgens 
het voorstel van de cv K maken in de nieuwe struc
tuur voorzitters van het gewestelijk bestuur qualitate 

qua deel uit van het partijbestuur . Om het verschil in 
democratische legitimatie tussen deze leden van het 
partijbestuur en de door verkiezing op een partij
congres gekozenen niet te schrijnend te maken, is 
voor deze weg gekozen. 

Er is echter geen enkel argument om afdelings
voorzitters een speciale status ten opzichte van 
andere afdelingsbestuursleden te geven, en hen bui
ten controle van de ledenvergadering te plaatsen. 
Integendeel, zo'n voorstel druist in tegen de princi
pes van verenigingsdemocratie waar de PvdA zuinig 
op moet zijn. Een op die wijze gekozen soort plebis
citaire voorzitter zou immers, anders dan zijn colle
ga-bestuursleden, geen verantwoording meer schul
dig zijn aan de ledenvergadering van de afdeling. I 5 

In plaats van deze lapsus uit een Partij om te kiezen 

te corrigeren, maakt het partijbestuur het nog bon
ter, en stelt voor ook de voorzitter van het partijbe
stuur in geval van meervoudige kandidaatstelling via 
een schriftelijke stemming onder alle leden van de 
PvdA te kiezen . De bezwaren tegen zo'n verkiezing 
op afdelingsniveau gelden hier nog sterker. Een 
aldus gekozen voorzitter zou niet alleen een 'status 
aparte' hebben in het partijbestuur en geen verant
woording schuldig zijn aan het congres (zoals zijn 
medebestuursleden). Hij zou, als enige rechtstreeks 
landelijk gekozen functionaris van de partij, een 
merkwaardige positie innemen ten opzichte van 
lijsttrekker en (andere) Kamerleden, te meer omdat 
er geen lichaam is aan wie hij verantwoording schul
dig is-' 6 

Een van de centrale doelen van de CVK was ver
betering van de interne partijdemocratie, vooral 
door macht en verantwoordelijkheid elkaar te laten 
dekken . Voorstellen tot deze rechtstreekse verkie-

ters krijgen, als deze aanbeveling 
wordt opgevolgd. 
r 6 . Dat is een van de redenen waarom 
de cv K verkiezing van de lijsttrekker 
langs deze weg heeft verworpen. 
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zingen van voorzitters zijn eigenlijk strijdig met een 
behoorlijke verenigingsdemocratie. 

KandidaatstellinB 

Aanbeveling 9 gaat over de gewesten . Het partijbe
stuur volgt hier, met een kleine (?) uitzondering 1 7, 

decvK. 
De formuleringen zijn ergerlijk onprecies. Ge

sproken wordt van 'het terugbrengen van de gewes
telijke functie tot twee hoofdtaken', namelijk 'de 
orientatie op de provinciale politiek en de organisa
torische schamierfunctie in de partij'. Die tweede 
hoofdtaak komt nergens voor in statuten en regle
menten, en geldt precies zo voor afdelingen (waar 
zij niet wordt genoemd). Ook hier verwart het par
tijbestuur taken in het kader van de democratische 
be luitvorming met organisatorisch-administratie
ve; in Een partij om te kiezen is juist getracht die twee 
duidelijk te scheiden. 

Aanbeveling I o gaat over het partijbestuur. In 
grote lijnen lijkt de ontwerpresolutie de aanbevelin
gen van de CVK te volgen. Maar dat is voor een dee! 
schijn . Op vele en gewichtige punten is van die aan
bevelingen afgeweken, zonder dat daarvoor een 
motivering wordt gegeven. 

Zo wordt hier een bezoldigde tweede vice-voor
zitter voor internationale zaken opgevoerd, terwijl 
de c v K vond dat deze functie gecombineerd kon 
worden met een andere openbare functie. (AI was 
het alleen maar om deze functionaris voldoende sta
tus ten opzichte van zijn buitenlandse counterparts te 
gcven, dat zijn zonder uitzondering parlementariers 
n/of oud-ministers). De aanbeveling om te over

wegen op den duur alle voltijds betaalde partijbe
stuursfuncties af te schaffen vindt men in de ont
werp-resolutie niet terug. De voorzitter van de 
Rooie Vrouwen (officieel: 'het bestuurslid belast 
met het werk voor vrouwelijke !eden'), die in de 
anti-corporatistische visie van de cvK adviserend lid 
van het partijbestuur zou moeten zijn, is hier weer 
g woon lid. 

De zittingsduur van het partijbestuur is in de 
r solutie op twee jaar gehouden. Terecht: de aanbe
veling cr vier jaar van te maken uit Een partij om te 
kiezen behoorde tot die welke geen steun vinden in 
d analyse van het rapport. Merkwaardig is dat het 
voorstel van de c v K , om de gekozen secretaris te 

17. Namelijk dat de gewestelijke ver
gadering naast aile !eden uit het gewest 
ook bestaat uit afdelingsafgevaardig
den, een verstandige overgangsmaatre
gel die echter onbetekenend wordt als 
aileen de laatsten stemrecht krijgen, 
zoals door het partijbestuur voorge-

vervangen door een professionele manager als direc
teur van het partijbureau, niet als een beslispunt in 
de resolutie is opgenomen. Wat betreft de taken van 
het congres volgt de ontwerpresolutie de aanbeve
lingen van de CVK vrij nauwkeurig, uitgezonderd 
die met betrekking tot de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer. (lk kom daar straks op terug.) 

Als het gaat om de samenstelling van het congres, 
heeft het partijbestuur gekozen voor de rninst ver
gaande verandering die de op dit punt verdeelde 
comrnissie heeft voorgesteld. Aangezien ik bij dege
nen behoorde die die minder vergaande wijziging 
voorstonden, en het alternatief als onwerkbaar, in 
strijd met de algemene organisatieprincipes van het 
rapport, en in tendens ondemocratisch verwierpen, 
kan ik mij op dit punt in de ontwerp-resolutie vin
den. Maar het voorgestelde principe van een afge
vaardigde per ca. 25o !eden acht ik niet juist. Dit 
maakt het voor kleine afdelingen wei buitengewoon 
moeilijk om tot een gezamenlijke congresafgevaar
digde te komen. 

De huidige situatie is deze: elke afdeling heeft 
recht op een congresafgevaardigde, waarbij deze 
voor elke vijftig !eden of een gedeelte daarvan zes 
stemmen uitbrengt. Afdelingen die meer dan 3oo 
!eden tellen, krijgen per 3oo !eden (of een dee! daar
van) een extra afgevaardigde. 1 8 Eerder is in de com
missie voorgesteld dat getal van 3 oo te verhogen, en 
kleinere afdelingen het recht op een congresafge
vaardigde te geven als zij te zamen tenminste I 5o !e
den tellen. Oat zou voor de vele en vaak ve,rspreide 
kleine afdelingen nog net te realiseren zijn. 

Als er een jaarlijks congres plaatsvindt, zie ik 
overigens geen reden om congresafgevaardigden 
voor twee jaar te benoemen. Voorts houdt de bepa
ling dat zij zonder last of ruggespraak aan het con
gres deelnemen geen wijziging in ten aanzien van de 
huidige stand van zaken; zonder die bepaling zou elk 
congres zowel zinloos als onmogelijk zijn. Duister is 
waarom het partijbestuur de aanbeveling van de 
CVK om !eden van de Staten-Generaal spreekrecht 
op het congres te geven zonder enig argument heeft 
weggelaten. 

Bij aanbeveling I 2, de kandidaatstelling voor ver
tegenwoordigende lichamen, sluit het partijbestuur 
zich aan bij het uitgangspunt van Een partij om te kie
zen: de beslissingen daarover moeten op hetzelfde 

steld. Dan verandert er namelijk niets 
in vergelijking met de bestaande situ
atie, en in dit geval wijkt het partijbe
stuur onbeargumenteerd geheel af van 
de gedachtengang en voorstellen van 
decvK. 
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niveau en door hetzelfde lichaam worden genomen 
dat ook het verkiezingsprogram vaststelt. 

Maar voor de Tweede Kamer wordt met dit 
uitgangspunt gebroken, en krijgt ieder gewest het 
recht op de landelijke lijst een eigen kandidaat te 
plaatsen. Dit wordt beargumenteerd met 'redenen 
van regionale binding en regionale herkenbaarheid', 
die niet nader worden toegelicht. 

Het is een argumentatie van niks. Uit alle onder
zoek van de laatste twintig jaar komt naar voren dat 
de kiezer die 'regionale binding' door middel van 
een gewestelijk gekozen Kamerlid op geen enkele 
manier ervaart, herkent of waardeert. De enige 
'regionale binding' van een PvdA-Kamerlid met 
'zijn' regio is de binding met het gewestelijk bestuur 
en een kleine groep daaromheen. Die dan ook blijkt 
de voornaamste rekruteringsbasis voor Kamerleden 
te zijn geworden. 1 9 Het is bovendien onzin om 
regionale herkenbaarheid enkel en alleen door mid
del van gewestelijke kandidaatstelling mogelijk te 
achten. Ik denk bij voorbeeld dat voor Friesland 
Kamerleden, die via de toen geldende nationale kan
didaatstelling benoemd werden, als Anne Vondeling 
en Fedde Schurer, heel wat herkenbaarder waren 
dan de huidige, die in de Kamer zitten dankzij de 
gewestelijke kandidaatstelling. 

Met deze aanbeveling breekt het partijbestuur 
met het door hemzelf aanvaarde uitgangspunt, dat 
voor alle andere kandidaatstellingen als vanzelfspre
kend geldt. Als dit voorstel wordt aanvaard, komen 
er twee categorieën Kamerleden voor de PvdA in de 
Tweede Kamer, die aan twee onderscheiden licha
men (congres en gewest) verantwoording afleggen, 
wordt de opstelling (en beoordeling) van een even
wichtige kandidatenlijst onmogelijk en wordt de 
bodem weggeslagen onder de voorstellen van de 
CVK om de fractie in de Tweede Kamer veel meer 
als een team te organiseren, in plaats van als een ver
zameling toko-houders. 

Bij deze aanbeveling laat het partijbestuur- dit is 
een bezwaar los van het bovenstaande- in het mid
den of de benoeming van die gewestelijke kandida
ten vóór of na de vaststelling van de nationale lijst 
door het congres plaatsvindt. Of, om het anders te 
zeggen: worden de gewesten gedwongen hun beste 
kandidaat gewestelijk in te zetten, of hun slecht
ste. 20 

Het zou logisch zijn geweest als het partijbestuur 
met deze aanbeveling was afgestapt van het voorstel 
van de CVK om de voorzitters van de gewestelijke 
besturen een ex r1ficio plaats in het partijbestuur te 
geven. Die was hen door de CVK immers toege
dacht als extra garantie voor een evenwichtige re
gionale spreiding van Kamerleden op de lijst. Met 
deze aanbeveling van het partijbestuur wordt echter 
de invloed van de gewestelijke voorzitters verdub
beld: zij oefenen die nu zowel uit bij de samenstel
ling van de nationale lijst als bij de benoeming van de 
gewestelijke favoriet. Dit is een vorm van verdub
beld ondemocratisch corporatisme. 

In een Partij om te kiezen werd verder in overwe
ging gegeven 2 1 om kandidatenlijsten te onderwer
pen aan een referendum onder de betreffende leden. 
Het partijbestuur 'overweegt' niet, het stelt dit voor 
op regionaal en lokaal, maar niet op landelijk niveau. 
Dit voorstel, waaraan nogal wat haken en ogen 
zitten, is in het geheel niet uitgewerkt naar zijn con
sequenties. Het mist op provinciaal en lokaal niveau 
overtuigingskracht: hier heeft immers elk lid toe
gang tot de vergadering die besluit over de samen
stelling van de lijst . 

Juist op landelijk niveau, waar de lijst (volgens de 
cv K) zou worden vastgesteld door een gekozen 
congres, zou een referendum onder leden, al dan 
niet na of via afdelingsbijeenkomsten, een democra
tisch middel tot correctie kunnen zijn. Die moge
lijkheid sluit het partijbestuur nu zonder enig argu
ment uit. 

In het bovenstaande heb ik getracht de ontwerp
resolutie van het partijbestuur voor het congres in 
maart te toetsen aan de analyse en daaruitvolgende 
aanbevelingen van Een partij om te kiezen, en te be
oordelen op argumentatie en interne samenhang. 

Senator Sam Ervin zei indertijd bij de presentatie 
van het rapport van zijn Select Committee over Wa
tergate: 'Some people draw a horse, and then under 
it they write :"a horse". We ju st drew the horse.' Zo 
heb ik er geen behoefte aan deze beschouwing af te 
sluiten met een uitvoerige conclusie -. Ik zou slechts 
dit willen zeggen: de wijze waarop het partijbestuur 
met het rapport Een partij om te kiezen is omgegaan, is 
een triest stemmende illustratie van de noodzaak de 
PvdA radicaal te vernieuwen. 

1 9. Zoals Co hen in zijn recente bijdra
ge over een Partij om te kiezen nog eens 
memoreert . (Socialisme &._Democratie, 

jrg. 48, nr. 9, 1991, pp. 399-40 I . 

2o. Buiten beschouwing laat ik dan het 
(anti-corporatistische) bezwaar dat 

elke procedure die alle gewesten het
zelfde gewicht bij de kandidaatstelling 
geeft nogal ondemocratisch is, omdat 
zij in ledental en kiezersaanhang sterk 
verschillen. 

2 1 . Ik wil er in alle bescheidenheid op 
wijzen dat in het rapport van de cv K 

niet voor niets formuleringen om iets 
'te overwegen' dan wel iets 'voor te 
stellen' zijn onderscheiden. 
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Anachronistische 
vermeuwmg 

Hans Righart bespreekt: 

Mamix Krop e.a. (red.), Het twaa!fde 

jaarboek voor het democratisch socialisme, 

Amsterdam: De Arbeiderspers / 

Wiardi Beckman Stichting, 199 1. 

'De PvdA ... pffiff. ( ... ) Ik wil 
nooit meer een formele positie in 
de PvdA bekleden. Ik voel me een 
bevriende buitenstaander . Ik heb 
vaak het gevoel dat ik geen lid 
meer ben. Voor de gemeente
raadsverkiezingen van 2 1 maart 
vraag ik me serieus af of ik nog 
wei op de PvdA moet stemmen. 
( ... ) Het bijwonen van een partij
raad of een PvdA-congres vind ik 
pure tijdverspilling. Tijdvervui
ling eigenlijk. W at moet ik daar 
doen? Ik leer er niets.' Aan het 
woord is Felix Rottenberg, kandi
daat-partijvoorzitter tegenwoor
dig; het interview dateert van 
zo'n anderhalf jaar geleden -(De 
Tijd, 2 3 februari 1990). Een mens 
kan van gedachten veranderen, 
zullen we maar zeggen. De vie
rendertigjarige Rottenberg, met 
zijn zorgvuldig gecultiveerde 
imago van yo una rebel, moet de 
PvdA teruggeven wat zij zo node 
mist: jeugdigheid, elan, creativi
teit, frisheid. Hoezeer de partij de 
aansluiting met de jonge genera
tie heeft verloren, bleek onlangs 
nog toen een licht bejaard gezel
schap amechtige pogingen deed 
om een lijk uit de jaren zeventig 
te reanimeren: de Progressieve 
Volkspartij . Oat de sociaal-demo
cratie in een crisis verkeert, is zo 
langzamerhand een gemeenplaats 
geworden. De PvdA gaat ge
kromd onder een rugzak vol el
lende: een tijdgeest die bol staat 
van antinivelleringsdenken en in
dividualisme, een verzorgings-

staat die z6 erg klaar is dat het tijd 
wordt om 'm af te breken, een 
vijfde colonne van putschisten in 
de eigen gelederen, een maat
schappelijke agenda vol proble
men die niet Ianger te plaatsen 
zijn binnen de overzichtelijke 
links-rechts dichotomie (milieu, 
Europa, normvervaging, minder
heden) en, ter completering van 
dit rampenscenario, een vrije val 
in de opiniepeilingen. 

Heijermans en Mozer 
Bij zoveel narigheid kan het nooit 
kwaad - al was het maar ter relati
vering - eens de geschiedenis in te 
duiken. Ziehier globaal de ge
dachte van de redactie van dit 
T waa!fde jaarboek voor bet democra
tisch socialisme. Oat het niet de 
eerste crisis is in het bestaan van 
de sociaal-democratie wordt in 
dit Jaarboek wei duidelijk; of de 
partij ooit voor hetere vuren heeft 
gestaan, betwijfel ik. Drie artike
len zijn gerangschikt onder de kop 
'vernieuwing', twee daarvan zijn 
historisch. De historicus Rob 
Hartmans schreef een stuk over 
de ideologische herorientatie van 
de SOAP in de jaren dertig . Zijn 
Amsterdamse vakbroeder Her
man de Liagre Bohl wijdde een 
artikel aan een invloedrijke so
ciaal-democraat uit de jaren veer
tig en vijftig: Willem Banning. 
Paul Kalma en Marnix Krop wer
pen zich op de eigentijdse ver
nieuwing: de PvdA moet meer 
middenpartij worden, zo luidt 
hun boodschap. 

Naast dit vernieuwingsdossier 
telt het Jaarboek nog twee andere 
bijdragen. Hans Goedkoop, his
toricus en HP /De Tijd-redacteur, 
publiceerde een voorstudie van 
zijn in 199 2 te verschijnen bio
grafie van Herman Heijermans. 
Goedkoop beschrijft Heijermans' 
jonge jaren ( 1897-1 904) toen hij 
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nog geen grote roem geoogst had 
met toneelwerk als Op hoop van 

zeaen, waarin hij socialisme en 
kunst met elkaar probeerde te 
verbinden. 

De Utrechtse historicus en 
Duitsland-specialist Friso Wie
lenga presenteert een biografisch 
portret van Alfred Mozer (1905-

1979)· Deze kleurrijke sociaal
democraat van de oude stempel
hij bedankte in 1972 voor een 
zijns inziens ver naar links door
geslagen PvdA -geniet geen gro
te bekendheid, maar oefende ach
ter de coulissen van de internatio
nale politiek grote invloed uit als 
overtuigd Europees federalist en 
bestrijder van ieder soort nationa
lisme. Mozer was van 1948 tot 

1958 internationaal secretaris 
van de PvdA en daarna kabinets
chef van EG-landbouwcommissa
ris Mansholt. De PvdA heeft het 
nooit aangedurfd Mozer te kan
dideren voor de Tweede Kamer; 
zijn Duitse accent - Mozer had 
een Duitse moeder en een Hon
gaarse vader- was de reden voor 
deze schroomvalligheid. 

Beide biografische schetsen 
zijn goed geschreven en gedocu
menteerd. Zij maken nieuwsgie
rig naar het grotere werk en ik 
zou zeggen dat naast Heijermans 

00k Mozer een biografie ver
dient. Bij alle waardering voor 
deze stukken is het toch jammer 
dat de Jaarboekredactie er niet in 
geslaagd is een homogeen thema
nummer over verrueuwmg samen 
te stellen. Ik concentreer mij om
wille van ruimte en samenhang op 
de stukken over vernieuwing. 

Het stuk van Hartmans over de 
sDA P in de jaren dertig biedt, 
zoals te verwachten was, weinig 
nieuws. Het onderwerp is inmid
dels flink afgekloven. Twee jaar 
geleden verscheen het proef
schrift van Peter Jan Knegtrnans 
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overdeSDAPin de periode r 929-

1 9 3 9, en over het Plan van de 
Arbeid ( 19 3 5) is zo langzamer
hand ook al heel wat afgeschre
ven' . De jaren dertig zijn zeker 
een sleutelhoofdstuk in de ge
schiedenis van de Nederlandse 
sociaal-democratie . Immers, in 
een paar jaar tijd werd bijna de 
hele socialistische katechismus bij 
het oud papier gedeponeerd: het 
dogmatische socialisatiestreven, 
het internationalisme, het pa
cifisme, het republikanisme en 
het anti-etatisme. Maar met boe
ken als van Knegtrnans en John 
Jansen van Galen onder handbe
reik, maakt het artikel van Hart
mans op mij toch een beetje een 
overbodige indruk. 

Banning 

Frisser is Böhls studie over Wil
lem Bannillg. Banningsinvloed op 
de PvdA is groot geweest; Böhl 
noemt hem terecht de intellectu
ele mentor van de partij in de ja
ren veertig en vijftig. Met de di
recte politiek bemoeide hij zich 
nauwelijks, met de ideologie des 
te meer. Het ontwerpprogram 
van 1 946 was grotendeels zijn 
werk, evenals de beginselpro
gramma's van 1947 en 1959. Bo
vendien was hij tot het midden 
van de jaren vijftig de hoofdredac
teur van Socialisme en Democratie. 

Maar historische importantie ont
leent deze religieus-socialist na
tuurlijk in de eerste plaats aan zijn 
rol in de doorbraak; eerst als 
voorbereider in het gijzelaars
kamp van Sint Michielsgestel, 
vervolgens direct na de oorlog als 
voorzitter van de Nederlandse 
Volksbeweging en ten slotte in de 
prille PvdA, waar hij zijn ethische 
socialisme concreet vorm pro
beerde te geven. Juist over die 
laatste activiteiten zijn we nu 
dankzij Böhls studie beter geïn-

formeerd. Bannings doorbraak
pluralisme hield in dat de PvdA 
een forum moest zijn voor al die
genen die de beginselen van naas
tenliefde en gerechtigheid ernstig 
namen. Voor de theoloog Ban
ning was het socialisme vooral 
een zedelijke gedragslijn. Aan
vankelijk werd voor dit standpunt 
de nogal zweverige kwalifica
tie personalistisch socialisme ge
bruikt. Na een paar jaar schakelde 
Banning over op de term 'demo
cratisch socialisme' en ook wel 
'modern socialisme'. Hoe wa
zig dit domineessocialisme ook 
mocht zijn, één consequentie was 
glashelder, namelijk de bestrij
ding van de verzuiling, c.q de 
partijvorming op confessionele 
grondslag. De PvdA mocht in 
geen geval geïdentificeerd wor
den met één bepaalde levensbe
schouwing, en dus ook niet met 
het socialisme. Met deze ijzeren 
consequentie richtte Banning zich 
ook tegen de rode verzuiling. 
Door dit standpunt kwam Ban
ning nogal eens in aanvaring met 
de meer orthodox denkenden 
binnen de PvdA, in het bijzonder 
met het binnen de partij opere
rende Sociaal-Democratisch Cen
trum . Zo bezien valt Banning te 
beschouwen als ontzuiler avant la 

lettre. 
Banning won uiteindelijk de 

slag om de 'deconfessionalise
ring' van de sociaal-democratie: 
tegen het einde van de jaren vijftig 
overheerste een end cif ideoloBY

denken in de PvdA en in 1 964 

stierf het s D c een geruisloze 
dood. Ofschoon Böhl hier een 
punt zet achter zijn verhaal, is het 
wel aardig om even door te rede
neren naar de vernieuwingsbewe
ging in de tweede helft van de 
jaren zestig; immers, gezien van
uit het perspectief van de late ja
ren vijftig kan men Nieuw Links 
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ook beschouwen als een stap te
rug; terug naar het klassiek-so
cialistische erfgoed dat Banning 
met zoveel moeite had trachten te 
verbannen naar de rommelzolder 
van de geschiedenis . 

Banning ondergaat tegen
woordig een herwaardering, vooral 
in de kring van de Wood
brookers. Op zichzelf is een der
gelijk herwaardering heel begrij 
pehjk. Juist in deze tijd, waarin de 
sociaal-democratie aan een diepe 
identiteitscrisis ten prooi is, oogst 
een figuur als Banning, die de et
hische grondslag van het socialis
me zozeer benadrukte, nieuwe 
belang telling. Maar Iaten we te
gelijk ook niet het andere gezicht 
van dominee Banning vergeten: 
was hij niet de man die pleitte 
voor een herkerstening van Ne
derland en die in de oorlog plan
nen maakte voor een nationale 
jeugdbeweging met een gemeen
schappelijk uniform en sportpro
gramma? 2 

Dejensiej 
Ten slotte het sterk programmati
sche artikel van Kalma en Krop. 
Het spijt me het te moeten zeg
gen, maar mijns inziens is de bij 
drage van de directeur en voor
malig adjunct-directeur van het 
wetenschappelijk bureau van de 
PvdA, een illustratie van het on
ge'inspireerde conservatisme van 
de hedendaagse sociaal-demo
cratie. Onder de titel 'Zonder het 
midden gaat het niet' stellen de 
auteurs de problematiek van de 
verzorgingsstaat aan de orde. 
Volgens hen moet de PvdA niet 
kiezen voor het uitgeklede type 
verzorgingsstaat, dat slechts een 
beperkt aantal minimale voorzie
ningen voor de zwaksten kent. 
Zoiets is volgens Kalma en Krop 
niet aileen funest voor het draag
vlalc van die verzorgingsstaat, 
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maar ook als electorale strategic 
helemaal mis. Wanneer de PvdA 
de middengroepen wil terugwin
nen, die nu zo massaal naar o66 
trekken, dan moet de partij kie
zen voor de handhaving, ja zelfs 
de uitbreiding van het 'universa
listisch' karakter van de verzor
gingsstaat. De verzorgingsstaat 
moet er voor 'allen' zijn, zodat 
'allen' zich er ook voor verant
woordelijk voelen. De lastenver
zwaring die het gevolg hiervan zal 
zijn, moet volgens de auteurs ge
compenseerd worden, niet door 
inkomensafhankelijke regelingen 
- die tasten immers het universa
listisch karakter van de verzor
gingsstaat aan - maar door verla
ging van het laagste tarief van de 
loon- en inkomstenbelasting. 

Twee punten van kritiek: ~er 
wordt mijns inziens een typisch 
defensieve positie betrokken 
door Kalma en Krop. De sociaal
democratie wordt vaster dan ooit 
gekoppeld aan de verzorgings
staat en daarmee aan verdelings
vraagstukken en financierings
problemen. De PvdA moet val
gens de auteurs zich 'een be
trouwbaar vernieuwer van de 
verzorgingsstaat' (p. 1 o 1) tonen. 
Maar is de Pvda nu dan onbe
trouwbaar? En voor wie dan? Het 
voorstel en de woordkeus, waar
van Kalma en Krop zich bedie
nen, komen voort uit rehabilita
tiedrang - de socialisten zijn door 
hun tegenstanders gestigmati
seerd als onbetrouwbare, door
drammerige geldverkwisters - en 
daarmee nemen de auteurs een 
defensieve en reagerende hou
ding aan . Er is hier geen sprake 
van anticiperen op een nieuw 
politick constituerend vraagstuk 
als het milieu. Slechts een keer 
valt het woord milieu en dan nog 
zeer terloops: een hoog niveau 
van publieke voorzieningen is 

nodig voor 'zowel milieuschoon
maak als maatschappelijke (in
frastructurele) voorzieningen' 
(p .93). Daadwerkelijke vernieu
wing vereist een ongebonden 
vooruitdenken en -zien. Oat kan 
ik hier niet in ontdekken. 

Bezwaar nummer twee: de 
gedachte van Kalma en Krop lijkt 
te zijn dat de PvdA haar electorale 
netten breder moet spannen door 
een voor iedereen aantrekkelijke 
verzorgingsstaat te propageren. 
Maar waarom zou de PvdA daar
van de electorale winst opstrijken? 
Oat is toch een na'ieve gedachte? 
Trouwens: is de PvdA momen
teel niet juist failliet door haar on
afgebroken identificatie met pu
blieke voorzieningen en de daar
voor benodigde economische 
groei? En wat zijn 'de midden
groepen' eigenlijk? Oat is toch 
een onzinnig ouderwets begrip? 
In de linkse theorievorming ver
schenen 'de middengroepen' al
tijd als een amorfe rest-categoric 
na aftrek van de sigarenrokende 
kapitalist en de grote massa van 
blauwe overalls die elke dag door 
de fabriekspoort trekt. Maar met 
een dergelijke anachronistische 
en primitieve sociologic zullen 
Kalma en Krop zich toch niet wil
len identificeren? Die 'midden
groepen' van Kalma en Krop be
staan kortom niet. 

Een ander punt: het lijkt ver
standig om bij vernieuwings
discussies electorale strategieen 
los te koppelen van inhoudelijke 
kwesties. Zoals men bij Kalma en 
Krop kan zien, leidt een gecombi
neerde behandeling tot behoud
zucht en electoraal opportunis
me. Oat politici zich daar bij 
voortduring schuldig aan maken 
is al erg genoeg; wetenschappers 
en andere professionele naden
kers behoren beter te weten. Het 
schiet intussen niet erg op met die 
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vernieuwing van de sociaal-de
mocratie; een herhaling van zet
ten, zou ik zeggen. 
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aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 

Vrijheid en politiek 

Hans Oversloot bespreekt: 

W. B. Prins, Op de bres voor vrijheid en 

pluraliteit. Politiek in de post-met':fjsische 

revisie van Hannah Arendt, Amsterdam: 

vu Uitgeverij , 1990. 

Een promovendus weet dikwijls 
meer van zijn onderwerp dan de 
promotor. OfW.B. Prins, auteur 
van het proefschrift Op de bres voor 

vrijheid en pluraliteit, meer weet 
over Hannah Arendt dan zijn pro
motor kan ik niet beoordelen. 
Prins kent het werk van Hannah 
Arendt in elk geval veel beter dan 
ik. 

Op de bres voor vrijheid en plura

liteit heeft sterke en zwakke ge
deelten . Ik heb het met genoe
gen, en af en toe lichte irritatie, 
gelezen. 

Helemaal geen slecht boek. 
Wat Prins in zijn boek niet biedt, 
is iets 'totaal anders', een geheel 
nieuwe of zeer verrassende inter
pretatie van het werk van Arendt. 
Ook biedt hij geen confrontatie 
van het werk van Arendt met haar 
vele critici . Critici komen wel aan 
bod, maar Prins doet geen poging 
de kritiek te inventariseren. Het 
werk van Arendt zelf staat cen
traal. Dit zijn geen verwijten, 
maar constateringen. 

Wat Prins wel doet: hij neemt 
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Noten 
1. Peter Jan Knegtmans, Socialisme en 
democratie. De SOAP tussen klasse en natie, 

1929-1939, Amsterdam: IISG, 1989. 
Over het Plan van de Arbeid onder 
anderen John Jansen van Galen, e.a. 
(red.), 'Het moet, het kan! Op voor het 
Plan!' VijfiiB jaar Plan van de Arbeid, 
Amsterdam: Bert Bakker, r 9 8 5, maar 
ook wat oudere artikelen zoals: 
R. Abma, 'Het Plan van de Arbeid en 

het gehele oeuvre van Arendt met 
u door, met bijzondere aandacht 
voor de 'post-metafysische revi
sie' van de politiek in haar werk. 
Die post-metafysische revisie is 
niet helemaal gelukt, zoals ook 
Prins concludeert. Zij is ergens 
blijven steken. Maar waar pre
cies? 

Prins heeft grote waardering 
voor Arendt, sterker: hij bewon
dert haar. Die bewondering heeft 
tenminste tweeërlei effect . De 
schrijver is zeer scrupuleus als 
hij de inhoud of vermoedelijke 
strekking van een boek, artikel of 
fragment van Arendt weergeeft. 
Aan de andere kant (is het de 
andere kant?) bestaan grote delen 
van Op de bres uit parafrasen. De 
poging van de schrijver om 
Arendt recht te doen, leidt soms 
tot storende redundantie. Her
haling is goed totdat het gaat hin
deren. Wanneer het gaat hinde
ren hangt van de lezer af. 

Voor welke lezer is het boek 
geschreven? V oor iemand die wel 
iets, of zelfs veel, van Arendt 
heeft gelezen, lijkt het. Maar Op 

de bres vormt tevens, ten dele al
thans, een poging om een inlei

dinB tot het werk van Arendt te 
verzorgen. Prins wil degenen die 
nog weinig of niets van Arendt 
weten met haar werk bekend ma
ken. Het is moeilijk om deze 
twee 'doelgroepen' tegelijk te 

de SDAP', Bijdraoen en Mededelineen 
betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden, 92, 1977, pp. 37-68; 
G. Nederhorst, 'Het Plan van de 
Arbeid', Het eerste jaarboek voor het 
democratisch socialisme, Amsterdam: 
DeArbeiderspers, 1979,pp. Io9-136 . 
2. Zie Madeion de Keizer, De Bijzeiaars 
van Sint Michielsaestel. Een elite-beraad in 

oorloastijd, Alphen aan de Rijn: Sijthoff, 
1979. p. 148. 

bedienen. Beide typen lezers zul
len zich vermoedelijk af en toe 
tekort gedaan voelen. 

De joodse traditie 

Tussen Inleiding en Besluit telt 
het boek zes hoofdstukken. Daar
van vond ik 'Distantie van de 
Joodse traditie' een van de inte
ressantste. Prins behandelt daarin 
Arendts betrokkenheid bij het 
zionisme en haar 'methodologi
sche distantie van de Joodse tradi
tie' (p. 59). Hij gaat in op een 
minder bekend boek (Rahel Vam

hanen. Lebensaeschichte einer deut

schen Jüdin aus der Romantik) en 
bespreekt onder meer artikelen 
die Arendt begin jaren veertig pu
bliceerde in het Amerikaanse tijd
schrift Arifbau. 'Hannah Arendt', 
aldus Prins, 'beschijft de moder
ne Joodse geschiedenis onafhan
kelijk van de Joodse traditie. Los 
van de traditionele context waar
in de Joodse geschiedenis door
gaans geplaatst wordt, tracht zij 
de emancipatie van verschillende 
Joodse collectiviteiten als zweck

rationales Handeln te begrijpen. 
[ .. . ] Op deze wijze vestigt de 
schrijfster de aandacht op een 
aantal vergeten of verborgen as
pecten van de Joodse geschiede
nis' (p. 58). Prins zelfbenadrukt 
daarentegen, in de tussenbalans 
aan het slot van dit hoofdstuk, 
juist het belang van die traditie, 



' Mededelineen 66k voor een goed begrip van het 
is der zionisme, 66k in een periode van 
· PP· 37· 68 ; secularisatie. Hi]. is van oordeel 
ian van de 
',ek voor het dat Arendts eigen onafhankelijk-
1\rnsterdam: heid van de traditie, haar eigen 
19. pp. 109- 136. verwereldlijking, haar in de be
~er, Deaijzelaan schouwing van de moderne Jood-
:..n elite-beraad in . . h ft 
~e R. . . s··th ff se geschiedems parten ee ge-
" IJO. 1) 0, 
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oen lezers zul
lijk af en toe 
n. 

speeld. Zij veronachtzaamt dien-
tengevolge handelen dat zich 'pri
mair door ethische, esthetische of 
religieuze overwegingen laat lei
den' (p. 59). 

De betekenis van politiek 

Prins' hoek raakt aan veel - het 
oeuvre van Arendt raakt aan veel. 
Een kwestie wil ik hier aan de 
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heeft een bijzondere kijk op wat 
politiek is en wat politiek hoort te 
zijn. Vrijheid en politiek zijn bij 
haar ten nauwste verbonden . 
Vrijheid is gebonden aan de pu
blieke sfeer, niet aan de private. 
Het is in de publieke sfeer, voor 
het forum van gelijken, dat het 
individu kan Iaten zien wie hij is. 
De private sfeer is de sfeer van de 
noodzaak, van de ongelijkheid. 
Vrijheid betekent het vermogen 
om iets nieuws te beginnen, wat 
op zijn beurt pluraliteit veronder
stelt - een pluraliteit die alleen in 
de publieke sfeer kan worden 'ge
reproduceerd'. 

Onder verwijzing naar de 
Griekse polis zet Arendt in onder 
andere The Human Condition uit
een wat de eigenlijke betekenis 
van politiekis. In de oikos, de huis
houding, de economische sfeer, 
wordt gezorgd voor het in stand 
houden en de reproductie van het 
'biologische Ieven'. Aldus ver
zorgd kan men (kon althans de 
vrije man) de publieke ruimte be
treden - aileen daar kan men vrij 
zijn, initiatief ton en. 

Oit idee van wat politiek is en 
hoort te zijn, is bijna verloren ge-
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gaan. Hoe komt dat? Er heeft een 
opwaardering van arbeid plaats
gevonden. Wat 'de oude Griek' 
verachtte, is thans verheven . Jk 
citeer Prins (p. 1 51) : 'Arbeid is 
niet gericht op een duurzarne ob
jectieve wereld, maar op het 
Ieven in zijn biologische hoeda
nigheid. Als zodanig is arbeid ver
weven met het cyclische ritrne 
van bloei en verval dat elke vorm 
van organisch Ieven kenmerkt. 
( ... ) Sinds de mechanisatie van 
arbeid tijdens de industriele revo
lutie krijgt het ritrnische, vruch
teloze, vergankelijke en repete
rende karakter van arbeid een 
gemechaniseerde verschijnings
vorm. Als zodanig wordt het 
cyclische van het organische Ie
ven, oneindig vergroot en ver
sterkt, verheven tot de spil waar
ornheen het maatschappelijke Ie
ven draait . ' Tussen de private en 
de publieke sfeer deint de sfeer 
van wat Arendt 'het sociale' 
noemt (door Prins wat mislei
dend als 'maatschappelijk mid
denveld' vertaald) steeds verder 
uit. Aan die ontwikkeling is de 
opkomst van de natie-staat ge
koppeld. Prins (p. 152): 'Aan dit 
type samenleving kent zij het 
karakter toe van een collectief van 
farnilieverbanden dat in economi
sche opzicht als een immens bo
venmenselijk farnilieverband ge
organiseerd is. De zorg voor be
staan en voortbestaan van een 
dergelijk maatschappelijk mid
denveld wordt behartigd door 
een gigantische nationale staats
huishouding van administratieve 
signatuur ( . . . ) . Als gevolg van het 
ontstaan van een sociale invloeds
sfeer wordt zowel de private 
levenssfeer als de publieke ruimte 
naar de marge verdreven. De pri
vate levenssfeer ontwikkelt zich 
tot een toevluchtsoord waarbin
nen, tegenover de sociale in-

vloedssfeer en tegenover de 
openbaarheid van de publieke 
ruimte, naar intimiteit wordt ge
zocht. ' De politiek (die eigenlijk 
geen politiek meer mag heten) 
houdt zich nu bezig met de orde
ning van en de toedeling van ta
ken en beloningen binnen de staat 
als super-oikos. 

De eioen ifeer van de politiek 

Als de politiek het bereiken van 
sociale en economische gerech
tigheid als taak ziet, gaat - in de 
terminologie van Arendt - vrij
heid verloren. Politiek is dus in de 
opvatting van Arendt niet ge
richt (client niet gericht te zijn) op 
het oplossen van sociale vraag
stukken. Maar als 'het sociale' 
niet het onderwerp van politiek 
kan zijn, waar moet de politiek 
zich dan mee bezighouden? Waar 
client de politiek toe? Een moge
lijk antwoord van Arendt is dat de 
vraag verkeerd is, dat het idee van 
instrumentaliteit van politiek dat 
in de vraag besloten ligt het 'goe
de antwoord' onmogelijk maakt. 
Maar toch: met welke zaken van 
waarde en belang mag de politiek 
zich dan wei bezighouden? Prins 
stelt die vraag ook, en weet er 
geen antwoord op . Hij wijst op 
het gevaar van een 'depolitise
ring' van het thans politieke: 
'(H)et gevaar (bestaat) dat bij een 
denken dat politiek als doel op 
zichzelf beschouwt, de grote na
tionale en internationale preble
men aan een (politiek niet verant
woordelijke) bestuurlijke elite 
moe ten worden toevertrouwd' 
(p. 213). Ik weet niet of er hele
maal niets overblijft voor 'de po
litiek'. Als wat in de politieke 
sfeer gebeurt geen effecten mag 
hebben op 'het economische' en 
'het sociale', zijn we misschien 
inderdaad gauw uitgepraat. 
Denkbare thema's zijn echter, 
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lijkt mij, de ordening van 'de pu
blieke ruimte', daarnaast wat nu 
in de politiek wel ethische kwes
ties worden genoemd (dit laatste 
betekent tevens een debat over de 
vraag waar de publieke sfeer be
gint en de private ophoudt), als
mede vraagstukken verbonden 
met de toelating tot burgerschap. 
Als de kwestie van toelating tot 
burgerschap wordt gereduceerd 
tot de vraag 'hoeveel uitkerings
trekkers we erbij kunnen hebben' 
is het- in Arendts terminologie
inderdaad geen politiek vraagstuk 
meer . 

Wat Arendt zegt over de ei
genlijke plaats van de politiek 
helpt misschien een dergelijke re
ductie te voorkomen. Dit is wel
licht de lering die we kunnen 
trekken: haar idee van wat poli
tiek hoort te zijn (de politiek die 
in Arendts ideaaltypische Griekse 
stadstaat werd gerealiseerd en 
onder bijzondere omstandighe-

Analytische 
vertelkunst 

Richard 't Hart bespreekt: 

H.L. Wesseling, Verdeel en heers: 

Dedelina van Afrika, 188o-1914, 

Amsterdam: Bert Bakker, 1 9 9 1 

De recente onlusten in Zaïre 
brachten ook opnieuw de nauwe 
banden van onze zuiderburen met 
dat land in de publiciteit. Het op 
één na grootste land van Afrika 
was het enige koloniale bezit van 
België. Gezien de status van Bel
gië in de tweede helft van de 
negentiende eeuw is het bijzon
der opmerkelijk dat dit land een 
rol heeft gespeeld bij de verdeling 
van Afrika . Bij dit proces van 
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den ook later korte tijd een plek 
vond, zoals, vindt zij, in de sov
jets) biedt een oriiintatie. De van
zelfsprekendheid waarmee poli
tiek geworden is tot staathuis
houdkunde en 'bedrijfsbeheer' of, 
nog enger, tot inkomenspolitiek, 
wordt minder vanzelfsprekend 
als je Arendt leest. Als we de pro
vocatieve stelling dat 'de politiek' 
zich niet met de economie en 'het 
sociale' mag bemoeien, moeten 
accepteren óf verwerpen dan heb 
je hier weinig aan Arendt. Als je 
de scheidslijn zo zuiver moet hou
den, houdt het op. Maar waarom 
niet een tikje soepeler? Als poli
tiek, als burgerschap belangrijk is, 
en als uitoefening van het burger
ambt (ik leen de terminologie van 
Herman van Gunsteren) slechts 
mogelijk is als aan economische 
randvoorwaarden is voldaan, dan 
wordt het bereik van de politiek
terwille van het domein van de 
politiek - ruimer. De politiek he-

deling denkt men in eerste instan
tie aan Engeland en Frankrijk . 
Deze twee landen zijn dan ook de 
absolute hoofdrolspelers in het 
jongste boek van de Leidse histo
ricus H.L. Wesseling . Onder de 
titel Verdeel en heers beschrijft 
W esseling, hoogleraar Algemene 
Geschiedenis aan de Rijksuni
versiteit Leiden, de wijze waarop 
de Europese mogendheden tus
sen r 8 8 o en 1 9 r 4 Afrika verdeel
den. Het boek maakt duidelijk 
dat de deling van Afrika eigenlijk 
een episode uit de Europese 
diplomatieke geschiedenis is . Als 
zodanig zegt Verdeel en heers dan 
ook meer over Europa dan over 
Afrika. Wie overigens verwacht 
dat Wesseling in algemene ter
men de mechanismen van het 

moeit zich met de economie voor 
zover dit ten behoeve van de poli
tiek en de uitoefening van het 
ambt van burger nodig is. De po
litiek heeft en behoudt daarbij een 
eigen sfeer, met een eigen dyna
miek, met eigen risico's. Politiek 
is dus heel wat anders dan bij 
voorbeeld Philips' Wisse Dekker 
zich voorstelt (zie het interview 
met Dekker in de Volkskrant, 2 I 

september r 99 r). Als ik moet 
kiezen tussen de oriëntatie van 
Arendten de a- of antipolitiek in 
de Nv-Nederland van Dekker's 
dromen, weet ik heel goed waar
naar mijn voorkeur uitgaat . Naar 
Prins' voorkeur hoeft ook nie
mand te raden . 

HANS OVERSLOOT 

is verbonden aan de vakaroep 

Politieke Wetenschappen van de 

Rijksuniversiteit Leiden 

Europese imperialisme analy
seert, komt bedrogen uit. Na le
zing van het boek is duidelijk dat 
pogingen om in generaliserende 
zin iets over de deling van Afrika 
te zeggen onherroepelijk stuiten 
op W esselings eigen bezwaar te
gen een theorie over deze deling: 
'Er valt bij Europa's acties en on
dernemingen in Afrika een zo 
grote verscheidenheid aan belan
gen en motieven aan te wijzen, 
dat iedere algemene theorie of 
hypothese hierover vastloopt op 
gebeurtenissen die er niet in pas-

, 
sen . 

De complottheoretische on
dertoon die veel geschriften over 
het imperialisme kenmerkt, is bij 
Wesseling geheel afwezig. Op 
overtuigende wijze ontkracht hij 
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tot mijn verbazing dat deze ge
dachte in veel bredere kring op
geld heeft gedaan en misschien 
nog wei doet. Het feit dat de ko
loni atie van Afrika na de confe
r ntie van Berlijn in I 8 8 5 pas 
go d op gang kwam heeft wellicht 
bijgedragen tot de mythevor
ming. 

Leopold 
D conferentie van Berlijn, die 
duurd van r 5 november 1884 
tot 2 6 februari 1 8 8 5, was een ini
tiatief van Bismarck die een idee 
in deze richting van Portugal 
ovemam. De suggestie van Por
tugal had te maken met een ver
drag dat de Portugezen begin 
r 8 84 met Engeland had den geslo
ten en waarin Londen de Portu
ges aanspraken op de monding 
van d rivier de Kongo erkende. 
Hiertegen kwam in Engeland en 
internationaal echter zoveel ver
zct dat zowel ratificering door het 

ngelse parlement als ook inter
nationale erkenning uitgesloten 
le k. Vandaar dat de Portugezen 
toen meer gingen zien in een in
ternationale regeling. Bismarck 
nam dit idee onmiddellijk over . 

a diplomatiek overleg met Pa
rijs, Londen en Lissabon kwam hij 
met en drietal onderwerpen 
waar de conferentie zich mee be
zig mo st houden: 

r • de vrijheid van handel in het 
b kken en de monding van de 
Kongo; 
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2 . de vrijheid van scheepvaart 
op de Kongo en de Niger volgens 
dezelfde principes als op de 
Donau; 

3 . de vaststelling van formali
teiten in acht te nemen bij nieuwe 
inbezitnemingen op de Afrikaanse 
kusten. 

Op de agenda van de conferen
tie stond dus niet het binnenland 
van Afrika waar het in de jaren na 
de conferentie allemaal om zou 
gaan draaien. Er werden geen af
spraken gemaakt over de verde
ling hiervan, zelfs niet over de 
spelregels van de deling. Wesse
ling: 'Die verdeling van het bin
nenland en van Afrika in het alge
meen was uiteindelijk een zaak 
van bilaterale diplomatic.' 

Op de conferentie van Berlijn 
werd wel de basis gelegd voor een 
oplossing van de kwestie Kongo. 
Dit gebeurde echter meer in de 
'wandelgangen en zijzaaltjes' van 
de conferentie. Kongo is eigenlijk 
het enige grote probleem bij de 
deling van Afrika dat via multila
terale diplomatic is opgelost. Uit
eindelijk trok Belgie aan het lang
ste eind. Eigenlijk is het beter om 
in dit verband te spreken van de 
Belgische koning Leopold 1 1 • De
ze heeft op eigen houtje de Belgen 
'zijn' kolonie door de strot ge
duwd. Vanaf I 86o was Leopold al 
op zoek naar een kolonie voor zijn 
land en voor zichzelf. Nadat hij 
tevergeefs had geprobeerd om 
iets in de Indische Oceaan of zelfs 
de Stille Oceaan te kopen vie! 
rond 1 8 7 5 zijn oog op Afrika. Met 
behulp van de diensten van de be
kende ontdekkingsreiziger Stan
ley slaagde Leopold erin om bin
nen een aantal jaren een netwer\< 
van plaatsen in het gebied van de 
Kongo in handen te krijgen. Wes
seling: 'In oktober I 8 8 2 kreeg 
Stanley een groot aantal stan
daardformulieren die aileen maar 
behoefden te worden ingevuld en 

ondertekend. Door het zetten 
van een kruisje op zo'n formulier 
droegen de negerhoofden hun 
soevereiniteit over aan de Asso
ciation lntemationale du Congo 
(AIC). Dit was Leopolds derde en 
laatste creatie. In tegenstelling tot 
de beide voorgangers, de AIA en 
het CEH c, die echte intemationa
le lichamen waren geweest, zij 
het vooral in tbeorie, was het in
temationale karakter hiervan een 
pure fictie. De A I c was niets an
ders dan Leopold zelf, onder een 
nieuwe naam. Die naam was met 
zorg zo gekozen dat ze wei tot 
verwarring met de beide andere 
lichamen moest leiden. Zo kon de 
A I c het aureool van onbaatzuchti
ge filantropie en belangenloze 
studie van deze beide voorgangers 
met zich meedragen.' 

Uiteindelijk speelde Leopold 
het klaar om aile verkregen ge
biedjes bij elkaar als Kongo-Vrij 
staat te presenteren en vervolgens 
de grenzen ervan door alle andere 
betrokken staten, inclusief Por
tugal, erkend te krijgen. Wesse
ling haalt in dit verband de Bel
gische historicus Jean Stengers 
aan die opmerkte dat men zich ter 
vergelijking moest voorstellen 
'dat een vereniging met een aantal 
vestigingen langs de Rijn tussen 
Rotterdam en Basel, de soeve
reiniteit over geheel West-Eu
ropa zou opeisen.' 

Marainaal 
De kwestie Kongo wordt door 
W esseling in het tweede dee! van 
Verdeel en heers behandeld. De 
daarop volgende twee delen be
handelen Oost- en West-Afrika. 
In Oost-Afrika ging het tussen 
Engeland en Duitsland, terwijl in 
West-Afrika de Frans-Britse riva
liteit weer de kop opstak. De 
Engelse expansie ten zuiden van 
Egypte en de weigering van Fran
krijk om in eerste instantie de 
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Engelse suprematie aldaar te ac
cepteren, leidden in I 898 tot een 
bijna-oorlog om Fashoda aan de 
bovenloop van de Nijl. In deel v 
doet W esseling hiervan verslag. 
Hij grijpt hierbij terug op deel I 

waarin de bezetting van Tunis 
en Egypte door respectievelijk 
Frankrijk en Engeland centraal 
staat. De Fransen konden de En
gelse bezetting van Egypte niet 
ac-cepteren en de gevolgen hier
van leidden uiteindelijk tot de 
Fash-oda-crisis. In deel VI wordt 
de strijd tussen Britten en Boeren 
in Zuid-Afrika beschreven. De ei
genlijke deling van Afrika is dan 
behandeld. In deel v I I keert 
Wesseling terug naar Noord
Afrika waar hij zijn verhaal begon. 
De deling van Marokko wordt als 
epiloog bij de deling van Afrika 
gepresenteerd. Er is een rivaliteit 
tussen Frankrijk en Duitsland en 
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de crisis over Tanger in I 90 5 en 
vooral over Agadir in I 9 I I zijn 
voorboden van de Eerste Wereld
oorlog. Agadir is eigenlijk de 
enige crisis in Afrika die van we
zenlijk internationaal belang was . 
Dit benadrukt alleen maar de 
marginaliteit van de deling van 
Afrika voor de toenmalige inter
nationale politiek. 

De methode die W esseling in zijn 
boek hanteert, kan het best om
schreven worden als analytische 
vertelkunst. W esseling omzeilt 
een aantal compositorische pro
blemen door het gebruik van zo
genaamde sweepinB statements. Dit 
is een logische keuze want het al
ternatief is het schrijven van twee 
of meer boeken binnen hetzelfde 
boek. In dit geval had het kunnen 
betekenen dat W esseling bij 
voorbeeld veel zou moeten zeg-

gen over de sociaal-economische 
situatie in de verschillende Afri
kaanse regio's in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. 
Het valt verder op dat Verdeel en 

heers geen boek is voor vakgeno
ten alleen, maar geschikt is voor 
een breed publiek en dit hopelijk 
ook bereikt. De discussie met 
vakgenoten zal overigens niet in 
het Nederlands gevoerd kunnen 
worden, omdat de meeste ex
perts onze taal niet machtig zijn. 
Verdeel en heers verdient ten volle 
een serie uitstekende vertalingen. 
Het valt te hopen dat er ten min
ste een Engelse en een Franse edi
tie zullen komen want dit uit
muntende boek verdient een zo 
groot mogelijk bereik. 

RICHARD 'T HART 
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Die aanze Welt ist zum Verzwe!ften trauri9. 
Heinrich Heine was een balling-dichter zoals 

velen voor hem en na hem . 
Het gevoel van letterlijk of figuurlijk ont

heemd te zijn, er niet bij te horen, schept de 
afstand, dat is de voorwaarde voor poezie 
om onder woorden te brengen wat er im 

arossen Ganzen misgegaan is en zal gaan. 
In die zin is poezie in wezen altijd kritisch en 

daarin dus onmisbaar. 
Oat geldt voor de in ballingschap aan de 

Zwarte Zee geschreven gedichten van 
Ovidius al evenzeer als voor de remake van 

Ossip Mandelstam in zijn gelijknamige bun
del van 1922. 
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Tristia 1 

was hij a! wei. Buitenspel in eigen land en in 
Europa waarvan hij de mediterrane cultuur 
als geen ander hoog in het vaandel bleef 
houden. Hij bleef dat proberen tot en met 
Siberie. 
Nu in het huidige Europa de een na de 
andere cultuur vemietigd wordt en in een 
kunstmatige, lachwekkende Eenheid elke 
culturele paragraaf ontbreekt, neem ik mij 
in mijn marge voor een kleine ruimte te 
geven aan dichters die dat ontheemd-zijn 
verwoorden. 
Nederlandstalige gedichten of vertaalde, 
aile voor het eerst gepubliceerd. 

Als voorproefje een gedicht 
Toen had hij zijn epigram 
over Stalin nog niet eens 

geschreven en zat hij nog niet 
in Voronezh, maar voor zijn 

Ieven ontheemd 

Het is alles anders dan je denkt, dan ik denk, 
de vlag wappert nog, 

van een andere dichter in bal
lingschap - Paul Celan - dat 
hij als hommage schreef aan 
Mandelstam. de kleine geheimen blijven je nog bij, 

ze werpen nog schaduw af, waarvan 
jij leeft, ik leef, wij Ieven. 

Rein Bloem 
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Moe ten vertegen
woordigers gecon
troleerd worden ? 
Een van de voornaamste analyse
instrumenten die in het rapport
Van Kemenade worden gebruikt 
is het begrip 'massapartij'. De 
massapartij zou niet meer van 
deze tijd zijn en Nieuw Links 
heeft voor grote problemen 
gezorgd door geheel tegen de 
tijdgeest in de massapartij te wil
len restaureren. Mijns inziens 
gaat deze analyse voorbij aan de 
essentie van het 'Nieuw Links
conflict' en wordt daardoor een 
heikel, maar cruciaal thema niet 
fundamenteel aan de orde ge
steld, namelijk de controle op 
onze vertegenwoordigers . Daar
door wordt niet voldoende dui
delijk waarom de PvdA geen 
prettig, open discussieplatform 
is, en waarom sommige aanbeve
lingen, zoals het lidmaatschap van 
het partijbestuur van gewestvoor
zitters, contraproduktief zijn. 

Kenmerkend voor de PvdA eind 
jaren vijftig is mijns inziens niet 
zozeer dat het een massapartij 
is ( een term die trouwens in het 
rapport nauwelijks wordt om
schreven) maar een verzuilde par
tij. Basiselement daarvan was 
dat de top met de toppen van 
de andere regeringspartijen (en 
van belangrijke maatschappelijke 
groeperingen als vakbonden en 
werkgeversorganisaties) compro
missen sloot en die vervolgens aan 
de eigen basis oplegde. De basis 
was gepacificeerd. In de jar en zes
tig vond een revolte plaats tegen 
die verzuilde samenleving. De in 
vergelijking met het verleden 
zeer goed geschoolde bevolking 
accepteerde de hierarchische ge
zagsverhoudingen tussen top en 

basis op aile niveau's u; de samen
leving doodeenvoudig niet meer. 

Begrijpelijkerwijs lag het 
zwaartepunt van die revolte op 
het hoogste scholingsniveau, de 
universiteit. Maar ook in de PvdA 
vond ze plaats: Nieuw Links. En 
daarbij ging het niet om zoiets 
abstracts als het herintroduceren 
van de massapartij. Het ging om 
de macht, om de controlc van de 
machtigen, zijnde de parlementa
riers . Dat waren de regenten, die 
gewantrouwd moesten worden. 
Geheel in de geest van de tijd 
waren meer democratie en een 
grotere controle door 'de basis' 
(gemakshalve vertegenwoordigd 
door de nieuw-linkse voorman
nen) de voornaamste argumenten 
tegen de verzuilde machtsstruc
turen. De overgang vaq een be
vels- naar een onderhandelings
huishouding had ook de PvdA ste
vig in zijn greep. 

Het resultaat van die zwaar 
aangezette tegenstelling tussen de 
baasjes op het pluche en de basis is 
een allesdoordringende zure at
mosfeer van wantrouwen in de 
partij en een voortdurend gevecht 
van die baasjes om aan controle 
door de partij te ontkomen. Soms 
openlijk, zoals toen Vredeling 
riep dat 'congressen geen straalja
gers kopen'. Maar meestal slinks, 
door werkelijk inhoudelijke dis
cussies niet of buiten toegankelij
ke kanalen te voeren. 

Zonder begrip voor dat 
machtsgevecht zijn vee! van de 
door de commissie-Van Keme
nade genoemde problemen moei
lijk te begrijpen. Waarom a! die 
gedetailleerde programma's, als 
het niet is vanuit een fundamen
teel wantrouwen in de ruggegraat 
van onze vertegenwoordigers, 
die men daarom in een keurslijf 
wil persen. Op congressen, par
tijraden en ledenvergaderingen 
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ritselt het altijd van zeer gedetail
leerde moties over de meest uit
eenlopende onderwerpen, alsof 
zonder deze 'aansporingen' de 
vertegenwoordigers het gesignal
eerde onrecht niet zouden bestrij 
den . Maar onze vertegenwoordi
gers vonden uiteraard wegen om 
die controle te ontlopen. Wantze 
vinden controle natuurlijk vrese
lijk vervelend. Controle door ex
perts laat blijken dat je als parle
mentarier er toch niet al te vee! 
van begrijpt. Want terwijl je zelf 
net de tijd hebt om een ambtelijk 
notaatje te lezen heeft de expert 
een heel Ieven aan het onderwerp 
besteed en kan dus makkelijk je 
onwetendheid aantonen. Als je 
het rapport- Van Kemenade leest 
snap je maar niet dat zo'n voor de 
hand liggende gedachte als een 
contactennetwerk niet allang in 
de praktijk is gebracht. Tot je be
denkt dat zulke contacten heel 
bedreigend kunnen zijn ... 

Experts zijn er gelukkig maar 
weinig, maar gewone leken des te 
meer, en helaas Iaten die je niet 
met rust. Met de beste bedoelin
gen natuurlijk, want we delen im
mers de verontwaardiging over a! 
het kwaad in de wereld! Maar 
hclaas slaag je er niet in om hen 
met je keur van argumenten te o
vertuigen van de door jou moei
zaam gemaakte afwegingen . En al 
die lcken hebben wei stemrecht 
in besturen, op congressen en le
dcnvcrgaderingen . Spitsroeden 
!open dus. Om dat te voorkomen 
krijgje dus zulke absurditeiten als 
door Grcetje Tromp beschreven: 
'De maandclijkse agenda's lijken 
opgevuld om het partijbestuur 
b zig te houden.' En ik kan uit ei
g n ervaring verzekeren dat zo op 
vele fronten gewerkt wordt.In de 
EVs-bcstuursvergadering wordt 
praktisch nooit over heikele ont
wikkelingssamenwerkingsthe-

rna's gesproken. De echte discus
sics vinden plaats in de Noord
Zuidcommissie, een select gezel
schap vrienden / deskundigen van 
wie geen gerucht de buitenwe
reld bereikt. Hetzelfde geldt voor 
de Buitenland-comissie. En het is 
verbijsterend te merken hoe saai 
in deze turbulente tijden het lid
maatschap van het bestuur van de 
Alfred Mozer Stichting kan zijn: 
inhoudelijke discussies vinden er 
nauwelijks plaats. In het gewest
bestuur moeten formeel alle ver
tegenwoordigende lagen gecon
troleerd worden, maar een goed 
voorbereide discussie over een 
'heet' thema vindt zelden plaats. 

Kortom, terwijl er naar buiten 
toe gepropageerd wordt dat we 
zo 'n open en democratische partij 
zijn, vindt er in werkelijkheid een 
loopgravenoorlog plaats om ech
te inhoudelijke discussie te vernij
den . Er zou eigenlijk een nuchte
re sociologische analyse van de 
machtsprocessen in de PvdA 
moeten worden gemaakt. Je ver
baast je erover dat het gezelschap
Van Kemenade, waarin toch vee! 
sociologen en politicologen voor
komen, dat niet gedaan heeft en 
in plaats daarvan komt met een 
vaag analytisch be grip als 'de mas
sapartij' die niet meer van deze 
tijd zou zijn. Tot je begint te ver
moeden dat ook de commissie 
geen open analyse heeft willen 
plegen, maar evenzeer machtspo
litiek heeft bedreven. Het vraag
stuk van de controle over verte
genwoordigers is niet aan de orde 
gesteld, in de verwachting dat dat 
zo'n hecht verankerd verlangen is 
in de partij dat er niet aan kan 
worden getornd. In plaats daar
van worden voorstellen, zonder 
duidelijke verbinding tussen ana
lyse en oplossing, afgeleid uit een 
verouderde massapartij . 

Discussieplatvorm 
In t(fgenstelling tot wat de 
commissie concludeert, namelijk 
dat elk vertegenwoordigend ni
veau moet worden gecontroleerd 
door het niveau dat het heeft ge
kandideerd, zou ik de controle 
van vertegenwoordigers door de 
partij fundamenteel ter discussie 
willen stellen. Controle is het 
kenmerk van een starre, eendui
dig interpreteerbare en voorspel
bare samenleving. Maar we we
ten allemaal dat de wereld niet 
eenduidig interpreteerbaar is, en 
dat de samenleving uiterst dyna
misch is. Het is een chaotisch sys
teem, waarin kleine verschillen 
van vandaag morgen enorme con
sequenties kunnen hebben ( dat 
geeft meteen het beperkte nut 
van controle 'op hoofdlijnen' 
aan). In een zo complexe multi
interpretabele situatie is het be
grijpelijk dat mensen die - on
clanks die onzekerheden - beslui
ten moeten nemen, controle ont
wijken. Dat brengt hen immers in 
een onrnogelijk kwetsbare posi
tiel Er is in onze samenleving een 
redelijk uitgewerkt (zij het uiter
aard verbeterbaar) systeem van 
checks en balances. Daarbij hoeft de 
partij niet noodzakelijkerwijs een 
rol te spelen. De w A o-perikelen 
doen daar rnijns inziens niets aan 
af. Daarin heeft de vakbond de 
dubbele pet van veel PvdA-leden 
gebruikt om zijn belangenstrijd 
ook binnen de partij te voeren. 
Begrijpelijk, en voor hem interes
sant binnen de op controle ge
richte PvdA-structuren. De partij 
als discussieplatform is veel be
langrijker dan de partij als con
trole-orgaan. En omdat openheid 
essentieel is voor goede ,discus
sics, maar uit zal blijven als con
troledwang blijft bestaan, zullen 
pas als de partij radicaal afstand 
doet van haar controleursrol de 
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op discussie gerichte voorstellen 
van Van Kemenade, succes kun
nen hebben. De onderhandelings
samenleving moet zich buiten de 
partij afspelen. 

Het sterkst komt deze tegen
stelling tot uiting in de samenstel
ling van de besturen op aile ni
veau's, maar vooral bij het partij
bestuur. Wat een merkwaardig 
en volkomen tegen de geest van 
het rapport indruisend voorstel 
om de gewestbestuurders lid van 
het partijbestuur te maken. 'Ver
tegenwoordigen' zij de basis? Of 
weten ze op miraculeuze wijze 
het gevoelen van die basis over te 
brengen? Hier lijkt op een cruci
aal punt aan het PvdA-midden
veld een kluif te worden voorge
houden om de overige voorstel
len acceptabeler te maken. Maar 
de gebrekkige analyse Ievert juist 
op dit belangrijke punt een weef
fout op. Aan een PB dat vooral op 

De angst regeert 

Nu met de onafhankelijkheidsver
klaring van de Oekrai:ne het uit
eenvallen van de Sovjet-Unie on
vermijdelijk is geworden, reage
ren aile politici en commen
tatoren geschrokken. Iedereen 
spreekt elkaar na: dit kan nooit 
goed aflopen, er komt een nieuwe 
dictatuur, nee sterker, een nude
air Joegoslavie staat ons te wach
ten, enzovoorts, enzovoorts. En 
we kunnen niets anders doen 
dan toekijken hoe zich dit histori
sche drama ontvouwt. De euforie 
van het revolutiejaar 1989 heeft 
plaatsgemaakt voor paniek. 

Het lijkt er wei op of iedereen 
van de weeromstuit verliefd is ge
worden op het verstikkende im
perium dat de Sovjet-Unie was . 

het stimuleren van landelijke dis
cussies gericht is, kunnen ze toch 
nauwelijks een bijdrage leveren? 
Laat de gewestvertegenwoordi
gers maar zorgen voor een leven
dige provinciale discussie. Zou 
het niet vee! beter zijn om het P B 

samen te stellen uit een klein da
gelijks bestuur, aangevuld met via 
een open sollicitatieprocedure 
aan te werven sectorale deskundi
gen, die verantwoordelijk zijn 
voor het organiseren van een zo 
open en opwindend mogelijke 
discussie op hun vakgebied? Door 
die functie onverenigbaar te rna
ken met het kandidaat staan voor 
een vertegenwoordigende functie 
zorg je ervoor dat je mensen aan
trekt die in discussie zijn ge'inte
resseerd in plaats van in een func
tie (anders roep je weer vervelen
de processen op). Door van bet 
meewerken aan netwerkdiscus
sies een belangrijk evaluatiecrite-

Ach, wat waren de dagen van de 
Koude Oorlog toch vreedzaam en 
overzichtelijk! Vergeten is dat 
in die dagen iedereen de Sovjet
Unie ook heel angstaanjagend 
vond. 

Natuurlijk is de ineenstorting 
van een wereldrijk niet zonder ri
sico's. De vorming van nationale 
staten is zelden zonder geweld ge
gaan, ook niet in het Westen van 
Europa. Dus de verwachting dat 
de omvorming van de Sovjet
Unie tot een verzameling min of 
meer onafhankelijke staten har
monieus zal verlopen is inderdaad 
ongegrond. De potentiele con
flictstof ligt hoog opgestapeld en 
de frustaties zoeken naar een uit
weg. 

Maar het loont ook de moeite 
om eens te kijken naar de kansen 

rium te maken voor de onafhan
kelijke commissie die de kandida
tenlijst samenstelt, zorgje ervoor 
dat vertegenwoordigers er belang 
bij hebben aan die netwerken dee! 
te nemen. Als je een bijdrage wilt 
leveren aan mijns inziens de be
langrijkste functie die een politie
ke partij heeft in een complexe, 
dynamische, meerduidige en on
voorspelbare samenleving, name
lijk die van discussieplatform, dan 
moet je een partijstructuur zo 
maken dat die functie als vanzelf 
wordt gestimuleerd. En die func
tie is voor een democratische sa
menleving zo belangrijk dat er 
geen enkel bezwaar tegen is daar 
flink wat overheidsgeld in te stop
pen, zodat de partij minder afhan
kelijk wordt van grote aantallen 
!eden. 

CHRIS PEETERS 

die het verdwijnen van de Sovjet
Unie biedt en na te denken over 
de vraag wat het w esten wei kan 
bijdragen aan een zo vreedzaam 
mogelijke overgang naar nationa
le onafhankelijkheid. Want in aile 
angstige scenario's ligt ook de on
wil besloten om deze vraag te 
stellen. 

Vooralsnog staat de omwen
teling in het teken van een toe
name aan democratie en een 
opening naar de wereldgemeen
schap. Waar zeventig jaar lang 
onderdrukking heerste en aile 
energie in een vruchteloze Oost
W est patstelling werd verbruikt, 
kunnen nu voor het eerst vormen 
van samenwerking ontstaan, 
waarbij niet het wederzijdse wan
trouwen overheerst. Inderdaad 
het is allemaal minder stabiel en 

e 
0 
n 

r 

t! 

v 

~ 

~ 
g 
kl 
ll 
ri 
bi 



~e onafhan
de kandida
rgje ervoor 
rs er belang 
tverken dee! 
1ijdrage wilt 
1iens de be
een politie
complexe, 

dige en on
,ving, name
atform, dan 
cr-uctuur zo 
~ als vanzelf 
f!n die func
~ratische sa
:rijk dat er 
egen is daar 
,d in te stop
inder afhan
~e aantallen 

p de Sovjet
lenken over 
~en wei kan 

1 vreedzaam 
!lar nationa
,W ant in aile 
~ookde on
te vraag te 

:le omwen
an een toe
:ie en een 
eldgemeen
g jaar lang 
>te en alle 
eloze Oost
l verbruikt, 
erst vormen 

ontstaan, 
rzijdse wan

Inderdaad 
:r stabiel en 

s&..o 21991 

HOOFDEN & ZINNEN 

voorspelbaar geworden, maar dat 
mag er nooit toe leiden dat we de 
prijs verge ten die voor deze rust is 
betaald. Niet aileen door de be
volking van de Sovjet-Unie en de 
satellietstaten, maar ook in het 
Westen dat zich jaar in jaar uit tot 
de tanden heeft bewapend. 

We staan nu tegenover een 
handvol nieuwe staten die demo
cratischer zijn dan ooit, ook a! zijn · 
het veelal presidentiele regimes, 
en die ervan doordrongen lijken 
dat ze het zonder intensieve sa
menwerking met de westerse ian
den niet redden. Bovendien spre
ken ze nog met elkaar en probe
ren een losse vorm van coordina
tie te vinden. De keuze van· het 
wei erg marginale Minsk als nieu
we 'hoofdstad' bewijst dat men 
g en sterk bovennationaal gezag 
wil, maar dat kan niemand verba
zen na zeventig jaar hyper-centra
lime. 

In deze opening naar het W es
ten en de aarzelende onderlinge 
afstemming tussen de republie
ken ligt ook de mogelijkheid van 
westerse belnvloeding. Het valt 
niet te ontkennen dat onze belan
gen bij een zo vreedzaam mogelij
ke omvorming van de Sovjet
Unie levensgroot zijn en onze 
mogelijkheden tot sturing nogal 
beperkt zijn. Maar het stoere fata-

lisme dat zich van velen meester 
heeft gemaakt - 'we kunnen niets 
doen' -is onzinnig. 

Het verstrekken van groot
scheepse economische steun bij 
de wederopbouw en de erken
ning van de nieuwe nationale sta
ten kunnen aan voorwaarden 
worden gebonden. Daarbij zou 
men bijvoorbeeld kunnen denken 
aan duidelijke garanties voor de 
etnische minderheden, op een
zelfde manier als Duitsland de be
scherming van de Servische min
derheid in Kroatie heeft geeist als 
voorwaarde bij een erkenning. 

Verder moet aile nadruk wor
den gelegd op het nakomen van 
de bestaande afspraken met de 
Sovjet-Unie op het gebied van de 
nucleaire en conventionele bewa
pening. Het belangrijke verdrag 
over de reductie van de conven
tionele bewapening in Europa dat 
op 19 november 1990 in Parijs is 
ondertekend, moet bijvoorbeeld 
worden nageleefd. Daarbij doet 
zich onder andere het enorme 
probleem voor dat de plafonds 
die zijn afgesproken gelden voor 
een regio die bestaat uit de 
Baltische Staten, Wit-Rusland en 
de Oekrai'ne. Er zullen wei aan
passingen nodig zijn, maar in gra
te lijnen zou toch gepoogd moe
ten worden de nieuwe staten aan 

deze afspraken te binden. 
Tenslotte moet nu snel de 

terughoudende benadering van 
Ianden als Polen en Hongarije 
door de N Avo en de E G worden 
verlaten. Het argument dat inte
gratie van deze Ianden de Sovjet
Unie zou kunnen provoceren, is 
weggevallen. Nu zijn er mogelijk
heden om deze Ianden veilig
heidsgaranties te bieden zonder 
anderen voor het hoofd te staten. 
Want ook al gelooft men niet dat 
de voormalige Sovjet-Unie op de 
drempel van een nucleaire bur
geroorlog staat, dan nog kan men 
de vrees in Midden- en Oost
Europa begrijpen voor de razend
snelle ontwikkelingen aan hun 
grenzen. 

Het zijn dergelijke vragen die 
op de voorgrond horen te staan en 
niet de wei erg losse speculaties 
over burgeroorlogen en dicta
tuur. Er is geen enkele red en om 
voort te blijven dobberen op de 
golven van euforie die na de val 
van de Muur loskwamen, maar 
om nu meteen in het andere uiter
ste te vervallen getuigt niet van 
een erg evenwichtige gemoeds
rust. Waar angst regeert worden 
historische kansen gemist. 

PAUL SCHEFFER 
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Karikaturisering en 
inkapseling van D 6 6 

Uit de psychologic kennen we het 
begrip projectie: het aan de ander 
toeschrijven van kwalijke eigen
schappen om op die manier beter 
met de eigen problemen om te 
kunnen gaan. Kenmerk van pro
jectie is jammer genoeg dat het 
niet de psychische bevrijding 
geeft die zo broodnodig is, maar
indien regelmatig toegepast -
juist tot echt goed disfunctione
ren leidt. In Socialisme &_Democra

tie (nummers 9 en 1o, 1991) 
kwam een bijna academisch voor
beeld van projectie voor van een 
- volgens eigen zeggen - 'weinig 
gezaghebbend' buitenstaander, 
Gerrit Manenschijn. 

In een poging de problemen 
van de PvdA de baas te worden, 
hangt Manenschijn in twee arti
kelen een tirade over de leegte 
en onsamenhangendheid van de 
twee andere progressieve partijen 
aan de kapstok van de discussie 
over progressieve samenwerking. 
Niet doen dus, samenwerken met 
Iucht en opportuniteit, was zijn 
ad vies aan de PvdA. 

Als 'relatieve buitenstaanders' 
konden wij het, ondanks een haast 
wanhopig makend gevoel dat te
gen demagogie toch geen kruid 
gewassen is, niet Iaten het betoog 
van Manenchijn als ongeschreven 
te beschouwen of als een slip cif the 

.finaer af te doen. Te meer niet 
daar feitelijke onjuistheden beter 
rechtgezet kunnen worden alvo
rens ze een eigen Ieven gaan lei
den. 

Niet bovenmodaal 

o 66 zou zich- aldus Manenschijn 
- richten op de jonge, geslaagde, 
goedverdienende tweeverdiener 
met minimaal HBO-opleiding. 

Maar datzelfde o 6 6 - en daar gaat 
Manenschijn aan voorbij - vond 
in de w A o-discussie de vakbewe
ging achter zich toen het zich een 
duidelijk voorstander betoonde 
van het terugdringen van het be
roep op de arbeidsongeschikt
heidsregelingen door het voeren 
van een volumebeleid. Zonder 
daarbij direct de relatie te leggen 
met de duur en hoogte van de uit
keringen. Datzelfde o66 tekent 
bezwaar aan tegen de voorgeno
men bezuinigingen op de voorzie
ningen voor gehandicapten, de 
onomkeerbare gevallen, die ook 
volgens de regeringspartijen ont
zien zouden moeten worden. 
Datzelfde o 66 staat overigens 
vergaande maatregelen voor die 
het gebruik van lease-auto's moe
ten tegengaan, toch geen yup
vriendelijk beleid . Criticasters 
die o66 als bovenmodale partij 
voorstellen, verkijken zich dus 
blijkbaar op de paradox dat o66 

er in lijkt te slagen een electoraat 
te vinden voor een beleid dat niet 
iedereen naar de mond praat. 
Zij raken daarmee een essenti
eel kenmerk van deze partij, 
maar duiden het verkeerd. o66 

onderscheidt zich van de traditio
nele partijen door te weigeren 
namens specifieke belangengroe
pen politiek te bedrijven. Zowel 
vanuit de gedachte dat de politiek 
die verschillende belangen juist 
moet overstijgen, als vanuit de 
analyse dat het steeds moeilijker 
wordt de samenleving op te del en 
in duidelijk te omschrijven soci
ale groepen als arbeiders of 'jon
ge, geslaagde, goedverdienen
de tweeverdieners'. Vooral voor 
sommige sociaal-democraten is 
het moeilijk niet te denken in 
classificatie van mens en ( als 
zwakkere, bijstandsmoeder, on
dernemer of rninderheid), maar 
in maatschappelijke problemen, 
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waar verschillende mensen op 
een verschillend tijdstip in een 
verschillende hoedanigheid mee 
te maken kunnen krijgen, en die 
toch om een oplossing vragen. Als 
o 66 die benadering kiest en zij 
verkrijgt daarvoor steun bij een 
dee! van het electoraat, dan is dat 
eerder een verdienste en niet te 
wijten aan vervalsende opportu
niteit van een beleid gericht op 
een specilieke groep geslaagde 
negentigers. 

Renentesk 

De door Manenschijn uitgestip
pelde weg uit de malaise van de 
PvdA is helder. Schets een karika
tuur van je concurrenten en jat 
zoveel mogelijk van de bruikbare 
ideeen. Het is het verdeel en 
beers principe van de moderne 
opportunist. 

Voorzitter in spe Rottenberg 
tippelt een vergelijkbare strate

gic voor de PvdA uit . De sociaal
democraten moeten gaan zitten 
op de plek waar o66 zit. Nee, 
Iimmer, de PvdA moet het o66 

van de jaren negentig worden, 
maar dan beter. Vergeet Groen 
Links, vergeet de traditionele 
achterban, de PvdA moet achter 
het verschoven electoraat aanhol
len, is zijn devies. Eenmaal met 
o66 opdestoellinks van het mid
den hoeft de PvdA als een dikke 
uikcrtante maar met haar achter-
t te draaien om o66 te beknel

len of van de zetel af te schuiven. 
Want, roept Rottenberg, de 
PvdA mag interne problemen 
k nn n, het netwerk aan sympati
santen dat nog in de schemerzo
nes van de sociaal-democratie 
ronddoolt is honderd maal zo 
groot als dat van o 66 . Hebben de 
Democraten een milieu-deskun
dig , dan trekt de PvdA een la 
open met tientallen milieu-des
kundigen, toveren de sociaal-

liberalen drie economen uit hun 
hoed, dan schudt Rottenberg er 
veertig uit z'n mouw. Oat is het 
pre van een gevestigde partij, 
maar geen medicament tegen de 
kwaal van de PvdA. 

De strategic van de inkapseling 
is overigens niet nieuw. De tekst
schrijvers van Kok kopieerden de 
afgelopen jaren met regelmaat 
quotes van Van Mierlo, om ze ver
volgens op te eisen voor het soci
aal-democraties erfgoed. Als klap 
op de vuurpijl lanceerde Kok 
onlangs op een dag voor lokale 
PvdA-bestuurders in Ede het idee 
van de gekozen burgemeester als 
bekroning van de sociale vernieu
wing. In te voeren bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen! Tijd 
voor grondwetswijziging dus, en 
nieuwe verkiezingen. De steun 
voor een van de o 66-voorstellen 
om de politick weer bij de men
sen te brengen is verheugend. 
Tegelijkertijd is de innige ornhel
zing van o66 op z'n minst ver
dacht. Kok zweeg immers in aile 
talen over de geestelijk vader van 
zijn nouveaute. 

Ook Manenschijn is goed bij de 
les van de Democraten geweest. 
Zijn aardigste advies aan de PvdA 
(uit een rij open deuren als: wees 
eerlijk, maak duidelijk waar je 
voor staat) komt letterlijk uit de 
pen van Van Mierlo: blaas in de 
oppositie niet te hoog van de 
toren, want dat kun je - eenmaal 
in de regering - niet waarmaken. 
Vergeleken met het opportunisti
sche venijn van Manenschijn doet 
de bravoure van Rottenberg ver
frissend aan . Die komt er ten
minst oprecht voor uit leentje
buur te willen spelen. Maar met 
een grote boog ontwijken heiden 
het echte probleem waar de PvdA 
voor staat. Het realiseren van de 
utopie van een verlichte sociaal
democratische partij. Want de 

angels van de problemen van de 
PvdA zitten in die partij zelf, niet 
bij de andere progressieve partij
en. Veel van de malaise wordt 
veroorzaakt door een vermolm
de partij-organisatie, verouderde 
ideeen over de rol van bestuur
ders, blijvende verknochtheid aan 
nrand desinns, en een verloren 
contact met de kiezer. Het gaat 
om de eigen partijcultuur, die 
soms regentesker lijkt dan die van 
het CDA. Het gaat om de wijze 
van besturen, de yerslaving aan de 
macht, de arrogantie van het ka
der en het ontbreken van een 
band met het electoraat dat zich 
niet Ianger volgens de traditionele 
verbanden laat bedienen. 

Traditionele achterban 

Jndividualisering is niet de nieuwe 
ideologic van o 66. Individualise
ring is een rode draad die door de 
ontwikkeling van de westerse 
maatschappij loopt. Emancipatie, 
zelfontplooiing, grotere zelfstan
digheid en groeiende zelfverze
kerdheid zijn de positieve kanten 
van dat proces, de keerzijde is 
afnemende solidariteit, vereenza
ming en verkorreling van de sa
menleving. o 66 tracht de positie
ve kant van de individualisering te 
versterken, maar, wat belangrij
ker is, signaleerde als eerste dat 
dit proces niet te stuiten is, maar 
grote consequenties heeft voor de 
vormgeving, sturing en organisa
tie van de samenleving. De indivi
dualisering is een onontkoombaar 
gegeven. Daarmee omgaan is een 
van de belangrijkste taken voor 
iedere politieke partij in de jaren 
negentig. Wanneer de PvdA het 
bestaan van haar eigen traditione
le achterban gaat ontkennen en op 
zoek is naar een nieuwe 'ideologic 
van de individualisering' doet zij 
zichzelf onzes inziens een vrese
lijk onrecht. Allereerst bestaan er 
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in onze maatschappij nog altijd 
grote groepen burgers die zich in 
omstandigheden bevinden waar
door zij zich niet of slechts zeer 
moeilijk kunnen ontplooien en 
die zodoende wei degelijk tot de 
zogenaamde 'traditionele achter
ban' van de PvdA kunnen worden 
gerekend. Er is dus nog wei dege
lijk bestaansrecht voor een partij 
alsde PvdA. 

Burgers herkennen zich echter 
in steeds mindere mate nog in een 
politieke partij die tot voor kort 
consequent koos voor de belan-

s &.n l '992 

gen van een niet-bestaande arbei
dersklasse in een niet-bestaan
de klasse-maatschappij. Mensen 
voelen zich consument, patient, 
client, vrouw of man, werkloos, 
automobilist, recreant, bewoner, 
ofnoem maar op. De problemen 
doen zich wei degelijk voor, maar 
de mensen Iaten zich niet meer in 
de bijbehorende hokjes duwen. 
Het maatschappijbeeld dat de 
PvdA vaak oproept is te eenzijdig 
en versimpeld. Het is een ver
krampte poging om de ideologie 
van de sociaal-democratie te blij-

ven toepassen op een maatschap
pij die steeds gedifferentieerder 
en complexer wordt, die in toe
nemende mate een proces van in
dividualisering laat zien. Het mis
schien wei belangrijkste advies 
voor dit moment is: PvdA, maak 
van de burger geen karikatuur, 
ook niet via o 66. 

MARK GEERS 

LENNART VAN OER MEULEN 

medewerker van de T weede
Kameifractie van o 66 
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Vorig jaar september is gelijktij 
dig in Nederland en Frankrijk het 
beschavingspeil van de heden
daagse islam ter discussie gesteld. 
Bijons gebeurde dat met een arti
kel van vvo -leider Bolkestein in 
de Volkskront 1 en in Frankrijk met 
een hoek van Jean-Claude Bar
reau . 2 Deze laatste moest dit 
overigens bekopen met zijn ont
slag door Mitterrand uit een hoog 
ambt. 

Hoewel Bolkestein het vooral 
had over de integratie van cultu
rele minderheden in Nederland, 
wilde hij toch wei kwijt dat de 
islam a! zodanig op gespannen 
vo t staat met de Europese be
schaving, die immers 'is door
drenkt van de waarden van het 
chri tendom'. Deze lijn trok hij 
door toen hij op 2 1 november te
gcnover NRc Handelsblad ver
klaarde dat de Europese Gemeen
schap nimmer Turkije als lid kon 
aanvaarden, omdat dan honderd 
miljoen islamieten zich overal 
vrij zouden kunnen vestigen. 
Bolkestein benadert het vraagstuk 
vanuit vier fundamentele politie
ke beginselen waarover zelfs niet 
en bee* te marchanderen valt: 

schriding van kerk en staat, vrij
heid van meningsuiting, ver
draagzaamheid en non-discrimi
natie. Voor een toetsing van de 
moslimse wereld aan deze princi
pe volstaat hij met een paar wil
lek urige steekproeven. Daarop 
i hij dan weer van verschillende 
kant n heftig aangevallen. 

Een Frans 'pamjlet' 
IIi ronder client als uitgangspunt 
chter het meer substantiele be

toog van Barreau, waarvan dus 
eer t de hoofdlijnen dienen te 
worden weergegeven. De schrij
v r vraagt zich af waarom wester-

intellectuelen sinds tijden zo 
weinig kriti che aandacht aan de 
islam hebben besteed. Hij wijst 
als factor op het slechte gewe
t n van de gewezen kolonisator, 
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rechten 

S. ROZEMOND 

Verbanden aan het Nederlands 
lnstituut voor Internationale 
Betrekkingen 'Clingendael' 

waarbij hij overigens opmerkt dat 
de islam in de gedaante van het 
Ottomaanse rijk zelf een nog 
langduriger koloniaal verleden 
heeft. Hij zoekt de fout vooral bij 
de orientalisten. Het valt hun 
blijkbaar moeilijk een heel Ieven 
te wijden aan de studie van een ci
vilisatie zonder daarvan de intrin
sieke waarde te overschatten. Bo
vendien dreigt een onderzoeker 
die de islam van buitenaf aan kri
t:iek onderwerpt van verder con
tact met die wereld te worden af
gesneden. Niet aileen echter blijft 
volgens Barreau kritiek achter
wege, het object van wetenschap 
wordt ook tegen beschuldigin
gen, bij voorbeeld van conserva
tisme en intolerant:ie, in bescher
rning genom en. 

Voor Barreau is het een uitge
maakte zaak dat de Koran op een 
vee! lager peil staat dan de 
Bijbelse profeten en evangelien. 
Dit mag ons volgens hem niet 
verbazen, omdat Mohammed 
weliswaar zijn godsdienst vele 
eeuwen later verkondigde, doch 
qua fase van beschaving eerder 
een t:ijdgenoot was van de aarts
vader Abraham. Geen wonder 
dan ook dat de Koran even ar
chai:sch en saai overkomt als het 
hoek Leviticus uit het Oude Tes
tament. Dit zou geen probleem 
zijn ware bet niet dat met Mo
hammed de open baring al meteen 
was voltooid. 

Daar komt bij dat de profeet 
tegelijk ook polit:icus en verove
raar was. De ethische correcties 
die hij op zijn tijdgeest aanbracht 
waren miniem. Hierbij vergele
ken was J ezus in Palestina moreel 
heel wat meer subversief. 

Ondanks het ingebakken con
forrnisme noemt Barreau de islam 
een grote godsdienst, niet aileen 
geografisch en historisch, maar 
ook in art:istiek opzicht. Evenmin 
valt te loochenen dat die religie 
haar gelovigen het hoogste goed 
he eft geschonken: een verheven 
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doel om voor te leven, wijsheid, en waardigheid in 
het zicht van de dood. Daarentegen levert de islam 
een slechte voedingsbodem voor modemere waar
den (verandering, kritische zin, eerbied voor het 
individu), in zoverre daarmee wordt getornd aan 
gedachtengoed dat reeds vroeg is ontleend aan de 
woorden en daden van de profeet en zijn gezellen. 
Tot voor enige jaren waren er nog stromingen die 
probeerden deze grondslag zo te interpreteren dat 
aansluiting kon worden gevonden bij de nieuwe tijd. 
Intussen overwegen weer de aloude beletselen daar
tegen. Dit zijn: 

I . vermenging van staat en godsdienst, van geloof 
en volwaardig burgerschap: dit gold zelfs voor het 
Algerije van de linkse F L N en in het Midden-Oosten 
alleen niet voor het post-Ottomaanse Turkije. (Bar
reau put ook hoop uit het feit dat de grootste islami
tische natie ter wereld, de Indonesische, in staat is 
gebleken tot een meer vrijmoedige dan krampachti
ge omgang met de officiële godsdienst) 

2. situering van het aardse ideaal in het verleden, 
in afwachting van nieuwe instructies van een messias 
of de wederkomst van een verborgen imam. 

3 .reserve ten opzichte van de fundamentele rech
ten van de mens, die volgens de Arabische vertalin
gen van v N- teksten worden geclausuleerd door het 
islamitische recht, met inbegrip van de doodstraf 
voor afvalligheid (een sanctie die zelfs staat ge
codificeerd in de staatswetten van vijf moslim-lan
den, maar ook elders niet door intellectuelen en 
wetsgeleerden ten principale wordt verworpen) en 
inclusief achterstelling van andersdenkenden en 
vrouwen . 

4 · berusting in onrecht zijdens staatsgezag van 
geloofsgenoten als zijnde een uitdrukking van Gods 
wil, en afwijzing van opstandigheid: men vergelijke 
het christelijke Magnificat (de lofzang van Maria), 
waar sprake is van machtigen die van hun troon wor
den gestoten. 

S- minachting bij Arabische moslims voor land
bouw en andere vormen van handarbeid die in de 
maatschappij ten tijde van de profeet geen voorname 
rol speelden, overwaardering voor nomadendom, 
handel en kleine ambachten, en fatalisme tegenover 
de aangetroffen gesteldheid van de natuur. 

6. insnoering van de maatschappelijke mogelijk
heden voor de vrouw. 

7. het ontbreken van een leer voor de verwerking 

van staatkundige tegenspoed en voor het innemen 
van een minderheidspositie onder ander dan islami
tisch gezag. 

8. een cultureel verleden dat zelfs in zijn glorie
tijd al gauw schraal afstak bij de beschaving zoals die 
was in het oostelijk bekken van de Middellandse Zee 
ten tijde van de geboorte van Mohammed en zoals 
die vooral door toedoen van christenen nog enige 
tijd daar en elders werd voortgezet totdat de meer
derheid van de bevolking er het christendom had 
verlaten (terwijl in Egypte de islam een oudere en 
hogere beschaving zelfs finaal heeft uitgewist, totdat 
Napoleon haar kwam herontdekken). 

9. heilige teksten die nauwelijks aanknopingspun
ten bieden voor sociale omwenteling en voor een 
politieke ethiek berustend op fundamentele men
senrechten. 

Tot een vernieuwing kunnen, volgens Barreau, bui
tenstaanders bijdragen door, eerlijker dan de gang
bare oriëntalist, tot uiting te brengen dat de islamiti
sche wereld zich op doodlopend spoor beweegt en 
door zelf slechts datgene van de godsdienst te waar
deren wat verheffend is voor de essentie van het 
bestaan . Voordat verderop wordt ingegaan op een 
aantal argumenten van Barreau zijn drie opmerkin
gen op hun plaats . 

I. Barreau laat zich - begrijpelijk nu zijn boek
werk is uitgebracht in een reeks zogeheten pam
fletten - verleiden tot overdrijving, wat uit een 
oogpunt van overtuigingskracht natuurlijk zijn voors 
en tegens heeft. Indien de Koran werkelijk zo droog 
was als het Bijbelboek Leviticus had er nooit zoveel 
bezieling van uit kunnen gaan: het lijkt wel of hij de 
kortere, extatische hoofdstukken heeft overgesla
gen . 

2 . Zoals Bolkestein te hooi en te gras negatieve 
voorbeelden uit de wereld van de islam aanhaalt, 
citeert Barreau rijkelijk selectief uit het aanspreken
de deel van de joodse en christelijke nalatenschap. 
Bijbel, talmoed en scholastiek halen waarlijk niet 
overal het niveau aan moderne zeggingskracht van 
Jesaja en de Bergrede. 

3. Modernisme is geen doel in zichzelf: op de 
hedendaagse westerse beschaving valt ethisch en cul
tureel genoeg af te dingen voor wie zich niet door 
materialisme, gewenning en een irrationele mate 
van vooruitgangsgeloof heeft laten afstompen. 

I. Frits Bolkestein, Integratie van 
minderheden moet met lef worden 
aangepakt, de Volkskrant I 2-9- I 99 I. 

2 .Jean-Claude Barreau, De /'islam en 
aénéral en du monde moderne en parti
culier (Le Pré aux Clercs 199 1). 
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Oriifntalisten 

De kemvraag van Barreau blijft niettemin overeind, 
namelijk of de islam - zonder mentaal voorbehoud 
en zonder zichzelf te verloochenen - de via de v N 

gecodificeerde fundamentele rechten van de mens 
als norm en toets zal kunnen aanvaarden. Die vraag 
i volgens hem door orientalisten traditioneel ver
donkeremaand, uit beroepsblindheid of uit zelfbe
cherming. 

Is het waar dat orientalisten de islam door dik en 
dun hebben verdedigd en gebreken met de mantel 
d r liefde plachten te bedekken? Me dunkt dat deze 
telling inderdaad met vee! citaten zou kunnen wor

d n gestaafd. Wat moeten we bij voorbeeld aan met 
d mededeling van de Nederlandse coryfee Snouck 
Hurgronje: 'Het strafrecht van den IsHim is bijzon
d r zacht. '? 3 Hij heeft dit, als te doen gebruikelijk, 
onderbouwd met de toelichting dat zware eisen zijn 
g steld aan de bewijsvoering voor halsrnisdrijven, en 
1. lfs met de merkwaardige geruststelling dat voor 
afvalligen de doodstraf client te worden voltrokken 
door onthoofding, en niet door verbranden, ver
drinken, worgen of villen . 4 

M t de kwestie van afvalligheid hebben trouwens 
ook latere auteurs het moeilijk. Zo menen Lewis, 
Waardenburg en Lippman te moeten wijzen op het 
feit dat dit verschijnsel, althans de doodstraf ervoor, 
zelden voorkomt. 5 Dit bevredigt echter niet. Om 
t bcginncn is het niet waar: president Asad van 
yrie is niet de eerste die met dit argument massaal 

opruiming heeft gehouden onder zijn politieke te
gen tanders. Bovendien is moeilijk vast te stellen 
ho velen van hun geloof afvallen. Om het zachtjes 
uit te drukken: nergens in de islamitische wereld 
wordt h t aangemoedigd openlijk voor een bekering 
lol andere opvattingen uit te komen. Maatschap
P lijke uitstoting is wei het minste wat men dan mag 
v rwachten, ook in Tunesie en Egypte. In Saoedi 
Arabie n elders moet men trouwens wei degelijk 
\'OOr zijn Ieven vrezen . 6 Ook in Ianden als Marokko 
en Mauretanie laat de wet daar geen misverstand 
over bestaan. Snouck Hurgronje kwam al met zich
z If in teg nspraak waar hij schreef dat iedereen die 
in afwijking van de Koran en de overlevering zou 
gaan pleiten voor afschaffing van de doodstraf, bij 

3. C. Snouck Hurgronje, De Islam 
( '9' 2), in: Verspreide Geschr!Jien, dee! I 
(Bonn/Leipzig 1923), p. 403. 
4· Verspreide Geschr!Jien, dee! II, p. 198 
5. Bernard Lewis, The 'Political 
Lanauaae rif'Js/am (Chicaao 1988), p. 8 5; 
J.D. J. Waardenburg, De islam als 
godsdienst, in: Islam in 'Paradiso (Weesp 
1985),p. r8;ThomasW. Uppman, 
Understandinalslam (New York 198 2), 
p. 103 . 

consensus als ketter en ongelovige zou worden ver
doemd. 7 Dit maakt het kwantificeren van innerlijk 
afwijkende overtuigingen uiteraard ondoenlijk. 

Elders oordeelde deze geleerde: 'Siechts de treu
rige positie der vrouw schijnt ons een onoverkome
lijk bezwaar tegen hooge waardeering dezer (lees: 
islamitische) wetgeving. ' 8 Dit laatste aspect ziet de 
Fransman Rodinson geheel over het hoofd waar hij 
niet aileen schrijft dat de islam door zijn ondogmati
sche tolerantie dicht komt bij het dei:sme van de 
Verlichting, maar ook dat deze religie in redelijke 
mate rekening houdt met zinnelijke en sociale 
behoeften. 9 Een 'verlichte' vrouw zal hem dit niet 
graag nazeggen. 

Bij het zoeken naar een verklaring voor tal van 
lankrnoedige typeringen van de islam hoeven we 
evenwel niet enkel te denken aan beroepsblindheid 
en zelfbescherming. Drie andere factoren hebben 
nog tot een vertekening bijgedragen. 

1. Tot 1979 heerste ook onder orientalisten de 
indruk dat de islam langzaam maar zeker bezig was 
een achterstand op het christendom in te !open. 
V eel betekenis werd toegekend aan theoretische en 
praktische bewegingen in modemer richting. Nieu
we denkwijzen en vindingen waren immers, al dan 
niet na theologische achterhoedegevechten, her en 
der gemcorporeerd of oogluikend toegelaten, de 
slavernij werd afgeschaft, de positie van de vrouw 
was veelal iets minder erbarmelijk dan voorheen, 
zelfs de democratic leek in opmars. Zo schreef de 
Britse geleerde Gibb suggestief: It took the Christian 

world 1 ,]00 years to discover political responsibility., 

hiermee implicerend dat de islam eigenlijk op het 
schema voorlag. En: new laws applyinB to marria9e, 
divorce, inheritance, are bound to leave a permanent mark 

on Islamic society. Zijn landgenoot Montgomery Watt 
voorspelde dat de positie van de vrouw allengs, zij 
het niet radicaal, beter zou worden en dat de kloof 
tussen westers opgeleide intellectuelen en schriftge
leerden eerlang zou kunnen worden overbrugd. 10 

De voornaamste waarschuwing tegen een terug
val kwam intussen in 1 976 van de Amerikaan Lewis, 
met dien verstande dat hij de secularisatie in meer 
ontwikkelde staten welhaast onomkeerbaar noem
de, niet aileen in Turkije en Egypte, maar ook met 

6. Zie bij voorbeeld M.C. Kurpers
hoek, Wet verbiedt Rushdie's twijfel, 
NRC Handelsblad 12-3-1990. 
7. Verspreide Geschr!Jien, dee! II, p. 395· 
8. idem, dee! IV, r, p. 24. 
9· MaJdme Rodinson, The Western 
Image and Western Studies of islam, 
in: The Leaacy rif'lslam, ed. Joseph 
Schacht (Oxford 1974), p. 38. 
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name in Iran. 1 1 Deze misrekening doet overigens 
niets af aan het aanzien van een eminent islamoloog, 
evenmin als theoretici over revoluties gediskwa
lificeerd zijn doordat in Teheran opeens een regime 
bleek te kunnen vallen, ofschoon het - in de woor
den van Arjomand- 'zijn leger intact had, geen oor
log had verloren en niet geconfronteerd was met 
een geldcrisis of boerenopstanden'. 1 2 Zo was de 
rol die Khomeini zich aanmat een onverwachte 
aberratie van de shi 'itische leer, terwijl evenmin 
voorspelbaar was dat Frankrijk en de BB c hem zo
veel ruimte zouden bieden voor agitatie vanuit zijn 
ballingsoord bij Parijs, of dat Badi Sadr en Bazargan 
zich - in de woorden van Lenin - zouden laten ge
bruiken als nuttige idioten. Allerlei andere verkla
ringen achteraf blijven van twijfelachtig allooi, zo
lang het tegendeel onder dezelfde omstandigheden 
ook plausibel was geweest. Niet voor niets zag Kho
meini zijn electoraat ineenschrompelen bij de laatste 
verkiezingen zonder opkomstplicht tijdens zijn be
wind: ook de kiezers hadden zich kennelijk op hem 
verkeken. 

2 . Een andere factor waardoor oriëntalisten zich 
optimistischer dan achteraf raadzaam bleek hebben 
uitgelaten over kansen op hervorming is dat ook de 
zogeheten christelijke wereld heel wat achterlijke 
trekken vertoonde. Toegegeven : inquisitie, pijn
banken en brandstapels behoorden tot een ver verle
den. Maar de clerus bemoeide zich nog met van alles 
en nog wat: wie nu via Hilversum moslimse schrift
geleerden aan het woord hoort, verbaast zich niet 
slechts over hun formalistische wereldvreemdheid, 
maar ook over hun gelijkenis met onze bisschoppen 
en pastoors van een generatie terug. Wat de politiek 
betreft: in Frankrijk deed het vrouwenkiesrecht zijn 
intrede na de Tweede Wereldoorlog. In Nederland 
kon pas PvdA-minister Van Oven in de tweede helft 
van de jaren vijftig de vermogensrechtelijke hande
lingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw op
heffen. Voor Israel, waar kerk en staat evenmin zijn 
gescheiden en archaïsch legalisme hoogtij viert, 
bestond alom bewondering . Nog niet zo lang gele
den wapperden katholieke vlaggen in Limburg van 
gemeentegebouwen, net als de rode vlag in de jaren 
zeventig ooit van het Dordtse stadhuis. 

Uit de tegenwerking in Ierland en elders van ge
boortenbeperking, het verzet van Rome tegen pries-

1 o. H.A.R. Gibb, Religion and Politics 
in Christianity and Islam, in: Islam and 
International Relations, ed. J .H.Proctor 
(Londen1965),p.13,22;W . 
Montgomery Watt, lslamic Politica! 
Thouaht (Edinburgh 1968), pp. 1 2 8-29. 
1 1 . Bernard Lewis, The Return of Is
lam, in: Cammentory 1976 (61-1), p.48. 

terschap voor vrouwen en zo meer laat zich een 
cocktail samenstellen die zoal niet de huidige gene
ratie dan hopelijk een volgende met stomheid slaat. 

3 . Vooral onder arabisten speelde ook gevoel 
voor de underdoa een rol, eerst ten aanzien van 
slachtoffers van Europees kolonialisme en later van
wege de bejegening van Palestijnen door lsrael. Dat 
intussen terroristen en Saddam Hoesein zich - ook 
jegens mede-Arabieren en geloofsgenoten - eerder 
als pitbull hebben doen gelden bracht wellicht een 
zekere ontgoocheling teweeg. Tot voor kort kon 
menige oriëntalist zich geen broederstrijd tussen is
lamieten en Arabieren voorstellen. 1 3 

Rechten van de mens 

Er zijn minstens twee redenen om niet te snel te 
besluiten tot een onverenigbaarheid van de zuivere 
islam met een helder bewustzijn van de rechten van 
de mens en andere vormen van politieke ethiek . 

1 . Wie spreekt met Arabische moslims die zich 
inspannen in liga's voor mensenrechten vangt wel 
degelijk een 'westerse' gevoeligheid op voor schen
dingen, ook- want daar komt het op aan! -waar de
ze ideologische tegenstanders treffen. Dit gevoel is 
wellicht bij vrouwen begrijpelijkerwijs extra scherp 
ontwikkeld. 

2. Modernistische stromingen zijn in vroegere 
decennia van deze eeuw in staat gebleken te woeke
ren met slechts weinige en summiere religieuze aan
knopingspunten, door een hele democratie af te lei
den van de term 'raadpleging' en een compleet so
cialisme van het woord voor 'aalmoes'. 

Daar staat evenwel tegenover dat nu juist voor 
het tot gelding brengen van rechten van het individu 
ten opzichte van de staat de basis in de leer van de 
islam niet alleen schamel is, maar wordt ondermijnd 
door tegengestelde opvattingen omtrent wet en 
staat. Behalve het reeds aangestipte probleem van de 
rechteloosheid van afvalligen, is er de traditie van 
overmatige gehoorzaamheid aan tiranniek gezag on
der islamitische vlag en het gevaar van een elke hu
mane en maatschappelijke ethiek smorend legalis
me. Daarnaast speelt natuurlijk mee dat moderniteit 
al gauw wordt geassocieerd met morele decadentie . 
Het Westen kan in veel opzichten moeilijk als lich
tend voorbeeld dienen. Een alledaags voorbeeld: 
veel vrouwen in de islamitische wereld ervaren mo-

I 2. Said Amir Arjomand, Iran's Islamic 
Revolution in Comparative 
Perspective, in : World Politics I 985-86 
(38), p. 387. 
IJ. Zie bv. Gibb, op.cit., p. 18; A.K.S . 
Lambton, Islamic Politica! Thought, 
in : Leaacy (zie noot 9), p. 416. 
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d misering als een driedubbele last van huishoude
lijk werk, betaalde arbeid en een rol als sexobject. 
Dit is concreter dan wat weleer Snouck Hurgronje 
chreef: 'Rekent niet op de dankbaarheid der Mos

limsche vrouw, zoo gij haar wilt emancipeeren- zij 
zal u bespotten.' '4 (Tunesisch sociologisch onder
zoek wijst uit dat vrouwen zich dikwijls in islamiti
sche kledij hullen, omdat ze zich dan minder met het 
vuile werk zien opgeknapt.) 

In dit bestek kan geen recht wedervaren aan de 
islamitische leer van verzet tegen tiranniek gezag in 
vergelijking met christelijke theorieen. Reeds de 
grote islamoloog Goldzilier heeft uit dit oogpunt 
ombere bladzijden geschreven, zowel over de be

rusting in onrecht van de kant van een door God 
g dulde overheid als over het quietisme ten gevolge 
van de magi in de volksislam. ' 5 De bij christelijke 
dcnkers al duidelijke waarschuwing tegen wanorde 
al alt rnatief voor opstandigheid is in de islam nog 
terker aanwezig. 'Tyranny is better than anarchy', vat 

wis sam en . Maar hij wijst er, in het voetspoor van 
vel moslims, wei op dat desgewenst de profeet zelf 
als model van rebellie kan gel den. 1 6 

Onder anderen Khuri maakt hier overigens 
scherp onderscheid tussen sunnieten en shi'ieten. 
D eersten kregen de overhand in gebieden met een 
r ds ontwikkeld bestuur, zodat anarchie meer ont
wrichtend zou werken dan elders waar shi'ieten de 
me rderheid vormden. '7 Momen releveert in zijn 
standaardwerk over de shi 'a dat - net zoals Mo
hammed kan worden ingeroepen als heerser en als 
r volutionair- zijn kleinzoon Husain, centrale mar
tel::ar in de geloofsbeleving van de shi'ieten, wordt 
g prezen omdat hij niet boog voor, maar vocht te
g n en overmachtige tirannie, hoewel tegelijk an
d r bovenmenselijke imams lof oogsten voor de 
lijdzaamheid waarmee zij het leed van de kant van 
het politieke gezag verduurden . Khomeini zorgde in 
zijn propaganda tegen de shal1 dat zijn volgelingen 
h m zagen in de rol van Husain, terwijl hij de shal1 
al dien vijanden afschilderde. 18 

H t hoofdprobleem is echter dat het recht op 
verzet, voorzover juridische erflaters van de islam 
dit al articuleren, wordt toegekend in naam van de 
h ilige wet en niet ter bescherming tegen wat men 

14. Zie Haleh Afshar, Vrouwen en 
fundamentalisme in Khomeini's Iran, 
in: lslamitisch Jundamentalisme, red . 
K.Wagterdonk en P. Aarts 
(Muiderberg 1986), p. 129; C. Snouck 
Hurgronje, Verspreide Geschr!ften, deel 
I, p. 293. 
1 5. Zie bv. lgnaz Goldziher, 
Vorlesungen iiber den Islam (Heidelberg 

uit ethisch oogpunt zou willen beschouwen als uit
wassen daarvan . Elke misstand waartegen men vvil 
opkomen moet worden geduid in termen van in
breuk op de shari'a: een andere grondslag voor toet
sing aan de humaniteit is niet voorhanden. 

En zo komen we op het verstikkend archa!sche 
legalisme. lmmers de schriftgeleerden hebben door
gaans uitgeblonken door een bij uitstek conservatie
ve uitleg van de heilige wet, ook al hebben ze re
geerders menigmaal gedekt in hun streven modeme 
apparatuur te introduceren en economisch fnuiken
de voorschriften te omzeilen. Echter met rechten 
van de mens, dus vooral van het individu tegenover 
de overheid, had dit bitter weinig van doen. Het 
ging dan om het peil van produktie en consumptie, 
en niet om sociale ethiek. 

Al lang weten we dat de islam zich meer tot de 
gelovigen wendt via juristen dan bij monde van mo
ralisten. Uitzendingen in Nederland van de Islam
itische Omroep Stichting drukken ons hier met de 
neus op. W anneer schrijnende gevallen aan de orde 
komen van vrouwen die zonder kans op scheiding 
zitten opgesloten in een huwelijk met een kwaad
willige man voor wie ze nimmer zelf hebben geko
zen, meldt een imam dat de rechten van echtelieden 
aardig in evenwicht zijn, omdat de man zijn vrouw 
niet mag verstoten tijdens haar menstruatie, terwijl 
de vrouw wel afkan van een emstig zieke man. ' 9 

Wie zou de luisterende doelgroep niet een ethisch 
reveil toewensen? En dan hebben we het nog niet 
over het shi'itische Iran, waar een heetgebakerde 
man een huwelijk mag afsluiten voor vijf minuten. 

In moreel opzicht hadden de Romeinen wellicht 
een meer ontwikkeld recht dan vrijwel alle islarniti
sche staten van vandaag. Zo schreef de Leidse hoog
leraar Schacht in een beschouwing over de heilige 
wet: Considerations !if oood faith, fairness, justice, truth, 
and so on play only a subordinate part in the system. 20 

Wanneer we dit verbreden tot mensenrechten en 
democratic, dan past ook een citaat van Mont
gomery Watt: It is sinn!ficant that in Islamic political 
thinkino there is virtually no mention !if the riohts !if man 
nor ?J the concept !if freedom, en if one thinks ?J democra
cy as novernment in the interests !if the whole people, this 
does not .fit in easily with Arab ideas. 2 1 Het mag zijn dat 

191o), p. 86-87,287 en passim; Gibb, 
op.cit. p . 1 1, 1 5, 2 1; Lambton, op.cit. 
p. 416. 
16. Bernard Lewis, op.cit. p .92, 1 o2. 
1 7. Fuad I. Khuri, Imams and Emirs 
(Landen 1990), p. 193. 
1 8. Moo jan Mom en, An Introduction to 
Shi'i Islam (Yale 1985), p. 236, 237, 
288. 
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in de rechtsschool die voor de Maghreb geldt het be
grip 'algemeen belang' een wat grotere rol vervult, 
de hier bedoelde praktijk toont daar weinig van. 

Bolkestein en Barreau, in het voetspoor van tallo
ze geleerden, wijten het euvel aan het ontbreken van 
een scheiding tussen kerk en staat. Daar ligt echter 
niet de kern: niets weerhoudt officieel de schriftge
leerden ervan heersers op de vingers te tikken. Het 
probleem is dat, voorzover ze daar al toe overgaan, 
ze dit bijna altijd doen in conservatieve, archaïsche 
zin. Buitenstaanders missen de bezinning op de ethi
sche finaliteit van het recht . Dit geldt niet alleen 
voor schriftgeleerden en politieke fundamentalis
ten. Immers ook anti-fundamentalisten laten zich 
verstrikken in een debat over de tekstuitleg van ou
de voorschriften, in plaats van deze tot morele nor
men te herleiden. Een wellicht veelzeggend voor
beeld levert een recente bundel over geloof en 
maatschappij, uitgebracht door het Arabische ge
nootschap voor sociologie, waar een lector uit Jor
danië zijn bijdrage over islam en sociale verandering 
besluit met de vraag in hoeverre de islamitische wet 
in overeenstemming is te brengen met de eisen van 
de moderne tijd- in kwesties als polygamie, om
gang tussen de seksen, rechten van minderheden, 
speciale belastingen voor niet-moslims, doodstraf en 
dergelijke- , doch eerst meedeelt dat hij de islamiti
sche wet deugdelijk acht overal en voor alle tijden. 

Conclusie 

Terug naar Bolkestein. Als gezegd, benadert hij de 
islam vanuit vier beginselen: scheiding van kerk en 
staat, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid 
en non-discriminatie. Hoe hij een en ander in ver
band brengt met Turken in Nederland wordt niet 
duidelijk. In hun land zijn immers- anders dan bij
voorbeeld in Israel- staat en godsdienst gescheiden, 
terwijl afwijkingen van de overige drie principes er 
voortvloeien uit een etnisch-culturele, en juist niet 
uit een religieuze, staatsopvatting. Zijn pleidooi om 
van moslims te eisen dat zij zich hier aan onze ook 
voor hen geldende wetten houden is onomstreden . 
Wel komen we met de door hem opgerakelde pro
blemen in aanraking, wanneer we in plaats van de in
tegratie die hij zelf voorstaat kiezen voor het model 
van verzuiling (populair uitgedrukt: schotjesgeest 
aan de basis en handjeklap aan de top) met voorlopi
ge erkenning van een islamitische zuil in onze sa-

2o. Joseph Schacht, Islarnic Religious 
Law, in: Leaacy (zie noot 9), p. 397· 
21. W.M. Watt, op.cit., p . 96, 121. 
2 2 . Atif al-Aqlah Ghadibat, Ad-din wa 
at-taghayir al-ijtama'i fi-l-mujtama' al
arabi al-islami- Darasat susiulujiyah, 

menleving, zoals dit door Lijphart is aanbevolen. 2 3 

Al was het maar omdat op knelpunten de moslimse 
schriftgeleerden nog heel wat meer te vertellen heb
ben dan de Nederlandse bisschoppen ooit met hun 
mandement. We kunnen hier geen zuil gebruiken 
die de shari'a stelt boven rechten van de mens uit de 
v N-verdragen. 

Wat bij Bolkestein echter hindert is dat hij welis
waar de moslims hier wil integreren, doch - in 
plaats van hen aan te spreken op hun eigen opvattin
gen -ze om de oren slaat met gebruiken in hun land 
van herkomst en elders . Terecht wijst Rabbae als 
één van hen erop dat het merendeel van de reactio
naire regimes in de islamitische wereld wordt ge
steund door het Westen, waar volgens Bolkesteinde 
liberale beginselen heersen . 'En heeft de vvo', zo 
vraagt hij, 'ooit steun verleend aan de democratische 
bewegingen of mensenrechtenorganisaties in deze 
landen?' 24 

Het is van tweeën één. Ofwel we hebben het over 
internationale verhoudingen en dan is te hopen dat 
ruimer aandacht en aanmoediging komt voor rege
ringen, stromingen en processen die, tegen het fun
damentalistische tij in, tenderen naar meer pluralis
me. Dit geldt voor de zuiderburen van de Maghreb, 
maar zeker niet minder voor islamitische republie
ken die zich binnenkort zullen melden voor de 
cv sE. In het kader van deze permanente Conferen
tie moet ieder misverstand over het primaat van de 
mensenrechten worden uitgesloten, juist omdat in 
een andere Conferentie, die van Islamitische Staten, 
Saoedi Arabië met veel geld in tegengestelde rich
ting werkzaam is. Helaas wekken pan-islamitische 
bijeenkomsten, zoals in december I 99 I in Dakar, de 
indruk dat de lidstaten daar grotere betekenis hech
ten aan wat hen bindt dan aan wat hen scheidt uit een 
oogpunt van mensenrechten, vrijheid en democra
tie. Wat deze laatste aangaat is overigens, zeker na 
Maastricht, de Europese Gemeenschap zelf steeds 
minder een lichtend voorbeeld . Ofwel we hebben het 
over islami~ten in Nederland en nemen hun net als 
ieder ander de maat vanuit onze grondbeginselen . 
Er zijn hier moslims genoeg, die zich daarover wil
len laten bevragen. Zo zei één van hen 'dat er een 
Nederlandse islam moet ontstaan, aangepast aan de 
Nederlandse situatie. Als je vindt dat je alles wat je 
thuis gewend was als islamitisch te beschouwen 
hier tot in de puntjes moet doen, dan moet je terug-

in: Ad-din .fi-1-mujtama' al-arabi 
(Beiroet 1990), p. 161. 
23 . NRC Handelsblad 10-12-1991 
24. M. Rabbae, NRC Handelsblad 19-

9-1991 . 
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gaan.' 25 Wat mag worden verlangd is dat moslims 
hier de fundamentele rechten van de mens onder
schrijven en wei zodanig dat verdragsclausules die 
verwijzen naar de wetten van het land hier aileen 
slaan op Nederlands recht, en niet op de shari'a. Met 
ecn zogenaamd progressieve relativering van een en 
ander of met een vage 'oecumene' tussen christenen 
en moslims zijn noch zij noch wij geholpen. Wan
ncer de gereformeerde theoloog Slomp schrijft: 
'Vee! Nederlanders herkennen in de islam allerlei 
elemcnten uit de joods-christelijke traditie, die zo 'n 

25. E. Ates, de Volkskrant (islambijlage) 
22·12-1990, p. 15. 
26. Zie bij voorbeeld Oecumenische 
overweeinnen over relaties tussen christenen 
en moslims (Wereldraad van Kerken), 
uitgebracht door Gemeenteopbouw 
Gereformeerde Kerken (Leusden 
1991 ); citaat uit: Jan Slomp, Islam in 
Nederland, in: Islam - Norm, ideaal en 

zwaar stem pel op onze cultuur heeft gedrukt', dan 
onderschat hij het onderscheidingsvermogen van 
zijn lezers . 26 

Wie daarentegen immigranten samen met hun 
_Ianden van herkomst plus overige islamitische staten 
allemaal op een hoop gooit, wekt de indruk dat hij
in de woorden van Mortimer - na het communisme 
op zoek is naar een nieuwe tegenstander. 2 7 Niet 
voor niets is ooit de term Koude Oorlog in de veer
tiende eeuw uitgevonden om de verhouding te ken
schetsen tussen christendom en islam. 28 

werkelijkheid, red. Jacques 
Waardenburg (Weesp 1987), p. 4-'7· 
27. Zie Edward Mortimer, 
Christianity and Islam, in: International 
Affairs 1991 (67 - 1 ), p. 1 o. 
28. Luis Garcia Arias, El Concepto de 
au err a y Ia denominada 'nuerra jria ', 
(Zaragoza 1956), p. 66. 
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Regionaal bestuur 

RALPH PANS 

Bestuurlijke organisatie is 
weer in. Het regionaal be-

Bursemeester van Rosmalen in gang heeft gezet, bevat 
inderdaad veel Europa. 
Toch is er veeleer sprake stuur staat daarbij centraal . 

Wie de overvloedige literatuur over dit onderwerp 
tot zich neemt krijgt het gevoel getuige te zijn van 
een grote omwenteling. De kabinetsnota Bestuur op 

niveau,deel 2(BoN-2) bevat de nodige voorstellen 
voor de totstandkoming van regionaal bestuur, maar 
er is inmiddels al veel meer nieuws onder de be
stuurlijke zon. Een kleine bloemlezing. In BoN-2 
wordt voor de korte termijn de gemeentelijke 
samenwerking via de Wet Gemeenschappelijke Re
gelingen (w G R) aangescherpt, terwijl voor de lan
gere termijn op stedelijke gebiedsautoriteiten wordt 
aan gekoerst. 

Utrecht en Den Haag vragen om gebiedsuitbrei
ding. Brabant opteert voor gemeentelijke herinde
ling op ongebruikelijke schaal, al is er inmiddels 
enige aarzeling te bespeuren . In Drenthe en Zee
land wordt ook weer herindeling overwogen. Rot
terdam denkt aan een provincie Groot-Rotterdam 
terwijl de Randstadprovincies denken aan fusie. De 
Zuidhollandse Commissaris der Koningin Schelto 
Patijn wil dit aanvullen met een beperking van het 
aantal randstadgemeenten tot vijfentwintig . Zijn 
kaart van de nieuwe Randstad heeft de media inmid
dels bereikt. In de noordelijke provincies wordt 
eveneens aan samengaan gedacht. Amsterdam gaat 
onverdroten door op de weg van binnengemeente
lijke decentralisatie.De deelraad Centrum is in aan
tocht. Het kabinet-Lubbers-Kok wil ernst maken 
met de Decentralisatie-impuls, waarbij ongeveer 25 
miljard betrokken is. 

Dit overzicht is allesbehalve compleet. Het zou 
op zijn minst aangevuld moeten worden met allerlei 
functionele vormen van regionalisering die volop in 
ontwikkeling zijn zoals de politieregio en de ver
voerregio. De bestuurlijke organisatie is- dit alles 
overziende - inderdaad flink in beweging. Maar 
welke drijfveer zit er achter al deze beweging? 

Drie oplossinsen 

De huidige aandacht voor onze bestuurlijke organi
satie wordt vaak teruggevoerd op de Europese een
wording die nieuwe eisen stelt aan ons bestel. Het 
rapport van de commissie-Montijn, over de proble
matiek van de grote steden, dat de huidige discussies 

van nieuwe wijn in oude zakken. In wezen zetten wij 
op dit moment een discussie voort die in de jaren 
zeventig is afgebroken. Het rendement van enige 
decennia praten over de bestuurlijke organisatie is 
dus buitengewoon laag gebleken. Onlangs las ik 
nogeens het Eindrapport se westvormins van de Wiardi 
Beekman Stichting, dat in 1 9 7 5 verscheen kort 
voordat het kabinet-Den Uyl het concept van de 
mini-provincies presenteerde. In dat rapport vindt 
men ongeveer alle argumenten die ook vandaag 
weer worden gebruikt. In een notedop: ons bestel 
heeft geen gelijke tred gehouden met de maatschap
pelijke en economische schaal versrotins waardoor de 
greep van het bestuur op de ontwikkelingen is ver
minderd. Veel processen zijn gemeentegrensover
schrijdend geworden. Tevens is er sprake van een te 
sterk centralisme. 

De WBS koos destijds voor de instelling van vijf
entwintig gewesten of mini-provincies, decentrali
satie van rijkstaken en streeksgewijze gemeentelijke 
herindeling, waarbij grote gemeenten worden opge
splitst en kleine samengevoegd. De overeenkomst 
met de modellen die thans rondwaren is treffend. Er 
zijn echter drie belangrijke verschillen: 

- er is op dit moment wel veel aandacht voor 
schaalvergroting, maar voor de evenzeer aanwezige 
maatschappelijke behoefte aan schaalverkleining is 
aanzienlijk minder aandacht.Dat lijkt een ernstig ge
mis; 

-in de huidige discussies worden gemeenten met 
groot gemak gereduceerd tot tandeloze organen, 
terwijl er in het rapport Gewestvormins juist princi
pieel werd gekozen voor sterke gemeenten. Voor 
een partij als de PvdA die, in de woorden van Wi
baut, de gemeente steeds heeft gezien als de 'baker
mat der demokratie' een fundamentele koerswijzi

ging; 
-was er destijds nog sprake van het presenteren 

van een eindbeeld waar slechts in beperkte mate van 
kon worden afgeweken, nu wordt veeleer gekozen 
voor een procesmatige aanpak zonder duidelijk 
eindbeeld waarvoor slechts een beperkte ontwikke
lingstijd wordt geboden . 
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Om met dat laatste te beginnen. Ondanks alle kri
tiek die daarop mogelijk is vind ik de keuze van het 
kabinet voor een procesmatige en gedifferentieerde 
aanpak vooralsnog een juiste. lmmers de geschiede
nis leert, dat het vroegtijdig presenteren van eind
beelden het vinden van werkbare oplossingen in de 
weg kan staan. De discussies over modellen hebben 
eerder tot niets geleid, waardoor kostbare tijd is 
verloren. Voor je het weet zijn de maxi-gemeenten 
van Schelto opgeborgen in dezelfde kast als de mini
provincies van Papa Gaay. De huidige aanpak van het 
kabinet heeft naar mijn mening al meer resultaat op
geleverd dan de meer visionaire bespiegelingen uit 
de jaren zeventig. Dit zou de zieners die ook nu 
weer opstaan met meeslepende beelden van be
stuurlijk Nederland anno 2 o 1 o tot nadenken moe ten 
temmen. 

Wil de geboekte vooruitgang echter beklijven, 
dan zal er op langere termijn wei degelijk sprake 
mocten zijn van meer ordening en zullen wij ons 
niet moeten beperken tot de in BoN-2 genoemde 
gebieden. De gedecentraliseerae eenheidsstaat is 
immers nog niet rijp voor de schroothoop. Er is op 
dit ogenblik onmiskenbaar sprake van toenadering 
tussen de centrumgemeenten en de randgemeenten 
m t een stevige bereidheid om vergaande afspraken 
te maken voor regionale samenwerking. Het gevaar 
is echter groot dat het allemaal tijdelijke oplevingen 
blijken wanneer het huidige momentum wegebt of 
d aanwezige stokken achter de deur worden weg
gehaald. Daarom moeten concrete stappen op de 
weg van regionale samenwerking worden verlangd, 
en in het uiterste geval afgedwongen. 

BoN-2 biedt voor de korte termijn een doos ge
recdschappen waarmee daadwerkelijk gewerkt kan 
worden. Over de strategie op lange termijn is meer 
twijfel mogelijk. Als er niettemin over eindbeelden 
moet worden gesproken dienen zich globaal drie op
los ingen aan: 

- samenwerkinB tussen aemeenten. In BoN-2 wordt 
dez lijn uitgewerkt door in de stedelijke gebieden 
d w G R aan te vullen, waardoor de samenwerking 
minder vrijblijvend wordt en minimaal betrekking 
h eft op ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer 
en milieu. Dit wordt wei de WGR-plus genoemd. 

- samenvoeainB van aemeenten. Deze richting, die 
bij h t provinciaal bestuur van Brabant nogal popu
lair i , weet inmiddels ook Schelto Patijn te beko
r n. VNG-directeur Bert Fleers komt de eer toe als 
er te h t idee van zestig gemeenten te hebben ge

lanc erd. Wie echter verder kijkt dan de kranten
koppen, ontdekt dat Fleers een verklaard voorstan
d r is v~ groeiprocessen van onderop en niets moet 
hcbben van grootschalige gemeentelijke herindeling 

als primaire weg. De zestig gemeenten van Fleers zijn 
het sluitstuk van samenwerking die na verloop van 
tijd logisch overgaat in samenvoeging. Dat lijkt mij 
een aanmerkelijk verschil tussen Patijn en Fleers. 
Het is niet aileen een verschil in tempo, maar ook 
een verschillend proces: top down tegenover bottom 
up. 

- de instellina van nieuwe oraanen. Dit kunnen zo
wel gewesten zijn als mini-provincies of de stedelij
ke gebiedsautoriteiten van BoN- 2. Met name dit 
onderdeel van de nota lijkt nogal controversieel. 
Zwartkijkers voorspellen reeds dat deze nieuwe or
ganen, als ze a! tot stand komen, spoedig een roem
loos einde zullen kennen. Er ontbreekt immers de 
nodige politieke consensus . 

Een oordeel over deze drie oplossingen valt in histo
risch perspectief vernietigend uit voor de nieuwe 
organen. Men leze er Van de stad en de rand van de 
WRR op na. Nieuwe organen zijn weinig kansrijk. 
Wij worden het er nooit over eens. Het drieluik 
rijk, provincie, gemeente dat Thorbecke ons heeft 
nagelaten is kennelijk buitengemeen hestand tegen 
de woelingen van de tijdgeest. 

Samenvoeging van gemeenten is natuurlijk vaker 
met succes uitgevoerd. Toch is zij als primaire weg 
niet zo voor de hand liggend. Want zelfs wanneer zij 
op behoorlijke schaal wordt toegepast - en dat ge
beurt in Nederland hoogst zelden - biedt zij slechts 
voor beperkte duur een oplossing voor de proble
men. Gemeentelijke herindeling zal nooit bij mach
te zijn om de maatschappelijke schaalvergroting bij 
te benen. Zij is bovendien doorgaans het resultaat 
van modderige compromissen. Daar komt nog bij, 
dat herindeling een ingrijpend proces is, dat v66r en 
na de samenvoeging van gemeenten veel energie 
naar binnen zuigt die beter naar buiten gericht zou 
kunnen worden. Na de herindeling ontstaat al spoe
dig weer de noodzaak van samenwerking. Daarom is 
versterking van de samenwerking tussen gemeenten 
(en ook tussen provincies) een weg die sneller tot de 
gewenste resultaten zal leiden dan de eerder ge
noemde oplossingen. 

Daarvoor is dan wei nodig, dat samenwerkings
gebieden op grond van de w G R snel kurmen worden 
samengevoegd wanneer dat nodig is en vooral, dat 
de vrijblijvendheid in die samenwerking wordt te
ruggedrongen door aanscherping van het bestuurlij
ke instrumentarium. Concreet betekent dit, dat ge
meenten het nu vaak bestaande vetorecht in samen
werkingsverbanden verliezen en zij zich ook niet 
kunnen onttrekken aan de financiele consequenties 
van werkelijke regionale samenwerking. Bovendien 
zullen de verschillende overheden daadwerkelijk in-
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vulling moeten geven aan het begrip complementair 
bestuur . Zo heeft de provincie wel degelijk een rol 
te vervullen op het gebied van grensoverschrijdende 
problemen. Zij heeft daar in veel gevallen ook be
stuurlijke instrumenten voor die gebruikt kunnen 
en mogen worden. Een probleem is, dat tot dusver 
geen enkele provincie zich daaraan waagt. Het be
hoort kennelijk niet tot de bestaande provinciale 
cultuur. De huidige problemen in de stedelijke ge
bieden kunnen dan ook niet uitsluitend op het conto 
van de gemeenten worden geschreven. De provin
cies hebben evenzeer boter op het hoofd. 

Complementair bestuur veronderstelt wel een 
duidelijke taakverdeling tussen de overheden. Wer
kelijke samenwerking tussen gemeenten èn comple
mentair bestuur is naar mijn mening zo'n slecht pak
ket nog niet. Zolang er gemeenten èn provincies zijn 
moeten zij de klus samen klaren. Het mixen van de 
genoemde drie oplossingsrichtingen zou ik echter 
met kracht willen ontraden. Het levert een oneet
baar gerecht op , dat snel zal bederven. Zo kan de 
aankondiging van gemeentelijke herindeling de sa
menwerking tussen gemeenten ernstig schaden. Het 
streven naar nieuwe organen heeft een negatieve 
uitwerking zowel op een strategie gericht op ge
meentelijke herindeling als op een samenwerkings
strategie. 

Hier zijn dus duidelijke keuzen gewenst. Ik zou 
als algemene lijn dan ook willen pleiten voor het 
krachtig stimuleren van samenwerking tussen ge
meenten, minimaal op het terrein van ruimtelijke 
ordening, verkeer en vervoer, milieu en werkgele
genheid, waarbij niemand zich kan onttrekken aan 
gezamenlijke afspraken en ook de kosten gezamen
lijk worden gedragen. Dit kan worden bewerkstel
ligd door het introduceren van sancties of door het 
in de plaats èn voor rekening van de weigerachtige 
gemeente uitvoeren van regionaal genomen beslui
ten. De in de kabinetsnota gepresenteerde Interim
wet biedt daarvoor nieuwe mogelijkheden hoewel 
ook de bestaande w G R veel meer ruimte geeft dan 
tot nu toe benut is. Immers ook onder de huidige 
wet kunnen de gemeenten elkaar in vergaande mate 
binden. 

Het zou goed zijn, wanneer het rijk dan wel de 
provincie ook de samenwerking op de andere gebie
den zou stimuleren . Ook daar bestaat behoefte aan 
aanscherping van het instrumentarium. De huidige 
benadrukking van zeven met name genoemde stede
lijke gebieden is sterk ingegeven door de Vierde No
ta Ruimtelijke Ordening Extra (vrNEx) die een 
aantal stedelijke knooppunten centraal stelt. Daar
mee is BoN-2 zo langzamerhand óók een knooppun
tennota geworden. Toch zullen uiteindelijk méér 

vervoerregio 's, politieregio's of regio's voor de ar
beidsvoorziening ontstaan dan stedelijke knooppun
ten. Ook rondom Deventer, Den Bosch en Haar
lem, om maar eens een paar andere steden te noe
men, praten gemeenten over regioproblemen. 

Of al die samenwerking uiteindelijk moet uit
monden in een stedelijke gebiedsautoriteit naast de 
gemeenten en de provincie is voor mij nog maar de 
vraag. Ik vind, dat wij niet moeten uitsluiten dat dit 
proces ook zou kunnen eindigen in een herverkave
ling van taken,bevoegdheden en grenzen tussen de 
gemeenten en de provincies. De roep om vier pro
vincies en ook die om zestig gemeenten komt echter 
veel te vroeg, al zou dit op langere termijn weleens 
het sluitstuk kunnen zijn van een verdergaande 
samenwerking tussen gemeenten en tussen provin
cies. Maar voordat het zinvol is zo'n vervolgstap te 
overwegen zal er eerst beter samengewerkt moeten 
worden. 

Een goed voorbeeld uit het jongste verleden van 
zo'n samenwerking die overgaat in samenvoeging 
zou men de wording van de gemeente Zaanstad kun
nen noemen. Het samengaan van de zeven Zaan-ge
meenten in 1974 stond aan het einde van een perio
de waarin deze gemeenten steeds intensiever waren 
gaan samenwerken in het Ontwikkelingsschap voor 
de Zaanstreek. Zaanstad was voor velen een logische 
vervolgstap op het juiste schaalniveau. De komst van 
Zaanstad was dan ook weldoordacht en goed voor
bereid. En toch waren de gevolgen van deze ingreep 
nog lang merkbaar. Op de kaart van Schelto Patijn 
zag ik, dat Zaanstad zich nu weer mag opmaken voor 
een samenvoegingsproces, nu om met een deel van 
Waterland de gemeente Zaan-streek te vormen. 
Wat is daarvan het nut? Zaanstad is meer op Am
sterdam dan op Waterland gericht. Het is slechts 
één voorbeeld van de vragen die het kaartje van Pa
tijn zal oproepen. 

Ik noem het om duidelijk te maken hoe nutteloos 
het is om in dit stadium met blauwdrukken te ko
men van de bestuurlijke kaart anno 2oro. Laten wij 
maar eerst eens hard werken aan daadwerkelijke 
samenwerking en het tekenen van de kaartjes voor 
later bewaren. 

Centrumsteden 

Tegen de benadering die ik in het voorgaande heb 
gekozen wordt vooral van de kant van de centrum
gemeenten wel ingebracht, dat zij te weinig soelaas 
zou bieden voor de financiële en ruimtelijke proble
men van de steden. Die financiële problemen vragen 
inderdaad om een oplossing. De Financiële Verhou
dingswet is daarvoor echter het aangewezen middel. 
Dat is geen gemakkelijke weg, maar bij voldoende 
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pohtieke wil - en die was tot nu toe niet in ruime 
mate voorhanden - is zij wei begaanbaar. De Raad 
voor de Gemeentefinancien heeft deze klus inmid
dels tcr hand genomen.Belangrijk is dat daarbij eer
der naar de functie van de gemeenten wordt geke
kcn dan naar de grootte. lmmers niet iedere grote 
gcmeente heeft een centrumfunctie terwijl sommi
g kleinere gemeenten wei die functie vervullen. 

D ruimtelijke problemen zijn natuurlijk ook 
oplo baar. Nederland heeft een sterke planologische 
traditie, waarin met het bestaande instrumentarium 
van wctten en subsidies reeds vee! tot stand is ge
bracht. Wat tegenwoordig als ruimtelijk probleem 
van d regia's wordt gepresenteerd is echter vooral 
h t probl em van de steden die het liefst op eigen 
grondgebied willen bouwen in verband met de in
vlo d die dit heeft op de gemeentelijke financien. 
Ook hiervoor moeten oplossingen worden gezocht, 
maar dit financiele probleem client niet het startpunt 
t vormen voor de bestuurlijke organisatie van ons 
land. 

lk wil in dit verband waarschuwen voor een nieu
w b eldvertekening die zich rondom de verhou
ding tu s n de centrumgemeenten en randgemeen
ten aan het ontwikkelen is . Het is lange tijd een po
pulair gebruik geweest om veel problemen van de 
centrumgemeenten toe te schrijven aan slecht rna
nag ment en politieke eenzijdigheid. De steden zou
den de problemen aan zichzelf te danken hebben. 
Tegenwoordig groeit de populariteit van een andere 
lczing. Nu worden de problem en van de steden nog
al een toegeschreven aan de bloei van de randge
m Pnt n. Feit is echter,dat de stad en de rand elkaar 
nodig hebben. De WRR wijst er terecht op, dat de 
rt.>gio belang heeft bij een zekere beleidsconcurren
ti • tus n de centrumstad en de randgemeenten op 
voorwaarde dat zij ook intensief samenwerken: an
ragonistic cooperation noemt hij dit. 

Decentralisatie 
lnmidd Is is naa t Bestuur op niveau een andere be
langw kkende ontwikkeling in gang gezet die grote 
invloed zal hebben op de bestuurlijke organisatie: de 
0 entrali atie-impuls. Nu bestaat er van oudsher 
grote ccpsis waar het de decentralisatie van rijksta
k n b tr ft . I er werkelijk sprake van bereidheid 
om met grote voortvarendheid rijkstaken te ver-

huiv n naar provincies en gemeenten? Ik heb de 
indruk dat de decentralisatie deze keer serieus moet 
word n genomen a! is het aileen al door het belang 
dat h t rijk sinds de Tussenbalans heeft bij een goede 
afloop van deze operatic. 

u mo ten wij natuurlijk wei oppassen voor het 
terk aan elkaar knopen van de discussies over 

BoN-2 en de decentralisatie. lmmers, als alles met 
alles samenhangt gebeurt er niets. Maar toch kan 
men deze onderwerpen nauwelijks los van elkaar 
beoordelen. Bij de keuze naar welk bestuurlijk 
niveau de taken gedecentraliseerd moeten worden 
spelen uiteraard vraagstukken van schaal en be
stuurskracht een belangrijke rol. Decentralisatie 
naar gemeenten veronderstelt een werkbare ge
meentelijke schaal, decentralisatie naar samenwer
kende gemeenten gaat uit van bestuurskracht van 
deze regio's, decentralisatie naar provincies maakt 
duidelijkheid over de gemeentelijke, regionale en 
provinciale schaal noodzakelijk. 

In zijn algemeenheid durf ik de oeroude sociaal
democratische stelling aan dat taken en bevoegdhe
den op het laagst mogelijke niveau moeten worden 
uitgeoefend. Oat betekent: zoveel mogelijk door de 
gemeenten. Er moet dan ook voor worden gewaakt, 
dat decentralisatie wordt gebruikt als middel om re
giovorming tot stand te brengen. Er moet niet min
der, maar zeker ook niet meer geregionaliseerd 
worden dan noodzakelijk is. Samenwerking tussen 
gemeenten moet geen doe! op zich worden. On
nodige overdracht van gemeentelijke bevoegdheden 
client te worden tegengegaan. 

Sociaal-democraten maken zich immers van 
oudsher terecht sterk voor herkenbare en sterke ge
meenten met een flink takenpakket. De gemeente 
staat van alle overheidslagen nog steeds het dichtst 
bij de burger. Wie de afstand overheid-burger niet 
nog groter wil maken dan zij nu al is, moet investe
ren in sterke gemeenten. Als de huidige· gemeenten 
daarvoor te klein zijn, kan streeksgewijze gemeente
lijke herindeling gewenst zijn. Maar daaraan zijn 
uiteraard we] grenzen, willen wij niet het kind met 
het badwater weggooien. 

Tegelijkertijd geldt, dat waar de gemeentelijke 
schaal te groot is geworden, schaalverkleining door 
binnengemeentelijke decentralisatie moet worden 
overwogen. Ook dan geldt, dat de deelgemeenten 
moeten beschikken over een stevig takenpakket. In 
het eerder genoemde was-rapport uit 1975 werd 
deze vorm van schaalverkleining net zo belangrijk 
gevonden als de noodzakelijke schaalvergroting. In 
vee! van de huidige discussies over onze toekomstige 
bestuurlijke organisatie zoekt men tevergeefs naar 
een visie op de wei degelijk aanwezige behoefte aan 
bestuurlijke schaalverkleining. Oat lijkt mij een ern
stige omissie. 

Er kan en mag geen waterdicht schot bestaan tus
sen bestuurlijke organisatie en bestuurlijke vernieu
wing. Decentralisatie zou dus zoveel mogelijk naar 
de gemeenten moeten plaatsvinden. Zoals bekend 
eisen de provincies in het overleg met het kabinet en 
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de v N G een flinke portie van de te decentraliseren 
taken en bevoegdheden op . Wanneer de provincies 
echter tegelijkertijd een proces in gang zetten van 
provinciale schaalvergroting, zoals de Randstad
provincie of een Noordelijk Landsdeel, past grote 
terughoudendheid bij het decentraliseren naar de 
provincies en is er reden temeer om taken langs de 
provincie in de richting van gemeenten en samen
werkingsverbanden te schuiven. De burger zal de
centralisatie van het rijk naar een Randstadprovin
cie immers nauwelijks als decentralisatie ervaren. 

Aan het tekenen van de bestuurlijke kaart van 
Nederland anno 2 oIo dient dan ook niet alleen een 
proces van verdergaande samenwerking vooraf te 
gaan, maar óók een analyse van de taken en be
voegdheden waarmee rijk, provincie en gemeente 
zich hebben bezig te houden. Schaalvergroting bij de 
provincies zal de noodzaak om provinciale taken 
over te dragen aan de gemeenten vergroten, maar 
zou een nóg verdergaande decentralisatie van rijks
taken misschien evenzeer mogelijk maken. Welke 
gevolgen dàt weer zal hebben voor de rijksoverheid 
laat zich raden. Het Koninkrijk van de Vier Vere
nigde Provinciën ligt dan in het verschiet. 

Een nieuwe Thorbecke? 

Zoals ik aan het begin van mijn artikel al opmerkte 
wordt Europa nogal eens te pas en te onpas opge
voerd als de vlag die de lading van de discussies over 
de bestuurlijke organisatie moet dekken. De proble
men worden vaak toegeschreven aan Europa I 9 9 2, 

de oplossingen vaak verdedigd met een beroep op 

Europese voorbeelden . Wie echter de situatie in de 
verschillende landen van de Gemeenschap in ogen
schouw neemt ontdekt een interessante lappende
ken van kleinschaligheid en grootschaligheid. Lands
delen, regio's, mini-gemeenten, supergemeenten, 
mini-provincies en maxi-provincies blijken er broe
derlijk naast elkaar te bestaan. 

Europa levert met andere woorden dan ook niet 
het antwoord op voor onze bestuurlijke problemen. 
Europa is ook niet de oorzaak van deze problemen. 
De schaalvergroting is al geruime tijd gaande en 
komt ook zeker niet tot stilstand . De geschiedenis 
leert, dat schaalvergroting een permanent proces is. 
Deze maatschappelijke trend vertoont een lange golf 
en wordt steeds tegelijkertijd geconfronteerd met 
een tegenstroom gericht op schaalverkleining. Small 

en biB zijn steeds samen in de mode, al is het één 
soms meer in de mode dan het ander. Daarom ver
dient het aanbeveling om te kiezen voor oplossingen 
die rekening houden met deze stroom en tegen
stroom, om te kiezen voor oplossingen die de po
tentie van duurzaamheid bezitten. 

Hoe bekoorlijk het ook moge zijn om daarbij het 
bestuurlijke bestel op de schop te nemen - wie wil 
immers niet de nieuwe Thorbecke zijn - ik zie toch 
nog meer probleemoplossend vermogen in het am
bachtelijke en stugge werken aan betere samenwer
king tussen de overheden. De balans van de bestuur
lijke structuur kan later wel opgemaakt worden. 
Onze burgers hebben immers meer aan de concrete 
beleidsresultaten van vandaag dan aan hoopvolle 
verwachtingen voor morgen. 
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Angst voor 
Duitsland? 

a de val van de muur in 
de herf t van 1989 waar
chuwde de Westduitse 

schrijver Giinter Grass in 

TILMAN FICHTER le bijeenkomst te eisen. 
Maar in plaats van aan die 
oproep gehoor te geven, 
klaagde men in groen-link
se kringen over de 'teloor
gang'6 van de tweede Duit
se republiek, en over 
'overvalstrategieen' 7 van 

en interview in Der Spie

ael dat door de Duitse her
eniging de 'echte proble
mcn van onze tijd' aan het 
g zicht zouden worden 

Verbonden aan de cifdelina Vormin9 en Scholina 

van des PD. Dit essay verscheen in verkorte versie 

in de Franlifurter Rundschau 

van 17 auaustus 1991. 

Vertalina: Marareet de Boer 

onttrokken. 'Het gat in de ozonlaag wordt door de 
Duits toenadering niet kleiner', aldus Grass. 1 Door 
cologi che en nationale problemen op een dergelij 

ke manier te verbinden, versimpelde hij het debat 
w I h el erg. Bovendien ging Grass aan de kern van 
h l probleem voorbij, wat in deze periode overigens 
typ rend was voor Westduitse kringen van groen
links. Vlak voor de opheffing van de o oR hoopte 
bijvoorbeeld de democratische oppositie aldaar te
vergeefs dat het Westen 'meer belangstelling zou 
ton n' voor haar ideeen. 2 In West-Duitsland ge
bruiktcn de links-liberale filosoof Jiirgen Haber
mas, d schrijver Gunter Grass en de neo-marxisti
ch hoogleraar economic, Elmar Altvater, termen 

al 'opgeblazen Deutschmark-nationalisme'3, 'eco
nomisch nationalisme'4 en 'een gigantisch investe
ring object' 5, waarmee zij lieten blijken hoe groot 
hun emotionele weerstand was tegen de idee van 

n economische en staatkundige opname van de 
DDR in de Bondsre-publiek. Nog in de zomer van 
1990 w igerden vee! Westduitse politieke analytis
l n in l zien dat de Oostduitse economic a! sinds 
jaar en dag bankroet was zodat de o oR, objectief 
g zien, nooit op eigen kracht een socialistisch-de
mocratische hervorming zou kunnen doorvoeren. 
D ineenstorting van de Oostduitse economic was, 
m de favoriete uitdrukking van de eerste voorzitter 

van d ooR- taatsraad, Walter Ulbricht, te gebrui
k n, e n t it. 

M t artikel 146 van de grondwet in de hand was 
h t mogelijk geweest op korte termijn een grond
wetgevende vergadering bijeen te roepen. Onder 
and re de kerkrechtsgeleerde en meest vooraan-
taand theoreticus van de neo-platoonse burger

r•chtb weging Demokratie jetzt, Walter Ullmann, 
tclde in maart 1 990 aan vertegenwoordigers van 

links in West-Duit land voor om zo'n constitutione-

de 'Grootduitse s R o '. 8 In 
februari 1990 sprak de ex-DDR-schrijfster Monika 
Maron in dit verband terecht van het 'nieuwe ver
raad van de intellectuelen' .9 Over de vraag of de 
nationale hereniging geen noodzakelijke voorwaar
de was voor het kweken van een democratisch be
wustzijn onder de Duitse bevolking, raakten linkse 
intellectuelen in zowel de Bondsrepubliek als West
Berlijn verdeeld. 

Dat het wantrouwen tegen iedere nationale politick 
vooral onder de genera tie van 6o- tot 6 S-jarigen vee! 
voorkomt, heeft historische en biografische oorza
ken. Een rede die Gunter Grass op 25 februari 1990 
in Berlijn hield over het thema Nachdenken iiber 

Deutschland, kan de houding van deze generatie illus
treren. Grass beg on zijn rede met te herinneren aan 
de 'schok die hij ervoer' toen hij, zeventien jaar oud, 
in Amerikaanse krijgsgevangenschap met de gruwe
lijke beelden uit de concentratiehmpen werd ge
confronteerd. Aanvankelijk had hij 'koppig gewei
gerd ze te gel oven'. Vervolgens leg de Grass een ver
band tussen deze voor zijn generatie zo kenmerken
de ervaring en het onder de DDR-bevolking massaal 
levende verlangen naar hereniging. 'Ik zette hoven 
deze rede de beladen titel "Schrijven na Auschwitz". 
( ... ) Ik wil de breuk met de beschaving die 
Auschwitz betekende, confronteren met het Duitse 
verlangen naar hereniging. Naar mijn mening is 
Auschwitz het bewijs tegen deze door stemmingma
kerij veroorzaakte trend, tegen de koopkracht van 
deW estduitse economic- ook de eenheid is voor de 
harde Duitse mark te koop - en zelfs tegen het recht 
op zelfbeschikking. Ofschoon dit recht aan geen 
enkel volk kan worden ontzegd, moet er voor de 
Duitsers een uitzondering worden gemaakt. Na
tuurlijk waren er een aantal oorzaken die uit een 
verder verJeden Stammen, maar een van de voor-

61 
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waarden voor Auschwitz was een sterk en verenigd 
Duitsland.' 1 0 De ervaringen vanGrassen diens leef
tijdgenoten moeten serieus worden genomen. Maar 
Grass' redenering wordt onaanvaardbaar wanneer 
hij de ervaringen van zijn generatie met oorlog en 
nazisme- 'Hitlerjugend en het op jeugdige leeftijd 
verlenen van hand- en spandiensten bij het luchtaf
weergeschut' 11 -als reden aangrijpt om de bevol
king van de (toen nog bestaande) DDR het recht op 
zelfbeschikking te ontzeggen. 

Ook de vrees dat de Duitse hereniging, met na
me onder de jeugd, een 'ruk naar rechts' heeft ver
oorzaakt, is gezien het jongste Duitse verleden heel 
begrijpelijk, maar niettemin ongegrond. Want he
laas komen momenteel in alle dichtbevolkte indus
triegebieden in Europa agressieve, tot racisme en 
nationalisme geneigde jeugdbenden voor. Boven
dien blijken geweldsverheerlijking en groepsbinding 
op de meeste skinheads en neo-nazi's meer aantrek
kingskracht uit te oefenen dan rechtsradicale over
tuigingen . De meeste Franse skinheads sympathise
ren weliswaar met de politieke doelstellingen van Le 
Pe'n en diens Front National, maar hun Duitse soort
genoten kennen vaak niet eens de naam van de voor
zitter van de Deutsche Volks Union, Gerhard Frey. 
Heel wat van deze jongeren stemmen alleen maar op 
diens rechts-extremistische en migranten-vijandige 
partij uit protest tegen jeugdwerkloosheid en gebrek 
aan levensperspectief 

De Crisis van de Realpolitik 
Voor de meeste politici in Bonn kwamen de revolu
ties van herfst I 9 8 9 als een donderslag bij heldere 
hemel. Het had zelfs maar een haar gescheeld of de 
politieke professionals (zoals de leidinggevende poli ti
ei zichzelf graag noemen) hadden de kans op een 
Duits-Duitse hereniging laten lopen. Want in de 
broeikas van Bonn was en is de politiek nog steeds 
'op de status quo gefixeerd'. 12 En in deze politiek 

was eenvoudig geen plaats voor het Oostduitse jon
gerenprotest, een cultuur die eind jaren tachtig 
steeds sneller om zich heen greep . De tekenen dat er 
in het communistische Europa een revolutionaire si
tuatie begon te ontstaan, werden door de al even 
prominente als kortzichtige politici in Bonn (en 
helaas ook die in West-Berlijn) genegeerd. Dat op 
de revers van Solidarnosc-activisten een button van 
de Zwarte Madonna prijkte, bevreemdde niet alleen 
linkse dogmatici. En ronduit hysterisch was de reac
tie van veel jonge, post-nationalistische en groene
linkse politici in West-Duitsland op het herlevende 
nationalisme in Oost-Europa . Had immers de coali
tie van socialisten en liberalen eind jaren zestig -
mede door de schok die de bouw van de Muur in 
augustus I 96 I teweeg bracht- het eenheidsstreven 
niet min of meer opgegeven, en verruild voor een 
nieuwe politiek van coëxistentie en vrede? Vanaf die 
tijd had door Bonn het kwalijke credo de ronde ge
daan: Wanneer de Duitsers, om de vrede in Europa 
te dienen, het eenbeidstreven opgeven, dan kunnen 
de Polen weinig anders doen dan hun streven naar 
vrijheid op geven. Maar de Polen zetten, ondanks 
noodtoestand en oorlogsrecht, hun strijd voor in
dividuele vrijheid en nationale onafhankelijkheid 
voort, en met succes. 

In de loop van I969 en I97o ontwikkelde Willy 
Brandt, samen met Egon Bahr, een nieuwe Duits
land en Oost-Europa politiek, die uitging van een 
dialectiek van toenadering en afgrenzing. In de jaren 
tachtig was daar echter alleen nog de toenadering 
van over. De complexe dialectiek tussen ontspan
nings- en vredespolitiek, die men aanvankelijk had 
voorzien, verstarde tijdens de regeringen van Hei
rnut Schmidt en Heirnut Kohl steeds meer tot een 
politiek die in haar behoudzucht op die van Metter
nich ging lijken . Allerlei acties, van door Solidamosc 
georganiseerde stakingen tot gewelddadige conflic
ten tussen de Stasi en leden van de burgerrechtenbe-

1. Viel Gefühl, wenig Bewusstsein, 
een interview met Wilü Winker, in: 
derSpieael, nr . 47, 2o november 1989. 
2. Erich Rathfelder, Die Opposition 
hofft aufNeugierige aus dem Westen; 
in: TAZ, 11 november 1989. 

dachtheid' aan de kaak, ook al beschik
te hij zelf njet over een alternatief 
model voor het tot stand brengen van 
de economjsche eenheid. 

1 o. Nochdenken über Deutschland, 
Vorträge, 5 delen; Dietmar Keiler, 
Band 1, Berlijn 1991. (Zie ook de 
recentie van Herhert Ammon 'Im 
Apollo-Saai der Staatsoper Berlin. 
Dichter, Denkerund Politiker reden 
über die deutsche demokratische 
Revolution, in: Frankfurter Allaemeine 
Zeiwna, 4oktober 1991). 

3. Jürgen Habermas, Die nochholende 
Revolution, Frankfurt a.M., 1990, pag. 
2o5. 
4.ldem.,pag. 216 . 
5· Elmar Altvater, Das o-Mark
Milliardending, in: TAZ, 26 mei 1990. 
Altvater voorspelde dat de monetaire 
unie in de toen nog bestaande ooR als 
een 'Abrissbirne an einem Altbau' zou 
werken. In mei 1990 stelde hij al 'het 
gebrek aan systematiek en de ondoor-

6. Harurn Farodei (filmregisseur); in; 
TAZ, 19 mei 1990. 

7 .Mattias Geis, Ubernahmestrategien, 
Die Destabilisierungskampagne aus 
dem Kanzleramt; in: TA z, 1 2 februari 
1990. 
8. Leonie Ossowski (schrijfster van 
een aantal famjJieromans over een ade
lijke familie in Silezië); in: TA z, 1 9 
mei 1990. 
9.Monjka Maron, Das neue Elend der 
lntellektuellen; in: TA z, 6 februari 
1990. 

1 1. Tilman Fichter, Generabons of 
Protest, in: New Lift Review, nr. 186; 

maart/april1991, pag. 78 e.v. 
12 .Geciteerd ujt: Kar! Schlögel, Neue 
Gesellschcifr./Frankfurter Hifte (N G/ G H), 
november 1990, pag. 98o. 
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weging in Oost-Berlijn of Leipzig, werden in Bonn, 
Wiesbaden, Dusseldorf of Mtinchen nog slechts als 
b dreiging bechouwd van de status quo. Maar de te
rugkeer van de massa's in de Middeneuropese poli
tick was niet tegen te houden. 

Giistrow 
De Duit landpolitiek van de s Po beg on in december 
1981 aan geloofwaardigheid te verliezen. Op de 1 3e 
van die maand ontmoette de sociaal-democratische 
kanselier Helmut Schmidt in Giistrow de voorzitter 
van de staatsraad Erich Honnecker. Het Mecklen
burg e stadje was die dag uitgestorven en demon
stratief door de Stasi bezet. Op diezelfde dag riep in 
Warschau generaal Jaruzelski de noodtoestand uit. 
In plaat van onmiddellijk te vertrekken bleef Hel
mut chmidt in Giistrow, waarmee hij stilzwijgend 
tijn b grip voor de positie van Honnecker en Jaru
zclski toonde. Deze diepe buiging voor de Real-poli
rlk in d Oost-Westverhoudingen had op de middel
lang termijn tot gevolg dat de sociaal-democraten 
in de DDR aan populariteit inboetten. Het was mede 
dit vcrlies aan geloofwaardigheid dat later de desa
tr uze re ultaten bij de eerste vrije verkiezingen 

voor de Volkskammer op 18 maart 1990 en voor de 
Bondsdag op 2 december 1990, zou bepalen. Het 
gctuigt dan ook van een slecht geheugen wanneer 
men in des Po nu vooral Oskar Lafontaine de schuld 
l'an d zc verkiezingsnederlagen geeft. 

Nog in juni 1987 aanvaardde het presidium van 
d Po ecn tekst getiteld Streit der ldeoloaien und die 
aememsame Sicherheit. Deze was opgesteld door de 
Grundwertekommission van de s Po in samenwerking 
met d Academic voor Sociale W etenschappen, die 
onder het gezag van het Centraal-Comite van des Eo 
tond. Een van de stellingen daarin was dat beide 

maatschappelijke stelsels 'tot hervormingen in staat' 
g ·acht moesten worden. Op dat moment was het 

E o-r gime echter allang niet meer bij machte om 
ingrijpende politieke veranderingen door te voeren. 
Hrt reeel bestaande post-stalinisme vergeteerde op 
de conomie en infrastructuur die door de burgerlij
ke amen! ving was nagelaten. De enige die, in Vor
wiins, kritiek leverde op de inhoudelijke politieke 
t:oncessie die de PO aan de SED had gedaan, was 
Helga Gr bing. Maar haar kritiek vond indertijd 

13. Helga Grebing, Kein dritter Weg?, 
in: Vorwiirts, 1 2, september 1987. 
'4· Volgens Klaus Bloemer verklaarde 
de voorzitter van de csu in 1976: 
'Naar mijn mening zou elke verstandi
ge politicus op den duur de deling van 
Duitsland accepteren als de Oostduitse 
politici in ruil daarvoor wezenlijke her
vorrningen zouden doorvoeren; dat 

geen enkele weerklank. 1 3 

Be/ana bij de de/ina 
Hoewel cou / cs u kritiek hadden op tijdstip enter
minologie van het discussiestuk van s Po en s Eo, 
blijkt uit de Duitslandpolitiek die zij in feite voer
den, dat ook zij zich allang bij het machtsmonopolie 
van de SED in de DDR hadden neergelegd. AI in de
cember 1983 had de Beierse voorzitter van de cs u, 
Franz-Jozef Strauss, in het Amerikaanse tijdschrift 
Foreian Policy, gepleit voor het afsluiten van vredes
verdragen met de beide naoorlogse Duitse staten. 
Aileen slecht-gei:nformeerde backbenchers van de c s u 
konden dan ook verrast zijn door het miljardenkre
diet dat Strauss omstreeks diezelfde tijd voor de 
DDR bij elkaar wist te harken. (Kort geleden be
weerde de vroegere verantwoordelijke voor buiten
landse deviezen in de DDR, Alexander Schalck-Go
lodkowski, dat het miljarendenkrediet dat Strauss in 
de zomer van 198 3 aan de DDR-regering had toege
zegd, de 'Arbeiders- en Boerenstaat' van een faillise
ment had gered.) Vanaf die tijd ging in zowel het 
Konrad-Adenauer-Haus als in het csu-hoofdkwartier 
in Mtinchen de geest van de machtsstrateeg graaf 
Clemens Wenzel Metternich een stempel op het 
beleid drukken. Niet aileen in Bonn maar ook in 
Mtinchen werden in de jaren tachtig de 'feiten' geac
cepteerd. Dit legitimiteits-denken, dat gematigd
links tot en met gematigd-rechts ging overheersen, 
maakte de parlementariers in Bonn steeds blinder 
voor de pre-revolutionaire activiteiten van demo
cratiserings- en mensenrechtbewegingen in Polen, 
Hongarije, Tsjechoslovakije en de o oR. 

De omwentelingen in Warschau en Boedapest, in 
Berlijn, Leipzig en Praag zetten echter een dikke 
streep door de lange-termijnplannen van de Real
politiker aan de Rijn en Isar. In deze plannen was de 
democratisering immers steeds verder op de achter
grond geraakt. Bovendien streefde Strauss al jaren 
naar een 'Oostenrijkse oplossing' voor de o oR, wat 
mede ingegeven werd door de overweging dat Bei
eren zijn strategische posjtie aileen kon behouden in 
een gedeeld Duitsland. '4 De anti-communistische 
tirade die hij op aswoensdag placht te houden, was al 
lang tot holle rechts-populistische retoriek verwor
den. 

wil zeggen wanneer zij vrije verkiezin
gen, vrijheid van reizen en vrijheid van 
het uitwisselen van informatie en 
opvattingen voor de burgers zouden 
waarborgen. Dan zou onze verhouding 
tot Midden-Europa vergelijkbaar wor
den met de relatie die de B R o nu met 
Oostenrijkheeft. Zie NG/FH, 1989, 
nr. 12, pag. 1o68 . 
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Realisme en wensdroom 

De redactrice van Die Zeit, Nina Grunenberg, die 
dicht bij de cD u staat, wees er in een analyse van 
Kohls Duitslandpolitiek volgens mij terecht op dat 
de cD u -kanselier tot eind jaren tachtig nooit als 
'expert' op het gebied van de Duits-Duitse betrek
kingen had gegolden . Ook nu nog zal niemand in 
Bonn durven beweren dat dit thema hem vroeger na 
aan het hart lag. Maar toch bleek juist Kohl in de 
herfst van I989 over de 'juiste intuïtie' te beschik
ken . '5 Op 28 november, de dag waarop hij in de 
Bondsdag zijn tien-puntenprogramma voor een 
Duits-Duitse 'verdragsgemeenschap' voorstelde, 
meende hij nog dat de Oostduitse maatschappij in 
principe voor verbetering vatbaar was . Maar al di
rect na zijn bezoek aan Dresden op I 9 december 
I989 herzag hij zijn mening . Want de demonstran
ten die met zwart-rood-gele vlaggen voor de Frau

enkirche stonden, trokken zich duidelijk niets meer 
aan van Vopo's en Stasi . Toen de politici uit Bonn het 
spreekkoor Deutschland, einiB Vaterland, hoorden op
klinken- zo schreef Nina Grunenberg later - liepen 
hen de 'rillingen over de r ug '. Direct na deze 'beke
ring van Dresden', begon Kohl met zijn pogingen -
demonstratief gesteund door W illy Brandt - Mi
chael Gorbatsjov voor een snelle Duitse eenwording 
te winnen. Het 'wonder van de Kaukasus' was al een 
feit voordat de Oder-N eissegrens door de cD u was 
erkend. Op een 'keiharde manier' heeft Kohl deze 
erkenning van de Poolse westgrens afgedwongen, 
waarbij hij iedere discussie binnen de cD u over het 
'opgeven van aanspraken op een der-de van het 
rijksgrondgebied' in de kiem smoorde. 

Kohl heeft in deze maanden geluk gehad en 'voor 
de geschiedenisboeken' is dat voldoende, ook al is 
hijzelf 'de oude gebleven', aldus Nina Grunenberg. 
De ironie van de geschiedenis wilde dat de 'meest 
ingrijpende verandering' in het naoorlogse Duits
land werd bewerkstelligd door een man die nooit 
een 'hervormer' heeft willen zijn . 'Kohl is de man 
van de status quo; een machtspoliticus voor wie de 
realiteit altijd zwaarder woog dan de utopie; een 
realist voor wie de hereniging naar eigen zeggen 
"een droom" was, een droom waarvan hij nooit had 
verwacht hem tijdens zijn leven in vervulling te zien 
gaan.' Maar nadat hij het 'gunstige moment' in 
Dresden had gevoeld, nam hij de kans waar. Het was 
een bewijs voor zijn 'geniale intuïtie voor het mo
ment', zoals de nationaal-liberale historicus Lothar 

15. Zie: Die Zeit, nr. 4o, 28 september 
198o, pag. 3 e.v. 
16. Zie : Rudi Schrniede, Das deutsche 
'Wirtschaftswunder' '945-1965, in: 
Die Linke im Rechtsstaat, Band 1, onder 

Gal! het formuleerde. Vanaf dat moment eigende 
Kohl zich de leiding over de Duitse eenwording toe 
en in Hans-Joch en Vogels uitspraak dat de cD u
kanselier de 'eenheid als zijn privé-aangelegenheid 
behandelt', stak veel waarheid. 

Had de kanselier steeds op zijn intuïtie kunnen 
vertrouwen, het geluk liet hem in de steek toen de 
economische en sociale eenheid in het verenigde 
Duitsland concreet gestalte moest krijgen. Of
schoon hij van alle kanten werd gewaarschuwd dat 
de economische wederopbouw van de failliete com
mando-economie in de DDR niet aan het marktme
chanisme alléén kon worden overgelaten, bleefKohl 
geloven in het wonder van de kapitalistische 'oer
knal' - en het lijkt er sterk op dat hij daarin nog 
steeds gelooft. 

De vergelijking met de jaren I 948/ I 949 gaat 
echter mank. Want anders dan de legende rond 
Ludwig Erhard ons wil doen geloven, werd de na
oorlogse rijkdom in de Bondsrepubliek niet vanuit 
een economisch nulpunt opgebouwd. Integendeel, 
de industriële en technologische startpositie in de 
drie westelijke bezettingszones was onvergelijkelijk 
veel beter dan in de huidige ex-DDR. Door de onge
kend hoge bedragen die het nazi-regime in de oor
logseconomie had gepompt, was het produktieappa
raat in I 945- dat trouwens voor slechts vijftien pro
cent was vernietigd- uiterst modern. Rudi Schmie
de schatte dat er door de oorlog ongeveer een derde 
deel van het nationaal vermogen verloren ging. 
Maar de schade betrof voornamelijk woningen, en 
verkeers-, voedsel- en communicatievoorzieningen. 
Over het geheel genomen waren de kapitaalgoede
ren in de Westduitse industrie aan het eind van de 
oorlog echter moderner dan ervoor. 1 6 Dat is een 
uitgangspositie die voor de voormalige DDR, waar 
het gehele industriële apparaat sterk is verouderd, 
absoluut niet geldt. 

Neaentiende-eeuws kapitalisme? 

Toen op 9 november I989 de muur eindelijk viel, 
waren in de DDR ongeveer 9,5 miljoen mensen 
werkzaam . Zoals Walter Jakobsin zijn informatieve 
artikel over de werkgelegenheidssituatie in de DDR 
schreef- verschenen in de TA z van 2 6 maart I 9 9 I -

wilde dit zeggen dat 96 procent van de beroepsbe
volking werk had. 'Geen enkel kapitalistisch land 
kan op een dergelijk percentage bogen. In 1989 lag 
dit cijfer in de Bondsrepubliek maar net op zeventig 

red. van Bernhard Blanke, F.C. 
Delius, Tilman Fichter, Nils 
Kadritzke, Bernd Rabehl, Ute 
Schmidt, Georgia Tornow; Berlijn 
1976, pag. 107 e .v. 
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procent, slechts twee procent hoger dan in I 96 I. 
Het technologisch hoogontwikkelde produktie- en 
dienstverleningsapparaat in West-Duitsland kan dus 
aan slcchts zeventig procent van de beroepsbevol
king werk bieden, en dat terwijl er sprake is van 
hoogconjunctuur.' De onderhandelaars uit Bonn en 
Oost-Berlijn, die onder grote tijdsdruk het verdrag 
voor een economische, monetaire en sociale unie 
tussen de beide staten sloten, hadden deze cijfers in 
het voorjaar van 1990 eigenlijk moeten kennen. 

Het waren Oskar Lafontaine en Karl-Otto Pohl 
die indertijd voor de economische gevolgen van een 
overijlde invoering van de monetaire unie waar-

huwd n. Lafontaine stelde uit angst voor die ge
\olgcn voor dat de SPD-fractie in de Bondsdag de
monstratief tegen het verdrag zou stem men. Gezien 
het ontbreken van een s Po -alternatief zouden de 
Ianden die door de s Po werden geregeerd het ver
drag dan vervolgens in de Bondsraad moeten Iaten 
p . eren. Dit voorstel was mede de oorzaak van de 
Po -verkiezingsnederlaag bij de bondsdagverkiezin-

gen van 2 december. · 
Op 1 juli 1990 werd de economische en monetai

rc unie vervolgens van kracht. Precies negen maan
dcn daama kwam het in vijf nieuwe deelstaten en in 
Berlijn tot felle protesten en demonstraties tegen de 
rna sawerkloosheid. Tijdens een bedrijfsradencon
~ r •ntie van de I G -metal/, op 2 7 maart 199 1 in Ber
lijn bijeen, sprak zelfs de sociaal-democratische mi
ni. ter-president van Brandenburg, Manfred Stolpe, 
die zich tot dan toe uiterst voorzichtig had uitgela
ten, van n 'in bepaalde opzichten duister negen
tknd -eeuws kapitalisme'. De burgemeester van 
lkrlijn, Eberhard Diepgen (co u), verklaarde op 
dez lfde conferentie dat de bevolking van de voor
malige DDR wel de indruk moest krijgen dat zij 
'tweed rangsmensen' waren. 

kar Lafontaine voorspelde dat de coalitie van 
hri ten-democraten en liberal en met haar monetai

n• rn conomische politick midden 1 99 1 in moei
lijkhcd n zou raken. Zijn voorspelling bleek juist. 
l · grenzen van de markteconomie zijn in de vroe
gcrc o oR onmiskenbaar bereikt. 

Een andere elite 
In wccrwil van deze sombere situatie blijven de 
Duits politici slechts vage lange-termijnanalyses 
ov •r d t n onder gaande Oostduitse samenleving 
produ r n, die steevast uitlopen op nieuwe lucht
ka t l n. Zo wcrd onlangs beweerd dat enkel nog 

n d ntralisatie en hervorming van de in Berlijn 
gn 5tigd Treuhandorganisatie nodig was en dan zou 
dr lang verbcide economische opleving in de ooste
lijkl' stat nom zich heen grijpen. In het uiterste ge-

val zou er wellicht ook nog een injectie van een paar 
miljard mark in regionaal onvervangbare bedrijven 
nodig zijn . Op de technocraten van Treuhand, die 
hun werk zonder enige parlementaire controle 
doen, is ongetwijfeld allerlei kritiek mogelijk. Maar 
het principiele besluit dat de Treuhand de o oR -be
drijven niet moest gaan saneren maar tegen vrijwel 
elke prijs diende te privatiseren, valt niet de Treu
hand-medewerkers te verwijten. Het werd ge
nomen door de politici in Bonn, waarvan de mees
ten in het waanidee van de 'kapitalistische oerknal' 
gel oven. 

Zoals bekend duurt het altijd lang voordat politici 
de consequenties uit hun nederlagen trekken. Het
geen betekent dat een groot deel van de politieke 
klasse in Bonn in een crisis verkeert, waarvan het 
hoogtepunt waarschijnlijk nog niet is bereikt. De 
Koude Oorlog is afgelopen en de post-stalinistische 
elite in de o oR is binnen enkele weken van het 
toneel verdwenen. De afgelopen maanden ontstond 
sterk de indruk dat vele Bonner politici na het ver
dwijnen van hun tegenvoeters in de ooR tot een 
toestand van besluiteloosheid zijn vervallen. Wordt 
het daarom geen tijd dat een andere politick in het 
verenigde Duitsland het roer overneemt? 

Op welke krachten in de samenleving zou een 
dergelijke elite moeten steunen? In elk geval zou zij 
een beroep moeten doen op deskundigen uit diverse 
maatschappelijke sectoren. Deze mensen moeten 
worden gevonden in de technische beroepen, de 
wereld van kunst en wetenschap en niet in de laatste 
plaats de ondernemingsraden en de democratise
ringsbeweging in de voormalige o oR. Anderzijds 
zou in de politick de invloed van juristen, leraren en 
ambtenaren, kortom van de ambtenarencultuur, 
moeten worden teruggedrongen. De economische, 
industriele en sociaal-politieke uitdagingen waar
voor het nieuwe Duitsland staat, maakt het absoluut 
noodzakelijk dat de deskundigheid ten aanzien van 
economische, technische en ethisch-filosofische 
vraagstukken in alle partijen wordt vergroot. 

Een tweede Sicilie'? 
Gezien de massale werkloosheid in de nieuwe deel
staten dienen de politici in de eerste plaats de econo
mische en industriele eenwording van Duitsland 
opnieuw vorm te geven. Want door de manier 
waarop de zaken tot nu toe zijn aangepakt dreigt er 
in de ooR een chaotische situatie te ontstaan. Niet 
in de laatste plaats de passieve economische politick 
van de christelijk-liberale bondsregering is er debet 
aan dat het oude ni veauverschil tussen Oost en West 
is geconsolideerd. Ondanks de oprichting van het 
Gemeinschciftswerk Al!fschwuno-Ost, bestaat er immers 
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tot op heden geen enkele effectieve economische sti
mulans voor grote particuliere investeringen in de 
nieuwe deelstaten. Bovendien zullen de ongeveer 
1 1 o miljard mark die uit de openbare middelen en 
dankzij belastingverhogingen in de Aujschwung-Ost 
zijn gestoken, uiteindelijk alleen maar tot industrië
le groei in de oude Bondsrepubliek leiden . Omdat 
het grootste deel van dit geld naar de consumenten
sector in de ex-ooR vloeit zullen daar geen nieuwe 
arbeidsplaatsen ontstaan in de machine- en vervoer
middelenindustrie, noch de electratechnische en de 
optische industrie en evenmin in de scheepsbouw, 
de metaal- of de lichte industrie. 

De Bundesanstaltjür Arbeit schatte dat er in augus
tus 1991 in de ex-ooR 8,78 miljoen mensen een 
baan zouden hebben. Achteraf gezien bleken dat er 
veel minder te zijn. Volgens berekeningen van dit
zelfde instituut zouden alleen al in r 990 35o.ooo ex
DOR werknemers naar West-Duitsland zijn ver
trokken. Men kan waarschijnLjk aannemen dat er in 
het eerste halfjaar van 1 991 nog ongeveer 1 oo . ooo 

volgden. Het aantal mensen dat in de ex-DOR nog 
werk heeft, neemt met rasse schreden af. De rege
lingen voor financiële tegemoetkoming bij arbeids
tijdverkorting wordt waarschijnlijk op 3 1 december 
1991 afgeschaft en dat zal tot nog meer ontslagen 
leiden. Het Duitse Instituut voor Economisch On
derzoek (01w) voorspelde dat er eind 1991 nog 6,5 
miljoen personen in de vroegere ooR werkzaam 
zouden zijn, waarvan ongeveer een derde in deel
tijdarbeid, en dit cijfer lijkt de werkelijkheid goed 
weer te geven. I 7 

Gezien deze ontwikkeling moeten er in het oos
telijk deel van Duitsland een aantal grote industriële 
projecten van de grond worden getild. Alleen zulke 
projecten kunnen een economische zuigkracht op de 
overige maatschappelijke sectoren uitoefenen. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan een snelspoor tussen 
Warschau en Parijs, via Berlijn, Frankfurt en Saar
brücken. De overheid zou met een dergelijke inves
tering niet slechts een ecologisch verstandig voor
beeld geven in de Europese vervoerspolitiek en het 
luchtruim boven Midden-Europa aanzienlijk ontlas
ten. Een strikt toewijzingsbeleid, waarbij graaf
werkzaamheden, tunnel- en bruggenbouw en instal
latie van geluidwerings- en energievoorzieningen, 
aan bedrijven uit de vroegere o D R worden toege
kend, zou tevens tot een grote investeringsgolf in 
Oost-Duitsland kunnen leiden. Maar voor dergelij-

I 7. Zie: Die Laae in den neuen 
Bundesländern, sPo
Bundestagsfraktion, Arbeitskreis I x, 
Büro Berlin, pag. 2 e.v. 
I 8. Zie: Die Laae in den neuen 

ke grote projecten- die ecologisch en technologisch 
gezien zinvol zijn - ontbreekt het de politieke klasse 
in Bonn waarschijnlijk aan fantasie en moed. 

De hoofdoorzaken van de ineenstorting van de 
economie in de ex-DDR zijn eenvoudig aan te wij
zen en ze zijn al vaak geanalyseerd. Die redenen zijn 
dat na de monetaire unie van 1 juli 1990 de traditio
nele afzetmarkten in alle ex-communistische landen 
wegvielen; dat de produktiviteit in de industrie te 
laag was; en dat de industriële conglomeraten veel 
te groot waren. In de zomer van 1990 vielen boven
dien niet alleen de buitenlandse markten voor de 
Oostduitse produkten weg, naast andere markten 
veroverden Westduitse ondernemingen ook het 
grootste deel van de binnenlandse markt van de 
DDR . 

De Treuhand heeft zich bij zijn pogingen de Oost
duitse industrie te saneren tot nu toe vaak voorna
melijk beperkt tot het verlagen van de bedrijfskos
ten, waarbij vooral op het personeel werd bezui
nigd. Aan modernisering van de produktie werd 
nauwelijks aandacht besteed. In een interne nota van 
des P D -fractie in de Bondsdag werd over deze kwes
tie opgemerkt: 'Zowel pogingen om nieuwe, con
currerende produkten als om betere markttechnie
ken te ontwikkelen, bleven tot nu toe zonder suc
ces. Voordelen die men vanouds had op markten die 
door de DDR werden gedomineerd, vielen weg. De 
hoofddoelstellingen, dat wil zeggen het uit de weg 
ruimen van planeconomische structuren, verbete
ring van de bedrijfsorganisatie van kleinere onderne
mingen, verlaging van de produktiekosten en het 
creëren van nieuwe toeleverings- en afnemerskana
len, werden niet gerealiseerd. Inmiddels moesten 
grote marktaandelen aan Westduitse producenten 
worden afgestaan.' I 8 

Om deze redenen heeft de nieuwe voorzitter van 
de s P D, Björn Engholm, van de regering in Bonn 
een 'actieve industriepolitiek voor nieuwe en zekere 
arbeidsplaatsen' geëist. Tevens is er volgens Eng
halm een 'actieve structuur- en regiopolitiek' nodig 
wil Oost-Duitsland ooit nog een 'welvarende regio 
van Europa worden waar een menswaardig bestaan 
kan worden opgebouwd'. I 9 De regering van chris
ten-democraten en liberalen heeft een dergelijke 
structuur- en regiopolitiek echter nog steeds niet 
ontwikkeld. 

Toch moet er iets gebeuren. Zelfs de conserva
tieve hoogleraar in de economie en uitgever van 

Bundesländern, noot I 7 (pag. 6) 
I9 . Björn Engholm, Aktive 
Industriepolitik Jür neue und sicbere 
Arbeitsplätze, Voorlichtingsdienst van 
de sPo, 345/9I, 3 september I99I 
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Wirtschciftswoche, Wolfram Engels, heeft in een kri
ti ch overzicht van de mezzogiorno-politik, die de re
gering in Bonn volgens hem voerde, gewaarschuwd 
tcgen een voortzetting van de huidige economische 
en industriele politiek. 'De industriele produktie in 
denieuwe Ianden', aldus Engels, 'is nu ongeveer een 
dcrde van het volume dat in 1989 werd geprodu
ceerd. En zelfs deze produktie kan alleen plaatsvin
den omdat de Treuhand vee! bedrijven financieel 
pckt. Een onderzoeksgroep van de universiteit van 

Berkeley schatte dat bij het loonniveau van 1990 

lcchts acht procent van de functies in de industrie 
levensvatbaar was. ' 20 Daarom verlangde ook de 
nco-conservatieve achterkleinzoon van Friedrich 
Lngels van de Bondsregering dat Oostduitse onder
nemingen voor een 'overgangsperiode loonsubsi
di ' zouden krijgen. Tijdens deze periode zouden 
d ondernemingen - en hierin zijn Engels en de s Po 
h t met elkaar eens - dan zelf de sanering moeten 
organiseren. 

Hocifddorp Bonn 
Ook de discussie van de afgelopen maanden over de 
ITaag of parlement en regering in Bonn dan wei 
B rlijn zullen komen, krijgt pas betekenis tegen de 
a htcrgrond van de vraag hoe de economische struc
turcn van het verenigde Duitsland zullen worden 
op en omgebouwd. lmpliciet stond ook in het debat 
al d vraag centraal of het economische en politieke 
maartepunt in het gebied tussen Rijn, Main en Nec
kar gcconcentreerd moet blijven. Tot 2 o juni 199 1 

zag h t er naar uit dat de backbenchers uit het Rijnland 
en We tfalen, samen met de afgevaardigden uit 
Bcieren, de Palts en Saarland en een deel van de af
gcvaardigden uit Baden, Wiirttemberg en Saksen de 
handhaving van het huidige hoofddorp konden af
dwingcn. Vee! van deze politici weigerden, zoals de 
Rhtm-Neckar-Zeituna op 24 april 199 1 het formu-
1 crd , over 'de rand van veertig jaar Bondsrepu
bli k' hcen te kijken. 

() ondanks kon met het bondsdagbesluit voor 
Berlijn het proces van Duitse eenheid in elk geval in 
taat recht lijke zin worden afgesloten . Zoals uit de 

tdling van de stemmen bleek, stemde echter meer 

dan de helft van de afgevaardigden van zowel de 
christen-democratische volkspartij als de sociaal
democratische volkspartij voor Bonn. Aileen omdat 
een zeer ruime meerderheid van liberalen, groen
linkse afgevaardigden van de burgerrechtenbewe
ging uit de ex-ooR en de communisten van de PDS 
voor Berlijn stemden, kon Berlijn met een krappe 
meerderheid tot nieuwe hoofdstad worden ver
klaard. 

Wat hierbij het meeste opvalt is dat een meerder
heid van de nazaten van Willy Brandt bij hun anti
Berlijn standpunt bleven. Zo spraken zowel Oskar 
Lafontaine en Bjorn Engholm als Peter Glotz zich 
nadrukkelijk voor Bonn als hoofstad uit. Maar ten 
slotte won toch de 'wijsheid van de onverstandi
gen'.2' Terwijl Peter Glotz de traditie van het 
(Westduitse) federalisme in gevaar achtte, beriepen 
Willy Brandt, Hans-J ochen Vogel, Wolfgang Thier
se en de cou-minister van Binnenlandse Zaken 
Wolfgang Schaube, allen voorstanders van Berlijn, 
zich op de politieke geloofwaardigheid. Want wie 
veertigjaar heeft beweerd pal achter Berlijn te staan, 
kon nu niet volgens het motto 'wat ik toen heb ge
zegd, hoeft nu niet meer te gelden' gaan handelen . 

Het herenigde Duitsland moet zich weer gaan 
zien als de brug tussen West-Europa en de nog maar 
pas bevrijdde Ianden van Oost- en Midden-Europa. 
In Bonn bleek het nooit echt mogelijk om de oude 
grenzen tussen de blokken te vergeten. Zo bezien 
was het debat over de hoofdstad ook een de bat over 
de plaats waar de diverse bevolkingsgroepen, die 
sinds het einde van de oorlog zulke verschillende 
Ievens hebben geleid, elkaar konden treffen om hun 
ervaringen, slechte en goede, uit te wisselen en el
kaar wederzijds te leren respecteren. Kortom: Ber
lijn is een metropool, waar - zoals de Times op 2 2 

juni 1991 schreef- een mentaliteit heerst van 'onbe
vooroordeeldheid, opgewektheid en respectloos
heid'. In deze stad kunnen politiek, cultuur en intel
lect op een nieuwe wijze met elkaar in de clinch 
gaan. En hier zal zich wellicht ook de 'kringloop' 
van politieke elites, die Vilfredo Pareto voorzag, 
kunnen voorzetten. Want ook elites hebben geen 
eeuwigheidswaarde. 

2o. Wolfram Engels, 'Mezzogiorno
Politik', in: Die Wirtschciftswoche, nr. 
45, 1 november 1991, pag. 162. 
21. Wolf Jobst Siedler, Die Weisheit 
der Unverniinftigen hat gesiegt, in: der 
Taaesspieael, 2 2 juni '99', pag. '5· 
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'Toyotisme' en de 
crisis in de 

sociaal-democratie 
Het 'vernieuwingsdebat' 
in de Partij van de Arbeid 
woedt reeds geruime tijd . 
Traditionele sociaal-demo
cratische thema's staan in 
dit debat centraal, zoals 
maatschappelijke solidari
teit en zorg voor de zwak
keren. 'Vernieuwing' is 
binnen de Partij van de 
Arbeid zelfs lange tijd uit
sluitend geïnterpreteerd 
als 'sociale vernieuwing'. 
Meer recentelijk eist ook 
de aanpassing van de partij
organisatie de nodige aan
dacht op. 

WINFRIED RUIGROK 

vakbonden en overheden in 
belangrijke mate gericht 
geweest op grote onder
nemingen. Deze onderne
mingen bleven in omvang, 
in het soort activiteiten dat 
ze bestreken en qua winst
ontwikkeling jarenlang 
groeien . De dominante 
groeistrategie van grote on
dernemingen na de Twee
de Wereldoorlog was ge
richt op verticale integra
tie.' 

& ROB VAN TULDER 

Ruiarak is werkzaam bij de V a ka roep Internatio
nale Betrekkinsen en Volkenrecht, Universiteit 

van Amsterdam. Van Tulder is verbonden aan de 
Vakaroep Strateaie &_Omaevina, Faculteit 

Bedrijfskunde, Erosmus Universiteit Rotterdam, 
alsmede aan de V aksroep Internationale 

Betrekkinsen en Volkenrecht, Universiteit van 
Amsterdam. Beiden zijn lid van de Azie·-commissie 

van de Partij van de Arbeid. Deze schaalvergroting, 
die werd versterkt door de 

Hoewel beide discussies belangrijk zijn voor de 
toekomst van de Partij van de Arbeid kunnen ze 
onzes inziens hooguit een bescheiden bijdrage leve
ren aan een electoraal en programmatisch herstel. 
Belangrijker is het de oorzaken en gevolgen na te 
gaan van een maatschappelijke 'paradox' die zich 
sinds het begin van de jaren tachtig manifesteert: 
economi-sche groei doch toenemende maatschappe
lijke ongelijkheid en afnemende solidariteit . 

De economische ontwikkeling na de Tweede 
Wereldoorlog steunde lange tijd op een brede maat
schappelijke consensus, waarbij de overheid ernaar 
streefde groei en solidariteit gelijktijdig uit te bou
wen. 'Technologische, economische en sociale ver
nieuwing horen hand in hand te gaan' heette het nog 
in Schuivende panelen (p. 8 3). Het wordt steeds moei
lijker - maar daarom niet minder belangrijk - deze 
verbinding te maken. De traditionele basis voor het 
voeren van een sociaal-democratische politiek dreigt 
namelijk in toenemende mate te worden ondergra
ven door een reeks structurele veranderingen in ·de 
organisatie van de produktie die wij, hier met het 
begrip 'Toyisme' zullen aanduiden. 

In dit artikel inventariseren we de belangrijkste 
veranderingen en trachten we een bijdrage te leve
ren tot het formuleren van een politiek antwoord. 

SchaalverarotinB en solidariteit 
Na de Tweede Wereld-oorlog is het optreden van 

naoorlogse integratie van 
de Europese markt, maakte het vakbonden mogelijk 
hun aanhang in eerste instantie binnen deze onder
nemingen te organiseren. Deze basis maakte het ook 
mogelijk te streven naar sterkere maatschappelijke 
solidariteit en naar nivellering van lonen van mede
werkers met uiteenlopende kwalificaties. De kanti
nemedewerker, de bankwerker en de boekhouder 
werkten bij hetzelfde bedrijf en kregen zo -in ver
gelijking met de veel meer hiërarchische structuren 
van voor de Tweede Wereldoorlog- een sterkere 
betrokkenheid tot elkaar en tot het bedrijf waarbij 
zij werkten . Goede CAo's, afgesloten bij grote 
bedrijven als Philips, vonden ruime navolging in de 
rest van de samenleving. 

Vakhondsactiviteiten en vooral de loonstrijd ble
ken lange tijd zelfs economische ontwikkeling te sti
muleren, doordat de invoering van massaproduktie
methoden - en de acceptatie daarvan door werkne
mers- werd aangezwengeld door een stijging van de 
consumptieve vraag. Het hieruit voortvloeiende 
maatschappijmodel wordt ook wel Fordisme ge
noemd, omdat Henry Ford invoering van moderne 
produktiemethoden - zoals de lopende band - kop
pelde aan invoering van de jive dollar day. Dit loon 
was voor die tijd ongekend hoog, waarmee Ford als 
het ware vraag creëerde voor zijn eigen produkten. 

Verticaal geïntegreerde ondernemingen vorm
den ook voor overheden identificeerbare doelen 
voor het bevorderen van sociale wetgeving. A o w, 
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w A o en werkloosbeidsvoorzieningen konden wor
den ingevoerd omdat werknemers en werkgevers 
bcreid waren hiervoor ruimte te reserveren. Grote 
ondememingen konden bovendien door gerichte 
ub idies of belastingmaatregelen worden gemoti-

veerd te investeren in bepaalde technologieen, 
industrietakken of regio' s. 

De invloed van bet Fordisme a is bedrijfsstrategie 
r ikt dus vee! verder dan de muren van de onder
n ming. In de jaren zeventig kwamen de nadelen 
van verticale integratie ecbter steeds sterker naar 
vor n, en werd 'de' markt berontdekt als een alter
nati f instrument om het economiscb Ieven te coor
dineren. Dit leidde onder meer tot bet afstoten van 
.tfd lingen en clivi ies die vroeger dee! uitmaakten 
van het moederconcern. Veel bedrijven gingen 
diensten uitbesteden die niet strikt tot de kern taken 
hoord n. Onder het mom van 'zelfstandigheid' 
wcrd het kantinepersoneel ondergebracht in een 
ni uw bedrijf dat minder hoge lonen betaalde maar 
dat nog teeds de vroegere moederonderneming als 
voornaamste klant had. Ook de boekhouding werd 
uitbeste d. De solidariteit tussen kantinemedewer
kcr, bankwerker en boekhouder werd daarmee ver
broken. 

T oeleveren en uitbesteden: 'small' is niet altijd 
'beautiful' 

edurende de jaren tacbtig is de werkgelegenheid in 
d' grot ondern mingen drastisch gedaald, terwijl 
die in het midden- en kleinbedrijf gestaag is toege
n m n. D groei van het midden- en kleinbedrijf is 
t•cn g"volg van de voortschrijdende uitbesteding. 
Dit maakt h t voor de vakbeweging moeilijker 
wrrknemers te organiseren of onderhandelingen te 
vorrcn op centraal niveau. Het laatste centraal 
illoord dat functioneerde dateert inmiddels al van 
19 l. A o 's binnen grote ondernemingen hebben 
a! lang niet meer dezelfde voorbeeldwerking als der
tigjaar g I d n. 

Middclgrot en kleine ondern~mingen kunnen 
op vc I fronten fficienter opereren dan bureaucra
ti ch g leide conglomeraten. Hun overhead is be
p rkt r, z hebben vaak meer gespecialiseerde ken
ni · in hui n werknemers in een kleine onderne-

ming zijn vaak bereid zich meer in te spannen om 
een bepaalde order te verwerven of een nieuwe acti
viteit te starten. De geroemde flexibiliteit wordt 
echter vooral verkregen door werknemers bij toele
veranciers lagere lonen te betalen. 

Overigens hebben veel ondernemingen activitei
ten ondergebracht bij bedrijven die formeel zijn ver
zelfstandigd maar feitelijk nog steeds worden gecon
troleerd. Dit leidt er vaak toe dat een vroeger doch
terbedrijf uiteindelijk toch een opdracht wordt ge
gund, ook al zijn andere concurrenten goedkoper. 
Indien verzelfstandigde toeleveranciers er echter 
wei in slagen nieuwe afnemers te vinden dreigt de 
grote onderneming de controle over een belangrijke 
toeleverancier kwijt te raken, hetgeen meestal niet 
de bedoeling van de operatic was. 

De 'voordelen' van het simpelweg afstoten en 
uitbesteden zijn voor vee! ondernemingen daarom 
relatief beperkt. Dit versterkt de beboefte aan een 
nieuwe coordinatiestrategie die het mogelijk maakt 
om meer uit te besteden, maar tegelijkertijd de con
trole over belangrijke activiteiten te behouden. 
Hierbij wordt vooral gekeken naar oplossingen die 
Japanse bedrijven hebben gevonden. 

Netwerken van structurele controle 
In de organisatie van de produktie hebben Japanse 
bedrijven in de naoorlogse periode een fundamen
teel andere route uitgestippeld dan hun Amerikaan
se en Westeuropese tegenvoeters. We zullen dit or
ganisatiemodel aanduiden met de term Toyotisme. 
De automobielgigant Toyota fungeert als prototype 
voor deze produktiewijze, maar de meeste grote Ja
panse ondernemingen opereren op grond van deze 
principes, vooral in de automobiel- en elektronika
industrie. 2 

Hoewel het Toyotisme is opgekomen en thans 
het verst is ontwikkeld in Japan, zijn de uitgangspun
ten niet uniek Japans. Het is dus onjuist het Toyo
tisme gelijk te stellen met 'bet Japanse systeem' 
zoals bijvoorbeeld Van Wolferen dat heeft beschre
ven.J Het model is in principe overdraagbaar, op 
dezelfde manier als in bet verleden bet Fordisme is 
'geexporteerd' naar West-Europa. Het model kan 
daarmee ook worden nagestreefd door niet-Japanse 

1. Hicrbij streefdc de Ieiding van grote 
ondcmemingen naar uitbrciding van 
~W,itcit nportefeuilles middels: a. 
h ·t opkopcn van bedrijven die zich 
"""'mop•aaru bevonden, dat wil zeg
g n di fungeerd n als toeleveroncier; 
b. het opkopcn van bedrijvcn die zich 
rrr •majwooru bcvondcn, dat wil zeg
gt·n 7org drocgen voor dlstrlbutie; en 

aanpalend aan de kemactiviteit, soms 
ver daarvan verwijderd - die op korte 
termijn goede winstperspectieven 
leken te bieden. Hierbij werd vooral 
gestreefd naar het creeren van schaal
voordelen en/ of risicospreiding. 

lnternationaal Secretariaat van de 
Partij van de Arbeid, Oktober 1990; 
zie ook Jeroen Windt, Toyotisme sluipt 
binnen, in FNV Maaazine, 2-3-1991, 

pp. 28-J I. 
3· Karel van Wolferen (1988), The 
Eniama '![japanese Power: People and 
Politics in a Stateless Nation, New York: 

r. hct tart n ,·an activiteiten - soms 

1. Zie voor een introductie de bundel 
van de Azie Commissie Voor wie rijst de 
zon? De internotionaliserinB van het 
japanse economische model, 

Alfred A. Knopf. 
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ondernemingen. Veel theoretische componenten 
van het Toyotisme zijn zelfs in de Verenigde Staten 
en West-Europa ontwikkeld, hetgeen het univers
ele karakter van deze organisatieprincipes onder
streept. 

De essentie van het Toyotisme is dat de kernon
derneming zich opzettelijk manoevreert in een posi
tie waarin zij sterk afhankelijk wordt van de mede
werking van alle bij het produktieproces betrokken 
partijen, zoals vakbonden, toeleveranciers, dealers 
en overheden. Juist vanwege de grote kwetsbaar
heid is een constant beroep nodig op de loyaliteit van 
deze partijen om de bedrijfsdoelstellingen- die zeer 
scherp zijn geformuleerd - te realiseren.+ 

Het Toyotisme kan het best worden beschreven 
in termen van veranderende onderhandelingsrela
ties vergeleken met het Fordisme. Deze komen met 
name tot uitdrukking in de verhouding tussen eind
producent en toeleverancier. 5 

Toyota heeft's werelds meest uitgebreide en hië
rarchische netwerk van toeleveranciers opgezet. 
Toyota heeft slechts direct te maken met zo'n 230 

toeleveranciers. Deze 23o 'eerste-laag toeleveran
ciers' assembleren hoofdzakelijk onderdelen die 
weer door ongeveer sooo 'tweede-laag toeleveran
ciers' worden aangeleverd. Daarmee houdt de pira
midale structuur niet op: er is een veel groter aantal 
derde- en vierde-laag toeleveranciers, en voor som
mige onderdelen bestaan nog meer lagen. De toele
verpiramide gaat ook gepaard met een winsthiërar
chie: hoe hoger in het netwerk, hoe hoger de toege
stane winst. Toyota produceerde in r985 minder 
dan twintig procent van de totale toegevoegde waar
de van een auto, maar streek ongeveer vijftig pro
cent van de totale winst op! 6 

Deze toeleverstructuur maakt het kernbedrijf 
kwetsbaar voor verstoringen van de produktie bij 
toeleveranciers. Het management van Toyota heeft 
deze kwetsbaarheid echter kunnen beperken door 
zeer stringente eisen te stellen aan zijn toeleveran
ciers en door hen in te bedden in een keurslijf van 
structurele controle. Een toeleverancier aan Toyota 
is formeel onafhankelijk, maar feitelijk zeer afhanke-

lijk van Toyota. Vanwege zijn formeel onafhankelij
ke status moet de toeleverancier zeer zijn best doen 
voor elke order. Indien de eindproducent niet tevre
den is over de prestaties van de toeleverancier zal hij 
niet snel de banden geheel afsnijden, maar de 
omvang en de prijs van de orders verlagen. Het is 
voor de toeleverancier zeer moeilijk om uit zo'n 
netwerk te stappen en aan een andere kernonderne
ming te leveren, omdat elke andere kernonderne
ming dit ziet als een teken van onbetrouwbaarheid 
en een gebrekkige wil tot 'samenwerken'. 

Voor een grootschalige invoering van produktie
concepten zoals het just-in-time principe is deze toe
leverhiërarchie een absolute voorwaarde. Het just
in-time principe betekent dat een toeleverancier zijn 
onderdelen pas levert op het moment dat de eind
producent deze nodig heeft. Een voordeel daarvan is 
dat overtollige voorraden - die ruimte en dus geld 
kosten - worden tegengegaan. Just-in-time levering 
op grote schaal is alleen mogelijk bij een gering aan
tal toeleveranciers dat loyaal is gedurende het totale 
proces en dat zijn eigen bedrijfsvoering geheel on
dergeschikt maakt aan de produktie van de kernon
derneming. 

De toeleverhiërarchie neemt een belangrijk deel 
van de coördinatieproblemen van de kernonderne
ming uit handen. Bovendien kan de kernonderne
ming conjuncturele problemen afwentelen op zijn 
toeleveranciers. Veel werkgevers en steeds meer 
wetenschappers bejubelen deze 'netwerken' in Ja
pan in termen van 'wederzijdse afhankelijkheid be
sloten in de overeengekomen spelregels' ,7 Daarbij 
wordt 'voor het gemak' voorbij gegaan aan de vraag 
wie deze spelregels heeft geformuleerd. Aan de vor
ming van deze netwerken in Japan is jarenlange so
ciale strijd voorafgegaan. Aan het eind van de jaren 
veertig en begin jaren vijftig gaven massaontslagen 
en zuiveringen van vakbonden en linkse partijen het 
startschot tot het uitbesteden van produktie aan toe
leverende bedrijven. 8 

Ook de rol van de overheid verandert fundamen
teel onder invloed van het Toyotisme. In het Toyo
tisme wordt de overheid continu onder druk gezet 

+· Cf. Nick Oliver & Barry Wilkinsou 
( 1988), The ]apanization cj'British 
lndustry, Oxford: Basil Blackwell,p.5. 
5. In een ander verband hebben we 
deze verschillen verder uitgewerkt, zie 
Winfried Ruigtok & Rob van Tulder, 
Cars an Complexes: Globalisation versus 
Global Localisation Strateaies in the World 
Car lndustry, Luxemburg: Bureau voor 
Officiële Publikaties der Europese 
Ge~eenschappen, verschijnt 1992. 

Chanaron ( r 9 8 5), Le Système Automobile 
Francais: De la Sous- Traitance au 
Partenarait? Éléments d'une 
Problematique, Paris: Centre de 
Prospective et d' Évaluation, no 56, 
pp. r6-19. 

Adyantaae cj'Nations, N ew Y ork: 
The Pree Press. 
8. Zie voor deze rode zuiveringen 
ondermeer David Halherstam (1986), 
The Reckonina, New York: William 
Morrowand Company. Voor de 
opkomst van toeleveringsnetwerken in 
deze periode, zie Michael Cusumano 

6. Etienne de Banville & Jean-Jacques 

7 .James Womack, Daniel Jones and 
Daniel Roos(199o), TheMachine That 
Chanaed The World, New York: 
Rawson Asociates. Zie ook de positie
ve bewoordingen van Michael Porter 
(1990), The Competitive 

( 1985), The ]apanese Automobile 
Industry: TechnoloBY and Manoaement at 
Nissan and Toyota, Harvard: Harvard 
University Press, 
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om ten behoeve van 'concurrentievermogen' en 
'wcrkgelegenheid' - een maximale bijdrage te leve
ren aan de (her)structurering van de economie. 
Daarbij kan men denken aan het opzetten van pro
j cten om de praktijk van toeleveren en uitbesteden 
l timuleren, en aan het bevorderen van decentrale 
loononderhandelingen. Het Toyotisme dwingt de 
ov rheid tc kiezen of ze op wil komen voor de 
be Iangen van kemondememingen - met hun afhan
kclijkc toclevernetwerken - of voor de belangen van 
w rkn mers. Haar onderhandelingsmarges zijn ver
dwcn n: een keuze voor beide, zoals ten tijde van 
h t Fordisme, is binnen het Toyotisme uitgesloten. 
In het Toyotisme kan de overheid niet Ianger de 
or.alhankelijke arbiter zijn die ze decennia lang is ge
wce t. 

Arbeidsduur in het Toyotisme 
Japans werknemers staan bekend om hun lange 
w rktijdcn. In een Japanse regcringsnota over ar
beid uit 1989 taat vermeld dat de Japanse werkne
mer in 1987 gcmiddeld 2169 uur werkte: dat is sao 
uur mcer dan hun collega's in Frankrijk en Duits
land. Dczc tatistieken kijken echter alleen naar de 
ur n arbeid verricht bij bedrijven, en Iaten overuren 
of onbctaald werk onvermeld. De cijfers die worden 
vcrmeld in d Labour Force Survey tellen deze catego
riccn wei mee. Uit deze cijfers blijkt dat Japanse 
manncn in 1987 tenminste 26oo uur werkten, 6o 

pro cnt m er dan Franse of Duitse arbeiders. Ja
pan c vrouw n zitten nog in vee! sterkere mate op 
·n xibcl ' po ·iti s. 

ind d olieschokken van de jaren zeventig zijn 
d grot Japanse ondernemingen actief gaan investe
rcn in automatisering en kwaliteitscirkels, hetgeen 
in de praktijk en aanzienlijke werkverzwaring met 
zich me bracht. In plaats van kortere arbeidsdagen 
ging m •t name het aantal overuren omhoog. Daar
mc.>' lm am r e n einde aan de trend van verminde
ring van de arb idstijd die in het midden van de jaren 
1. vcntig had ingezet. 

nb •taald werk is niet toegestaan volgens de 
Japans' arb id wet maar vindt niettemin plaats in de 
informd ctor onderaan de piramide. Volgens de 
Japans arb idswetten bedraagt de werkdag acht 
uur. II t hoogste Japanse rechtscollege heeft eind 
non mb r 1991 echter b paald dat een werkgever 
7ijn '' t•rkn m rs kan verplichten over te werken 
\COr 125 pro nt van h t normale salaris. Dit betrof 
l' ·n t.aak eli re d liep vanaf 1968, waarin een werk
ncm r van h t Japanse concern Toshiba betoogde 
m l'r vrij tijd nodig te hcbb nom van zijn verhoog
d • wclvaart te kunnen genieten . 

D( lC uitspraak is vooral een legitimering van de 

bestaande praktijk, omdat overwerk noodzakelijk is 
om in aanmerking te komen voor bonussen. Het 
salaris van Japanse mannelijke werknemers wordt 
voor 2o tot 35 procent met overwerk verdient. 
lndien de werknemer goed presteert kunnen daar
naast nog bonussen worden uitgekeerd die oplopen 
tot 40 a so procent van het jaarlijkse inkomen. 

Gegeven de hoge kosten van levensonderhoud in 
Japan vormt deze beloning uit overwerk een essen
tied bestanddeel van het inkomen. Een gemiddeld 
Japans gezin betaalt aan huur en schoolkosten voor 
de kinderen tenminste een-derde van het inkomen. 
Hoewel het Bruto Nationaal Inkomen per hoofd van 
de bevolking in Japan duidelijk hoger ligt dan in 
Nederland, bedraagt het netto besteedbaar inkomen 
slechts 6o tot 70 procent van het Nederlandse. 

lnternationaliserinB van het Toyotisme 
Ook in West-Europa en in de Verenigde Staten kan 
men thans belangrijke elementen van de Toyotis
tische produktiewijze zien opkomen. Voor een deel 
worden deze ge'introduceerd door Japanse ondeme
mingen die zich binnen deze blokken vestigen. Ter 
illustratie zullen we stilstaan bij de ervaringen die in 
Engeland zijn opgedaan in de 'slagschepen' van het 
Toyotisme: de automobiel- en de electronica-indus
trie . Engeland loopt in Europa niet alleen voorop als 
het gaat om de invoering van Toyotistische elemen
ten in de produktie, maar vervult daarmee ook de 
rol van wegbereider voor de rest van E G. 

Meer dan de helft van alle Japanse vestigingen in 
Europa in de automobielindustrie bevindt zich in 
Engeland, en ook voor de electronica-industrie is 
Engeland een populaire bestemming. De reden bier
van schuilt deels in de zwakte van de Engelse indus
trie zelf. De Britse regering heeft de deuren voor Ja
panse ondernemingen wijd open gezet, in de hoop 
dat deze ondememingen niet aileen werkgelegen
heid, maar ook technologische en organisatorische 
kennis meenemen. Veel Britse industrielen menen 
daarom dat Engeland optimaal profiteert van de 
harde handelspolitieke opstelling van de Europese 
Commissie jegens Japan. 

Japanse ondernemingen met investeringsplannen 
worden in Engeland met open armen ontvangen. 
Gebieden waar zij investeren worden in de regel 
gekenmerkt door hoge werkloosheid, zoals Noord
Yorkshire en Wales. Werknemers in dergelijke re
gia's zijn vaak eerder bereid minder goede arbeids
condities te accepteren dan hun collega's in oude in
dustriele centra. Daarbij komt dat de meeste Japan
se bedrijven in Engeland jonge ongeschoolde ar
beidskrachten werven die direct van de middelbare 
school afkomstig zijn. Zij krijgen on-the-job training, 
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waarmee een vergaande sociale aanpassing wordt 
gerealiseerd. Indien Japanse ondernemingen toch 
oudere werknemers of rnanagers in dienst nemen le
vert dit vaak grote problemen op. Japanse bedrijven 
sluiten westerse rnanagers meestal uit van de zo 
geprezen open communicatie en gemeenschappelij
ke besluitvormingsprocedures, vanwege hun 'agres
sieve' en 'ambitieuze' opstelling.9 

De jarenlange anti-vakbondstrijd van de rege
ring-Thatcher heeft de invloed van de Britse vakbe
weging aanmerkelijk verzwakt. Vrijwel alle Japanse 
bedrijven rnaken hiervan dankbaar gebruik. Uit een 
steekproef onder 3 I Japanse bedrijven in Engeland 
bleek dat slechts 2 I (68 procent) vakbonden erken
den. In I o bedrijven kwam de vakbond er bij loon
onderhandelingen en andere arbeidsaangelegenhe
den dus niet aan te pas. Bij de 2 I bedrijven die wèl 
een vakbond erkenen was met één uitzondering 
sprake van zogenaamde sinale union aareements. De 
ene uitzondering was een Brits bedrijf dat door een 
Japanse onderneming was overgenomen, en dat de 
'oude' structuren had geërfd! 1 0 

Verreweg de meerderheid van de bonden waar
mee sinale union aareements zijn afgesloten heeft een 
gematigde signatuur. Dit ligt ook voor de hand: de 
leiding van een onderneming bevindt zich in een 
positie om bonden tegen elkaar uit te spelen, en in 
zee te gaan met de bond die zich in zijn optiek het 
'redelijkst' opstelt. De meeste sinale uni on aareements 

bevatten anti-stakingsclausules, waarbij vaak wordt 
afgesproken een eventueel arbeidsconflict voor te 
leggen aan een onafhankelijke arbiter die bindende 
uitspraken kan doen. Dit heeft geleid tot grote ver
deeldheid tussen Britse bonden onderling. 

Ondanks berichten over teruglopende ledenaan
tallen van vakbonden lijkt de organisatiegraad bin
nen Japanse ondernemingen met gemiddeld 59 pro
cent volgens de reeds genoemde steekproef niet bij
zonder laag. Dit hoeft weinig verbazing te wekken : 
het Toyotisrne stelt immers prijs op samenwerking 
met bonden, zo lang ze maar 'coöperatief' zijn . 

Ook uit andere ontwikkelingen kan een opmars 
van het Toyotisrne in Engeland worden opgemaakt . 
Toyota heeft voor zijn nieuwe fabriek in Telford bij
voorbeeld veel meer bedrijfsterrein aangekocht dan 
het zelf nodig heeft. Het is onwaarschijnlijk dat de 
karnpioen van het Toyotisme deze terreinen jaren 
braak zallaten liggen. Volgens Britse onderzoekers 
kan de enige bedoeling hiervan zijn om toeleveran-

ciers de mogelijkheid te bieden in de onmiddellijke 
nabijheid van het moederbedrijf een fabriek te ope
nen. 

Sony heeft bij zijn fabriek voor kleurentelevisies 
in het Britse Bridgend voor de oplossing gekozen de 
meeste componenten direct op het fabrieksterrein 
te laten vervaardigen, met de bedoeling om de kwa
liteit continu te kunnen controleren en J 1 T-produk
tie mogelijk te maken. Het gevolg is een local content 

van So tot 85 procent. Het concern is hiervoor een 
paar jaar geleden onderscheiden met de Qlleen 's 

Award, een hoge Britse onderscheiding die wordt 
toegekend aan het bedrijf dat zich het meest inspant 
ter bevordering van de export van een Brits pro
dukt ... 

Gezien de relatieve zwakte van de Britse indus
trie is het niet denkbeeldig dat zich vergelijkbare 
ontwikkelingen zullen voltrekken als in de Ameri
kaanse staat Kentucky . De vestiging van een fabriek 
van Toyota in Georgetown, Kentucky, heeft er uit
eindelijk toe geleid dat vrijwel alle toeleveranciers 
in deze staat (in totaal meer dan 3oo) in Japanse han
den zijn overgegaan . Amerikaanse toeleveranciers in 
Kentucky die een samenwerkingsverband waren 
aangegaan met Japanse bedrijven zijn in de meeste 
gevallen uitgekocht of overgenomen. Het resultaat 
is dat als het ware een Japanse 'produktie-enclave' is 
ontstaan, die nauwelijks banden onderhoudt met de 
rest van de Amerikaanse economie en sterk doet 
denken aan een Toyota-city. 

Navolaina van het Toyotisme? 
Ook grote Europese bedrijven experimenteren met 
het Toyotisme. Daarin worden zij actief bijgestaan 
door nationale regeringen en de Europese Com
missie. Het Nederlandse ministerie van Economi
sche Zaken coördineert reeds enkele jaren een pro
ject Toeleveren en uitbesteden, dat toeleverstructuren 
in de Nederlandse economie moet stimuleren. De 
Europese Commissie heeft in I 9 8 9 zelfs een apart 
Directoraat-Generaal (DG xx I I I) opgericht dat 
dit doel op Europese schaal nastreeft. In beide geval
len lijkt weinig te zijn nagedacht over de maatschap
pelijke consequenties van een dergelijk beleid . 

De opmars van het Toyotisrne in Europa wordt 
aangezwengeld door de volgende ontwikkelingen: 

I . bevordering van produktienetwerken waarin 
het midden- en kleinbedrijf deels fungeert als 
toeleverancier aan grote kernbedrijven. Deze 

9· Business Week, 7 mei I990. 
I o. Nick Oliver & Barry Wilkinson 
(I 988), The japani zation ofBritish 
Industry, Oxford: Basil Blackwell, 
P· I 27 
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klein re bedrijven opereren schijnbaar autonoom 
do h worden in toenemende mate gecontroleerd 
door de kernbedrijven; 
2. ondermijning van de traclitionele onderhande
lingsbasis van de factor arbeid, en bevordering 
van een 'tweedeling' tussen werknemers bij 
kembedrijven met uitstekende arbeidsvoorwaar
den en werknemers bij kleinere bedrijven met 
aanmerkelijk minder goede arbeidsvoorwaarden; 
J. ondermijning van de onderhandelingsbasis van 
de overheid, een voorkeur voor onderhandelin
g n met lokale overheden, en vermindering van 
overheidsuitgaven voor sociale zekerheid. 

'lt:t is van groot belang het dualistische karakter van 
hl'l Toyotisme te onderkennen. Dit dualisme ver
klaart namelijk mede waarom steun voor het Toyo
tisme vcrder rcikt dan het management van grote 
ond rncmingen. Met zijn nadruk op samenwerking, 
ocialc verantwoordelijkheid en kwaliteit heeft het 

Toyotism absoluut positieve elementen. Een To
yotisti ·che bedrijf voering kan voor vakbekwame 
"l'rkncm rs een grotere uitdaging betekenen dan 
h ·top arb id deling geente Forclisme. Voorstanders 
van het Toyotisme benadrukken deze aspecten te
r~cht. 

D voordelen zijn echter slechts voor een be
pt•rkte groep weggelegd . Een voorbeeld: hoewel Ja
pan. ond rnemingen nog steeds bekend staan van
wegc de v ronderstelde !!fe-lons employment, heeft 
lrchL~ een op de vijf Japanse industriele arbeiders 

l'l'n Ieven lange betrekking. De overgrote meerder-
hl'id w rkt bij middelgrote en kleine ondernemin
g •n onder aanmerkelijk minder florissante arbeids
om tandigheden. Het Toyotisme institutionaliseert 
d ongclijkheid in de samenleving onder het mom 
v n ' am nwerking'. 

lndi n het Toyotisme als basis voor de organisatie 
van d produktie en van de samenleving wereldwijd 
'~ordt nag volgd, ver terkt het ook de opkomst van 
ngional handelsblokken. Hiervoor kunnen twee 
r ·den worden aangevoerd. Het Toyotisme tracht 
produktiviteitsgroei vooral te realiseren door conti
nu • druk op en rationali atie bij toeleveranciers. 
Daarom ho vcn kernondernemingen niet Ianger te 
tOl·k n naar go dkope produktielokaties in 'lage
lon n land n', zoal onder het Forclisme. Daarnaast 
1 h t voor kcrnondernemingen van essentieel be
l ng d 'Triadc' markten - de Europese Gemeen
chap, d Vercnigd Staten en Japan - te controle-

r ·n Wann r de concurrentie namelijk op een van 
d., markt n relaticf beperkt is, kunnen onderne
mingen die wei op deze markt actief zijn hogere prij
/ ·n h reken n n extra winsten incasseren. 

In deze laatste overweging schuilt een belangrijke 
belemmering voor Europese ondernemingen om 
het Toyotisme na te volgen. Hun Japanse concur
renten beschikken over een waterclicht binnenlands 
clistributienetwerk, waardoor penetratie van de Ja
panse markt in sleutelsectoren als de automobiel- en 
de elektronikai:ndustrie slechts marginaal mogelijk 
zal zijn. Dit betekent niet aileen dat Europese pro
ducenten hun belangrijkste rivalen nauwelijks kun
nen beconcurreren op hun thuismarkten, het heeft 
er tevens toe geleid dat de 1 25 miljoen Japanse con
sumenten op hun beurt een vee! hogere prijs voor 
dezelfde produkten betalen dan in Europa of in de 
Verenigde Staten. De Japanse consument subsicli
eert daarmee onvrijwillig de export van Japanse in
dustrieprodukten. 

Een sociaal-democratisch antwoord 

Zoals we hebben aangegeven vormt het Toyotisme 
in essentie een strategic van grote producenten om 
de onderhandelingspositie van drie typen actoren te 
verzwakken: de overheid, de vakbeweging, en het 
midden- en kleinbedrijf. De laatste groep omvat zo
wel bedrijven die zich stroomopwaarts als stroomaf
waarts bevinden - dus zowel toeleveranciers als de 
clistributiesector. 

Een sociaal-democratisch antwoord op het Toyo
tisme bestaat onder meer uit de volgende onderde
len. In de eerste plaats client de Nederlandse over
heid een actievere rol te spelen in de vormgeving 
van de Nederlandse economic. Ze client Toyotisti
sche tendenzen tegen te gaan en maatscpappelijke 
vraag en industriele ontwikkeling beter op elkaar af 
te stemmen. In de tweede plaats client de onderhan
delingspositie van de drie groepen van actoren te 
worden versterken. Hieronder werken we beide 
pun ten kort uit. 

Geen sociale vernieuwinB zonder industrie1e 

vernieuwinB 

Het Toyotisme ondermijnt de speelruimte van een 
sociaal-democratische politick. Dit betekent bij
voorbeeld ook dat sociale vernieuwing zal falen zon
der industriele vernieuwing. In de jaren tachtig is de 
rol van het ministerie van Economische Zaken als 
krachtige en visionair ingestelde initiator van indus
triele, technologische en regionale ontwikkelingen 
met actieve medewerking van de respectievelijke 
coA en vvo ministers geleidelijk uitgekleed. De 
'terugtredende' overheid heeft minder invloed ge
kregen op industriele en technologische ontwikke
lingen. Naarmate ondernemingen steeds internatio
naler gaan opereren client de overheid er echter op 
toe te zien dat de nationale industriele basis niet te 
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zeer verengt of speelbal wordt van moeilijk te be
ïnvloeden investeringsbeslissingen en lokatieover
wegingen. Een verstandig structuurbeleid dient niet 
alleen belangen van eigen burgers, maar uiteindelijk 
ook van het bedrijfsleven. De komende jaren moet 
binnen en buiten dit departement veel meer aan
dacht worden besteed aan het ontwikkelen van een 
instrumentarium om deze invloed te herwinnen. I I 

Selectieve steun midden- en kleinbedrijf 

Het dogma dat 'klein' per definitie 'beter' is, is aan 
herziening toe . Het ministerie van Economische 
Zaken dient erop toe te zien dat zij geen netwerken 
van structurele controle stimuleert. Meer egalitaire 
netwerken, waarin relatief gelijkwaardige partners 
vrijwillig samenwerken verdienen wel ondersteu
ning. Een adequaat meetinstrumentarium is hierbij 
hard nodig. De overheid dient er bovendien naar te 
streven de ontwikkeling van het midden- en klein
bedrijf beter te laten aansluiten bij maatschappelijke 
behoeften, zoals op het terrein van milieu- en ener
giebeleid. 

Nederland distributieland? 

Tegenover buitenlandse investeerders manifesteert 
Nederland zich als een ideaal distributiecentrum 
voor Europa. Dit heeft reeds geleid tot de aanleg van 
nieuwe distributiefaciliteiten door grote Japanse 
bedrijven zoals Nissan. Door zich uitsluitend als 
handelscentrum te profileren maakt Nederland zich 
echter conjunctureel zeer kwetsbaar. Bovendien 
bestaat het risico dat de toevloed van distributiefaci
liteiten slechts een tussenfase zal zijn: wanneer het 
Toyotisme en de daarmee verbonden vorming van 
handelsblokken doorzetten, zullen handelsstromen 
en het belang van distributiecentra geleidelijk in 
omvang verminderen. Tevens creëren distributiefa
ciliteiten relatief weinig werkgelegenheid, leiden ze 
slechts in beperkte mate tot bredere innovatieve 
activiteiten, en vloeien de winsten gemakkelijk weg. 
De profilering als distributieland heeft ertoe geleid 
dat Nederland nu reeds een van de laagste groeiper
centages heeft in de Europese Gemeenschap. 

Regeringsdeelname richten op strategische 

portifeuilles 

De onderwaardering van industriepolitiek binnen de 

Partij van de Arbeid blijkt onder meer uit de ver
bluffende samenstelling van het kabinet Lubbers
Kok. I 2 De Partij van de Arbeid is daarin oververte
genwoordigd in de 'zorgsectoren' maar bezet niet 
een van de kabinetsposten die voor het voeren van 
een industrie- en technologiebeleid in Nederland 
van belang zijn. In Nederland praten we dan vooral 
over de drie volgende portefeuilles: 

- Economische Zaken: initiëring en coördinatie 
van industrie- en technologiebeleid; 

- Landbouw: het Nederlandse concurrentiever
mogen rust voor een groot deel op deze sector. Ne
derland is na de Verenigde Staten 's werelds groot
ste exporteur van landbouwprodukten. In de land
bouwsector worden veel nieuwe technologieën zo
als biotechnologie ontwikkeld en toegepast; 

- Verkeer en Waterstaat: van belang voor de in
frastructuur, inclusief PTT (telecommunicatie). 

Deze strategische portefeuilles hebben de afgelopen 
jaren al meerdere keren sociaal-democratische al
ternatieven - met name op het gebied van het milieu 
- de nek omgedraaid. De Partij van de Arbeid dient 
tijdens een komende formatie haar pijlen vooral te 
richten op het verwerven van deze portefeuilles. 

Decentralisatie van overheid niet altijd wenselijk 

Zoals we aangaven dient een strategie tegen het 
Toyotisme de onderhandelingspositie van overhe
den, vakbonden en het midden- en kleinbedrijf te 
versterken. De onderhandelingspositie van de over
heid is in een aantal opzichten ondermijnd door de 
decentralisatie van overheidstaken. Het bestuur van 
een stad of regio is er vanzelfsprekend in geïnteres
seerd nieuwe bedrijven met de bijbehorende werk
gelegenheid aan te trekken. Maar lagere overheden 
-en zeker regionale ontwikkelingsmaatschappijen
beschikken niet altijd over voldoende distantie en 
gewicht om uit de onderhandelingen die aan een 
vestiging voorafgaan voldoende waarborgen te sle
pen ten aanzien van werkgelegenheid, continuïteit, 
scholing, enz . De multinationaal opererende onder
neming is altijd beter in staat te profiteren van de 
vestigingswedloop tussen lokale overheden dan deze 
overheden zelf. 

I I. Cf. Rob van Tulder, 
Herstructureringsbeleid: naar een 
brede invulling van smalle marges , in: 
Economische Statistische Berichten, 4-4-

I990 , PP· 324-327. 
I 2. Cf. Rob vanTulder, PvdA heeft 
weinig invloed op modemisering eco
nomie, in: de Volkskrant, I4- I I- I 989. 
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Verzet teaen decentraal arbeidsvoorwaardenoverlea 
Bedrijfsbonden vormen een integraal onderdeel van 
h t Toyotisme. De organisatiegraad in Japanse kern
ondememingen is meestal niet lager dan bij ons 
g bruikelijk is, omdat de bedrijfsleiding juist prijs-
t •It op ' amenwerking' met 'coi:iperatieve' bon

d n. In d Japanse kernondernerningen worden de
l bedrijfsbonden zelfs mede gefinancierd door het 
manag ment. Binnen de muren van hun bedrijf 
kunnen deze bonden goede werkomstancligheden 

heppen, maar zij bckommeren zich niet om de 
vee! grotere groep werknemers bij andere bedrij
\Cn. De v rzwakking van de Nederlandse vakbon
dt•n h eft er al toe geleid dat er steeds meer decen
traal wordt ond rhandeld. Dit versterkt het To
yoti m . Vanuit de landelijke politiek moeten maat
r g I n worden genomen om te voorkomen dat een 
> rdcre uitholling van het centrale overlegkader op
trecdt. 

Gun Europese subsidiewedloop voor japanse 
ondernemin9 

Ten. lotte en opmerking over de rol van Japanse 
ondem mingen. Het belangrijkste internationalise
nng ·moti f van Japanse ondernemingen is het om
t il n van potentielc protectionistische maatrege
lt•n. M n kan het Toyotisme niet meer tegenhouden 
door de grcnzen te sluiten voor Japanse onderne
ming n voor zover die nog niet hier zijn gevestigd. 
Than b taat er binnen Europa echter een ware 
. ub idiewedloop om Japanse bedrijven aan te trek
kt"n. Dcz fondsen bevorderen oneerlijke concur
rcntie jeg •ns Europese bedrijven (die wei overleg
g ·n m t een veelheid aan nationaal georganiseerde 
hondcn) n moedigen Toyotisme slechts aan. Een 
ubsidi is nooit een doorslaggevende reden voor 

een Japanse ondememing om zich in Europa te ves
tigen. De Europese Commissie client zo spoeclig mo
gelijk een halt toe te roepen aan deze subsidiewed
loop. 

Conclusie 
Tot en met de jaren zeventig ontwikkelden econo
rnische groei, inkomensverdeling en maatschappelij
ke solidariteit zich relatief gelijkmatig. In de jaren 
tachtig is met clit consensusmodel, waarvoor de 
Partij van de Arbeid zich altijd sterk heeft gemaakt, 
langzaam - maar daarom niet rninder radicaal - ge
broken. 

De sociaal-democratie had hierop aanvankelijk 
geen antwoord. De Partij van de Arbeid kon alsop
positiepartij aileen de uitwassen aan de kaak stellen. 
Dit leidde tot een defensieve instelling, waarbij 
werd nagelaten over instrumentarium na te denken 
om clit proces te sturen. Twaalf jaar oppositie heeft 
ook in clit opzicht haar sporen nagelaten. 

Alles wijst er naar onze mening op dat ook in de 
Europese en Nederlandse industrie Toyotistische 
principes grootschalig en in versneld tempo worden 
ge"introduceerd. Dit versmalt de speelruimte voor 
een sociaal-democratische strategic aanzienlijk. De 
crisis van de Partij van de Arbeid valt niet toevallig 
samen met de opkomst van het Toyotisme. De crisis 
van de Partij van de Arbeid is structured. 

Een cliscussie over het Toyotisme en het ant
woord hierop zijn in de Partij van de Arbeid drin
gend geboden. Een zaak staat daarbij wat ons betreft 
als een paal hoven water: geen structuu~beleid is 
ook structuurbeleid, namelijk een sanctionering van 
Toyotistische tendenzen in de richting van wat wij 
gelnstitutionaliseerde ongelijkheid hebben ge
noemd. 
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De Dik W olfson die ik ken 
en waardeer is een deskun
dig en boeiend commenta
tor van de Nederlandse 

Kanttekeningen 
bij het rapport van 

de commissie
Wolfson 

hoger besteedbaar inko
men . De term 'consump
tie' is - zoals Wolfson en 
Van der Ploeg weten - in 
dit verband misleidend 
maar appelleert misschien 
aan beelden van de weg
werpmaatschappij. Wat 
Wolfson en Van der Ploeg 
bedoelen heeft te maken 

politiek, die in zijn analyses 
van het overheidsbeleid 
wetenschappelijke kennis 
combineert met inzichten , 
ontleend aan Haagse en in
ternationale ervaring. Zijn 
commissie-lid Riek van der 

EDUARD J. BOMHOFF 

Hoogleraar economie aan de Erosmus Universiteit 

te Rotterdam 

Ploeg acht ik hoog als creatief en produktief theore
tisch econoom die een energieke bijdrage levert om 
Nederland weer internationaal mee te laten spreken 
op het gebied van de theoretische fiscale economie . 
Kennelijk is er echter ook een andere Wolfson en 
een tweede Van der Ploeg die hun naam hebben ver
bonden aan een rapport waarin zij schrijven: 'de 
Commissie wil waarschuwen tegen de keuze voor 
meer consumptiemogelijkheden, met name voor 
degenen die toch al voltijd banen hebben. Hun wens 
om naast behoud ook groei van koopkracht te willen 
is alleszins begrijpelijk. Maar ... ' 

Hier hebben we dus twee top-verdieners die zelf 
kunnen consumeren uit een inkomen van, zeg, vier 
maal modaal, en nu de 98 procent van hun medebur
gers die minder verdienen voorhouden dat ze niet de 
wens moeten koesteren net zoveel te willen consu
meren als de heren Wolfson en Van der Ploeg. Om 
daarbij een misverstand te voorkomen: uit de tekst 
van het rapport blijkt duidelijk dat 'meer consump
tie' hier betekent: een hoger vrij besteedbaar inko
men. Het is daarbij ieders keuze om zo'n hoger 
inkomen letterlijk te consumeren dan wel te sparen 
voor de oude dag of een betere woning, of het extra 
inkomen te schenken aan een goed doel. 

Hoewel andere passages in het rapport terecht 
heel kritisch zijn over de mogelijkheid om zoge
naamde 'loonmatiging' te bereiken door overleg op 
nationaal niveau, komt in deze centrale passage van 
het rapport toch weer die loonmatiging naar voren. 
Na alles wat zowel Wolfson als Van der Ploeg heb
ben geschreven in hun wetenschappelijke verhande
lingen over het zogenaamde prisoner's dilemma c.q. 
over speltheorie, is het voor mij een volkomen raad
sel hoe zij iets kunnen verwachten van een beroep 
op hun rationele mede-burgers om af te zien van een 

met de vrij besteedbare 
inkomens van die achtennegentig procent van hun 
landgenoten die minder verdienen dan zijzelf. Een 
voor mij onbegrijpelijke stellingname. 

Krampachtig 

Dit proza maakt opnieuw de verwelkte indruk van 
eerdere rapporten die ook de hoge creativiteit van 
hun titel niet in de tekst wisten vast te houden. Hier 
is zo'n stukje krachtig proza uit het deel over de 
inkomens van de partners van werklozen of w A o
ers: 'daarbij wordt gepleit voor een beheerst proces 
van verzelfstandiging om de tegenstrijdigheden in de 
participatie-, de legitimiteits- en de inkomenspoli
tieke aspecten van de problematiek in een zorgvul
dig proces van onderlinge afweging op te kunnen 
lossen'. De Dik W olfson die ik ken en waardeer is 
heel goed in staat om beeldend proza te schrijven. 
Waarom heeft hij zijn aanzienlijke stilistische gaven 
dan niet gebruikt voor dit rapport? De krampachtige 
stijl van het rapport wekt nu alleen maar de indruk 
dat de commissie vreselijk haar best moest doen om 
rekening te houden met tal van gevoeligheden en 
taboes in eigen kring. Hoe vaak spreekt de Com
missie bij voorbeeld ook niet over het milieu, hoe
wel dat op zichzelf belangrijke onderwerp nauwe
lijks in verband staat met de bekende problemen op 
de arbeidsmarkt en op het terrein van de sociale ze
kerheid. 

Dan wil de commissie-W olfson graag 'een zeker 
herstel van de belastingprogressie'. Bravo: opnieuw 
heeft de PvdA kans gezien een rapport te publiceren 
met een vlotte titel, een krampachtige inhoud en 
een pleidooi voor hogere belastingen. Heeft deze 
partij nog interesse in het dingen naar de gunst van 
de kiezers? 



inko
nsump
fson en 
en - in 
kid end 
Iss chien 
e weg-

Wat 
r Ploeg 
maken 

!edbare 
•an hun 
lf. Een 

-uk van 
;eit van 
n. Hier 
1ver de 
WAO

proces 
ninde 

.nspoli-
orgvul
kunnen 
•deer is 
rrijven. 
e gaven 
achtige 
indruk 
)en om 
den en 
. Corn
u, hoe
nauwe
nen op 
iale ze-

l zeker 
Jnieuw 
iliceren 
:md en 
ft deze 
nst van 

s &..o 2 1992 

Kwersbare aroepen 
Terecht schrijft de commissie: 'De allereerste prio
riteit voor het beleid is een grotere arbeidsparticipa
ti van kwersbare aroepen . . Allereerst omdat de So
c:iaal-Democratie niet kan gedogen dat groepen met 
grote so iale achterstanden worden overgeslagen, 
maar ook om te voorkomen dat deze groepen ... een 
pe lbal gaan vormen voor rechts extremism e.' 

Mijn kritiek richt zich niet op de letterlijke tekst 
van deze passage die ongetwijfeld met goede bedoe
ling n i geredigeerd, maar op een politick gedach
t nschcma dat er niet ver van af ligt, namelijk: 'wie 
i t negatiefs zegt of vindt van immigranten is een 
rc htse xtremist'. Nogmaals, die stelling neemt de 
l'Jmmi sie niet voor haar rekening, maar de haast 
clichematige verwijzing naar 'rechts extremisme' 
die bij hrrhaling in het rapport voorkomt is sympto
matisch voor de manier waarop vee! politieke dis
russies omgaan met buitenlandse minderheden in 
onze am nleving: pas op, want anders ontstaat 
r' hts extremi me. 

I: n voorbeeld: uit enquetes blijkt dat de grootste 
t•rgt•rnis van vee! Nederlanders bestaat uit geluids
ovcrla t van hun buren. Bewoners van vrijstaande 
'ilia's hebb n daar waarschijnlijk wat minder hinder 
van; huurd r of huiseigenaren in slecht gebouwde 
rijtje huiz n in oude wijken of te haastig gebouwde 
flab waar · hijnlijk meer. Hevige geluidsoverlast kan 
nitt aile n h t woongenot vergallen, maar ook ern-
tigc schad toebrengen aan de waarde van de eigen 

\\Oning. Onze rechtsstaat voorziet echter slecht in 
rt·dr ·s wanneer inderdaad geluidshinder van de bu
n·n cJ, grenz n van redelijkheid overschrijdt. En als 
nu c ·n to valligerwijs diezelfde buren die 's nachts 
H •l lawaai maken ov rdag het juist rustig aandoen 
omdatz • geen vast werk hebben maar Ieven van uit
kt•ring n? Zulke buren bestaan, en het doet er nu 
nit•l to of z lid zijn van een kwetsbare aroep: vaak 
wl'l, om ook niet. Maar moeten we er niet aile 
lwgrip voor hebben wanneer mcdeburgers kwaad 
1Jjn m· r 1 . de hcrrie, 2. het waardeverlies van hun 
hui en 3. de extra zware belastingdruk vanwege ten 
d I onjui t verstrekte uitkeringen? Het is mij wat 
makkelijk om zulke ergernis af te doen als 'rechts 

tr ·mi. m ' wanneer h t buitenlanders betreft. 

Unkerinaen aan w A o-ers 
n de n kant schrijven Wolfson c.s.: 'Het geheel 

0\l'rliend bepleit de Commissie handhaving van de 
tructuur van h t huidige stelsel van inkomensder

\mg v rzckcringen.' Vier pagina's verder echter 
tdt de commissi over de w A o: 'uitkering: geen 

n dl•rr voor tcllen', waarmee de commissie be
dm·lt dattij zi h aansluit bij d kabinetsbesluiten van 

augustus 1991. Zoals bekend is een schandelijk as
pect van die voorstellen dat sommige w A o-ers die 
nu al recht hebben op een uitkering in de toekomst 
de koopkracht van die uitkering steeds verder zullen 
zien dalen tot een van hun leeftijd en werkervaring 
afhankelijk minimumniveau. Het gaat dan dus om 
arbeidsongeschikten die zich niet extra hebben kun
nen verzekeren tegen deze koerswijziging van onder 
anderen de PvdA-ministers in de huidige regering, 
om de eenvoudige reden dat zeal gehandicapt waren 
voordat deze voorstellen voor verlaging van de uit
keringen werden gedaan. 

Elders pleit de commmissie-Wolfson voor re
gelmatige herkeuringen van aile arbeidsongeschik
ten, een essentieel dee! van aile verstandige hervor
mingen van de w A o. Maar dan is het toch van twee
en een: of men gelooft dat die herkeuringen er 
inderdaad kunnen komen en dan is het behoorlijk en 
financieel goed mogelijk om ieders recht op een 
w A o-uitkering onaangetast te Iaten totdat na een 
herkeuring eventueel is gebleken dat de betrokkene 
wei degelijk weer zelf geld kan verdienen; of men 
kiest voor gestage verlaging in koopkrachttermen 
van de uitkeringen van een groot aantal huidige 
w A o-ers omdat men eigenlijk niet gelooft dat de 
bedrijfsverenigingen ooit in staat zullen zijn om een 
systeem van herkeuringen in te voeren. 

Het standpunt van de commissie-Wolfson lijkt 
onsamenhangend: wei de - terechte - eis van regel
matige herkeuringen zonder een woord van twijfel 
of dat wei op korte termijn zallukken, maar ander
zijds geen centimeter afstand van de betwiste kabi
netsbesluiten van de afgelopen zomer. 

Oraanisatie van sociale zekerheid en arbeidsbureaus 
De commissie-Wolfson is kritisch over de rol van 
werkgevers en vakbonden bij de organisatie van de 
sociale verzekeringen en doet een aantal nuttige 
voorstellen, bij voorbeeld over de afschaffing van de 
zogenaamde 'Kleine Commissies' . Maar nog be
langrijker in dit laatste dee! van het rapport over de 
organisatie van sociale zekerheid en arbeidsbureaus 
zijn de talrijke aansporingen aan met name de vakbe
weging om het allemaal anders en beter te doen in 
de toekomst, metals dreigement dat anders handha
ving van het algemeen verbindend verklaren van 
cAo's heel moeilijk zal worden. Wat een manier 
van politick bedrijven! In plaats van serieus in te 
gaan op de analyse van Planbureau-directeur Zalm, 
waarin deze laat zien hoe schadelijk de Algemeen 
Verbindend Verklaring is voor de werkgelegenheid 
(voorbeeld: 90 procent van de CAo's verbiedt het 
uitbetalen van het minimumloon), accepteert de 
commissie-Wolfson de spelregels van een corpora-
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tistisch evenwichtsspel, waarbij zij kennelijk accep
teert dat de Algemeen Verbindend Veridaring een 
dierbare zaak is voor de vakbeweging en dat het haar 
zou spijten om die aan te tasten. Liever dan zo'n cor
poratistisch model van 'voor wat, hoort wat' had ik 
een beschouwing gezien die - zoals die van Zalm -
uitging van het belang van individuele (potentiële) 
werknemers en werkgevers en de mate waarin hun 
belangen lijden onder de Algemeen Verbindend 
Verklaring. 

Hoe zeer de commissie ook kon profiteren van de 
inzichten van twee vooraanstaande economen, toch 
ontbreekt in het rapport naast het veel gehanteerde 
instrument van de preek jammer genoeg geheel het 
onder economen geprefereerde middel van concur
rentie. De commissie toont geen enkele interesse in 
de mogelijkheid om meer efficiënt gedrag bij de uit
keringsinstanties of de arbeidsbemiddeling te bevor
deren door daar concurrentie toe te laten. Nergens 
lees ik dat ondernemingen voortaan mogen kiezen 
uit verschillende bedrijfsverenigingen, of dat ar
beidsbureaus gaan concurreren zoals uitzendbureaus 
dat ook al doen. Integendeel, de bedrijfsverenigin
gen raken enige macht kwijt, maar blijven hun 
monopoliepositie behouden. Bij de arbeidsvoorzie
ning staat de commissie een model voor waarbij er 
wel heel veel afzonderlijke arbeidsbureaus komen, 
maar niet om in onderlinge concurrentie de klanten 
almaar betere diensten te bewijzen. Iedere werkloze 
moet volgens een vastgesteld schema naar het ene 
arbeidsbureau dat past bij zijn regio en beroeps
groep. Daarmee verwaarloost de commissie het in-

strurnent van concurrentie; bovendien gaat de sec
torale opsplitsing van de arbeidsbemiddeling geheel 
voorbij aan de overtuigende pleidooien, met name 
uit de kring van de Gemeenschappelijke Medische 
Dienst ( G M o) dat hulp aan gedeeltelijk arbeidsonge
schikten vaak inhoudt dat zij werk krijgen in een an
dere sector. 

Besluit 

Precies in de maand maart, wanneer iedereen druk 
is met het invullen van zijn of haar belastingbiljet, 
organiseert de PvdA een Congres over dit rapport 
waarin wordt gepleit voor hogere belastingen en 
pas-op-de-plaats bij de consumptie. Zo'n politieke 
harakiri zou misschien nog iets bewonderenswaar
digs hebben wanneer tenminste de werkloze of 
arbeidsongeschikte medeburgers zouden profiteren 
van de voorstellen die de commissie doet. Echter, 
veel wAo-ers moeten rekening blijven houden met 
het systematisch verlagen van hun uitkering. De 
werkloze landgenoten moeten maar hopen dat 
zwaardere belastingdruk voor de midden- en hogere 
inkomens op de een of andere rnanier gunstig is voor 
onze economie en dat een dringend beroep op de 
vakbeweging om haar jarenlange aarzeling over 
loonkosten-subsidies nu op te geven zal leiden tot 
het gewenste resultaat. Het is erg jammer dat de 
commissie-Wolfson een aantal verstandige sugges
ties zoals opheffing van de 'Kleine Commissies', te
rugdringen van de macht van de bedrijfsverenigin
gen, en een ruimer gebruik van subsidies voor her
scholing nu presenteert in zo'n zwak kader. 
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Het Parool in oor
logstijd: 

Doeko Bosscher bespreekt: 

Madelon de Keizer, Het Parool 1940-

194>: Verzetsblad in oorlogstijd 

Amsterdam: Otto Cramwinckel, 

1991. 

Vijftig jaar na bet eerste nummer 
van Het Parool verscheen dan ein
delijk een wetenschappelijke stu
die over dit illegale blad. Madelon 
de Keizer, medewerkster van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocu
mentatie en onder meer bekend 
van haar hoek over De aiJzelaars 
van Sint Michielsnestel, promoveer
de erop aan de universiteit van 
Amsterdam. Het is een monu
mentaal werk geworden. Door 
zijn omvang (653 pagina's), en 
zijn degelijkheid (het notenappa
raat is zeer uitgebreid en biedt 
een schat aan informatie), maar 
vooral door zijn goede evenwicht 
tussen detail en grote lijn is het 
een waardig eerbetoon aan a! 
degenen die het verspreiden van 
het vrije woord als een dure plicht 
beschouwden. Hoewel haar re
laas van respect, bewondering 
zelfs, voor de dragers van de Pa

rool-organisatie is doortrokken, 
houdt De Keizer ruim voldoende 
wetenschappelijke afstand om 
niet in het moeilijke parket van de 
gcdenkboekschrijver te raken. 
Vooral die kwaliteit maakt het 
belang van dit onderzoek uit. Juist' 
aan een nuchtere, objectieve stu
die als deze bestond immers be
hoefte. De slotsom kan overigens 
zijn dat zo'n dissertatie misschien 
nog wei meer dan een herden
kingsgeschrift tout court een ge
voel van hoge achting voor het 
verzet oproept. Het Parool 1940-
, 945 ronkt niet, maar is daardoor 
des te inspirerender. 

Als oprichter van Het Parool mag 
Frans Goedhart gelden, een oud
communist die in de loop van de 
jaren dertig, na door de Com
munistische Partij Holland ( c PH) 
wegens ketters gedrag te zijn ge
royeerd, onomwonden voor het 
democratisch socialisme had ge
kozen . Aan zijn persoonlijke, 
grillig verlopen politleke evolutie 
besteedt De Keizer terecht ruime 
aandacht. Een goed begrip daar
van helpt ons de geest van verzet 
te duiden waaruit de illegale krant 
ontstond. Goedhart was een onaf
hankelijk denker, met een scherp 
oog voor de tekortkomingen van 
het Nederlandse buitenlandse be
leid. Hij zag de oorlog aankomen, 
lang voordat anderen zover wa
ren, en waarschuwde tegen het in 
onze neutraliteit verankerde ap

peasement-denken. Toen de bezet
ting een feit was geworden hoef
de Goedhart, anders dan een gra
te meerderheid van intellectu
elen, niet om te schakelen. Hij 
was voorbereid op en klaar voor 
actief verweer. In juli 1940 werd 
het eerste nummer van zijn 
Nieuwsbriif van Pieter 't Hoen gepu
bliceerd, een gestencild blaadje 
dat tot april 1941 zou blijven ver
schijnen en dat deels via de post 
en deels door bezorging aan huis, 
door Goedhart zelf en enkele 
vrienden, zijn weg zou vinden 
naar een beperkte lezerskring. 
(Niet de eerste illegale krant ove
rigens. De Keizer noemt als zoda
nig het Bulletin dat in Maartens
dijk verscheen.) Het Parool zag het 
licht op I o februari 194 I , werd 
aanvankelijk als gestencilde krant 
verspreid, maar verscheen vanaf 
augustus in druk. De eerste Pa

rool-groep bestond naast Frans 
Goedhart uit Koos Vorrink (sinds 
1934 voorzitter van de SOAP), 
Lex Althoff, Jaap Nunes Vaz, 
Maurits Kann, Hans Warendorf 
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en (vanaf mei 1941) Herman 
Wiardi Beckman. 

Hoewel zij collectief werkten 
zonder uitgesproken leiding mag 
toch Goedhart als de geestelijke 
vader van de krant worden be
schouwd. Goedharts Nieuws-briif 
had temidden van de veelheid aan 
illegale publikaties in het eerste 
oorlogsjaar de aandacht getrok
ken door de scherpzinnigheid van 
zijn beschouwingen. Het was 
rond hem dat de redactie zich 
groepeerde, mede op initiatief 
van Vorrink, die een forum zocht 
om zijn bezorgdheid over de apa
thie van links (blijkend uit het ge
mak waarmee de Duitsers de or
ganisaties van de rode familie wis
ten gelijk te schakelen) uit te dra
gen. De naam van de krant kwam 
uit de koker van Kann; de onder
titel 'Vrij O nverveerd' (uit het 
Wilhelmus) was door Goedhart 
bedacht. De eerste redactie ver
tegenwoordigde in gezamenlijk
heid een vrij breed spectrum van 
linkse politieke opvattingen (van 
links-socialistisch tot links-libe
raal). Haar stond een blad voor 
ogen dat in de allereerste plaats 
het verzet tegen de Duitse over
heersing zou dienen en daarnaast 
vernieuwing van het politieke le
ven zou bevorderen, zonder aan 
partijpolitiek te doen. Uit de aard 
der zaak was Het Parool vooral een 
opinieblad, dat een moreel baken 
wilde zijn, ook bij de plannen
makerij ten aanzien van de na
oorlogse samenleving. Voor het 
brengen van nieuws kwam· de 
krant niet vaak genoeg uit en was 
bovendien de redactionele uitrus
ting te beperkt. Veel plaats is in 
dit boek ingeruimd voor een ana
lyse van die opiniërende functie 
van de krant en van de conflicten 
die rond het r edactioneel beleid 
in deze uitbraken . Naarmate de 
Parool-organisatie zich wijder ver
takte en steeds meer mensen van 
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verschillende politieke pluimage 
bij de produktie betrokken raak
ten, konden tegengestelde denk
richtingen moeilijker worden 
verzoend . Globaal stonden tegen
over elkaar de mening dat de par
tijen van voor de oorlog, met 
name desDA P, ook straks nog, zij 
het uiteraard in vernieuwde 
vorm, een rol zouden mogen 
(moeten) spelen en de opvatting 
dat het traditionele bestel zichzelf 
had overleefd. Het lag voor de 
hand dat m ensen als Vorrink en 
W iardi Beckman, partijpolitici 
immers, exponenten waren van 
de eerste gedachtengang, en 
Goedhart en Nunes Vaz van de 
laatste. Zozeer raakten deze stro
mingen allengs van elkaar ver
vreemd dat Vorrink - met Alt
hoff; Wiardi Beekman was inmid
dels samen met Goedhart door de 
Duitsers gearresteerd bij een 
poging naar Engeland over te ste
ken- in maart 1942 met Het Pa
rool brak. Hierbij speelde mee dat 
hij voortzetting van de uitgave 
van de krant te gevaarlijk was 
gaan vinden. De Duitsers zouden 
op het punt hebben gestaan de or
ganisatie op te rollen, vandaar dat 
Vorrink alleen onder andere 
naam en op andere voet (met 
meer incidentele publikaties) 
voort wenste te gaan. In novem
ber 1942 werd hij opgepakt, niet 
als gevolg van zijn activiteiten 
voor de illegale pers, maar als be
langrijke figuur in het Politiek 
Convent (het officiële, zij het 
uiteraard illegale onderlinge be
raad van de politieke partijen). 
Pas na de oorlog zou hij weer vrij
komen. Voor Het Parool had zijn 
arrestatie geen directe gevolgen. 

Met haar beschrijving van deze 
gang van zaken bouwt DeKeizer 
voort op een eerdere publikatie 
van haar hand over de Partij van 
de Arbeid als Parool-ideaal. 1 Zon
der tot wezenlijk nieuwe conclu-

sies te komen voegt zij veel toe 
aan wat daaruit - en uit andere 
bronnen- al bekend was . 

Politieke vemieuwin9 
Afgezien van de gevaarlijke om
standigheden waaronder werd 
gewerkt was het bijzondere van 
Het Parool in oorlogstijd , in verge
lijking met de krant van na mei 
I 94 S, dat de koers van het blad 
steeds wisselde. Een linkse krant 
al die tijd , zonder meer, maar al 
naar gelang de samenstelling van 
de redactie zich op verschillende 
rnanieren uitlatend over politieke 
kwesties. Zo werd de toon waar
op over de vooroorlogse verhou
dingen werd geschreven wat mil
der en in ieder geval minder ideo
logisch na de arrestatie van Goed
hart. Nunes Vaz, die na een korte 
periode waarin Vorrink als eind
redacteur gold die functie op zich 
had genomen (en vanaf dat mo
ment ook Goedharts nam de plume 
Pieter 't Hoen gebruikte), moest 
gedogen dat nieuwe redactiele
den als W. van Norden enJ. Meij
er een ander stempel op de krant 
drukten . In plaats van concrete 
eisen te stellen, zocht Het Parool 
toen voor toekomstige proble
men naar oplossingen die op een 
breed draagvlak onder de be-vol
king mochten rekenen. Van eind 
1942 tot augustus 1943 gaf G.J. 
van Heuven Goedhart, oud
hoofdredacteur van De Teleara<if 
en het Utrechtsch Nieuwsblad, rich
ting aan het redactiebeleid. De 
krant werd in die periode profes
sioneel geleid door iemand met 
uitzonderlijk ruime ervaring in 
het vak, die in tegenstelling tot 
zijn voorgangers geen linkse, 
maar een onafhankelijk-liberale 
achtergrond had. De invloed van 
Het Parool op zowel de Neder
landse bevolking als de regering 
in Londen nam sterk toe. Het feit 
dat Van Heuven Goedhart in juli 
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194-4, n.a nur "ngeland ontko 
m~n te /Jjll, mim~ter van Justitie 
"mi m dt• Nedt·rlandse regering 
m l>~llmg~hap, ondeNrecpt het 
pmtig•· d.lt het \Cr/ct in het .Uge· 
me• n en DJn dgen krant in het 
h•ttmult r gt·noot. Ovnigt•ns was 
tnnuddd' door de redactie al be
•lotrn tl~ Ultg.l\ r \ an Hel Porooi 
nJ tl<: lJC\njdmg voort te -zetten, 
omlt • n·•lac liom·le leidmg van 
\ lllt llruH:n G!ledhan, met 
Gmtlh.lrl Jl~ twl'l'dr man na~st 
llfh 

J\·g··n hl'l t•indc van dr oorlog 
'''"I .J,. 'raag urgenter hoc ons 
land n.t dt• ht 'rijding politiek zou 
11ortlrn ingt·mht Hr1 Parool deed 
mrt grot•· bt·trolda·nhr•d aan de1e 
doo1 w nwc 'iommige andere 
al kogale grO< penngt•n toonden 
ttth huiwng mor ren te ver 
\oorultloprn op ht>t her tel van 
oonn.~lr wn\titutionelc ll.'rhou 
dingm hd bbd TrouM b l'en 
goed 1oorlwt ltl, De Parool-groep 
«htrr krndt• J,.,,. hfduchthe1d 
n.IU\\thjkJ. OH-r de 1uivcring 
'"llllwt p.ltlcmrntcn de toekom 
st1gc f"'l•t•• l,• rol 1·an de illegali 
tul n~m liJ uitgt·~prokl·n \land 
pllllt n tn, ~orns af" ijk~nd van de 
'l.on•l•n ,.•. \Is \anuud~ harner
d •l•• krant, IH'rr onder leiding 
\~11 tlt uit Vught ontsnapt!' Goed 
h.ul, up dt· nuodJ.aak tot radiralc 
um\nlmtng \an ht•t partijt•nsys 
h.,.m, Uuk vnor dt• vroegere 
U•AI' \\4~ gnn pl~als ID<'l'r1 tclfs 
111rt VtHlr korll' liJd, al~ uitgangs 
punt \1101 ll'n ru~il• met andere 
\'OOruil tr•·~< ntlc grtlèpcringen. 
1>1' J.:rittr ICOnl'ldt dat nkt <II· 
I en m nsrn :tl' Oren, op dat 
momrot feitdiJk dt• h•ickr \èll\ dit." 
sOAP, hc-n\ur untd<.cndtn tt
gen d ~ "P'~ttang.(Ort·c, kreeg 
in 1/c rQrf)(lt n·IJ, de- ruimte om 
nn :riJn afv.1jkt mi mtilht tt· ge 
lutgm ) Ook omlt·r clt' H•r,prci 
den nn tlr k1 nl \\ arl"n er dw het 
rr~"t tll1•lpunt 1n:l te \Cr 
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vonden gaan. Er was zelfs sprake 
van een weigering de krant te 
be:rorgen in Arnhem en Twente. 
Bij haar ondenoek van deze epi
sode loopt De Keizer op tegen de 
grenzen van haar mogelijkheden. 
llrt ontbreekt haar domweg aan 
voldoende gegevens. Wal te con
cluderen uit het feit dat het me
rendeel van de verspreiders wel 
gewoon doorwerkte? Steunden 
zij de redactie in deze? 'Wellicht 
was Het Parool inmiddels ook al 
lang niet meer de illegale krant 
die, zoals in de eerste bezettings
jaren, vooral door sociaal-demo
craten werd vcrspreid en gelc-
7.cn', zegt de auteur. Hoe het zij, 
de argwaan van het soA P-kadcr 
tegen de krant nam toe. Vanaf 
augustus 1 944 verscheen daarom 
het blad Poroot, van meer parój
getrouwe signatuur; een middcl 
om het tegen de ideeën \'aJl de 
Porooi-redactie op te nemen. 

Maar hoe staat bet nu met de tot
standkoming van de Partij van de 
Arbeid na de oorlog; was die de 
realisering van een Parool-ideaal? 
Het is goed te begrijpen dat De 
Keizer niet is toegekomen, zelfs 
niet heeft willen beginnen aan de 
geschiedenis van Het Parool in hel 
eerste vrcdcsjaar. Dat zou haar 
toch al bewerkelijke opdracht nog 
moeilijker hebben gemaakt en tot 
vt•rdrr uitstel van publikatie heb
ben gedwongen. Het boek eindigt 
nu abrupt met de triomf van de 
verschijning van de eerste legale 
nummers van Het Parool, gedrukt 
op de persen van de foute Tele
arocif. Spijtig is het intussen wel 
dat ons daardoor de apotheose 
van de strijd om politieke ver
rucuwing wordt onthouden. Het 
lOU met de politieke vernieuwing 
in Nederland wat anders lopen 
dan medio 1944 door velen werd 
gehoopt. Toch kan niet zonder 
meer 1an ren mislukking worden 

grsproken van de plannen die 
medr door Het Parool werden 
gekoesterd. Het is aardig te zien 
hoe de krant aan wier oprichting 
Vorrink ooit vooral had meege
werkt om de Nederlandse Unie te 
bestrijden, aan het eind van de 
oorlog onder Goedharts leiding 
genuanceerd over diezelfde Unie 
ging schrijven. Voormalige Unie
leden, ver-zameld rond bladen als 
Chrrstojoor en Je Maintiendrol en 
zich manifesterend in de Neder
landse Volksbeweging (N va), 
werden hondgenoten in hel stre
ven naar vernieuwing. Het was 
dus 1..aak niet onnodig oude koei
en uit de slootte halen. Her Parool 
stcundr de NVB naar vennogen. 
V oor zover de totstandkoming 
van de Partij van de Arbeid drie
kwart jaar na de bevrijding als een 
NVB succes mag gelden, was zij 
indirect ook een Parool-succes. 
Goedhart werd van die nieuwe 
partij een trouw en gewaardeerd 
lid. De P1·dA was echter geen 
schepping van Het Parool, maar 
ren kind van vrle vaders en moe
ders. De slotsom van Madeion de 
Keizers buitengewoon boeiende 
disscrtatil' is dan ook, dat hel be
lang van de krant vooral gelegen 
was in haar rol in het ver-tel, veel 
meer dan in wat 1ij op politiek 
terrein heeft voorgestaan en be
reikt. 

DOFKO DOSSCHllK 

Is hoonieroor Elacnrijdsc 
Geschiedenis aan de Rljksunlvtrsitcit 
Gronrnaen. 

Noot 
'· M. !ft Kci7-er 'De P~rtij 1·an de 
Arbeid. Fen l'arooltdeaal wordt wer
kelijkheid. 11~• Parool en de \Onntng 
van de P;artij van de Arbeid in: Htt usJt 
JOorboti !'OOr htt dtnwaorisch sooolu=, 
Amsterdam: Dt-Arbtoidcrspe~. 1985, 

pp. 74·••8. 
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De armoede van 
het minderheden
onderzoek 

Hans Werdmölder bespreekt: Jan 

Rath, Minoriserin9: de sociale constructie 

van 'etnische minderheden', Amsterdam: 

SUA,1991 . 

Sinds het begin van de jaren tach
tig is Nederland, misschien wel 
tegen wil en dank, een immigra
tieland. Turken en Marokkanen, 
waarvan men eerst nog aannam 
dat zij na verloop van tijd naar hun 
geboorteland zouden terugkeren, 
werden evenals Molukkers, Suri
namers en Antillianen door de 
overheid beschouwd als 'etnische 
minderheden'. Door hun van bo
venaf opgelegde status kregen zij, 
inclusief zigeuners en woonwa
genbewoners, aparte aandacht 
van de overheid. Het beleidsde
vies luidde sindsdien 'integratie 
met behoud van eigen taal en cul
tuur' en met een jaarlijks budget 
van 8oo miljoen kon dit nieuwe 
beleid gestalte krijgen. Het door 
Penninx, in opdracht van de We
tenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, opgestelde rap
port 'Etnische Minderheden' 
(1979) heeft in deze beleidsom
buiging onmiskenbaar een be
langrijke rol gespeeld. 

Ondanks een restrictief toela
tingsbeleid is de groep waarop het 
huidige minderhedenbeleid zich 
richt niet alleen meer divers ge
worden, maar in omvang ook fors 
toegenomen . Van 473.ooo in het 
begin van de jaren tachtig tot 
756.ooo personen nu. Aan de 
grenzen van de Nederlandse staat 
dienen steeds nieuwe groepen 
migranten zich aan . 

Tal van publikaties op het ter
rein van etnische minderheden 
hebben sindsdien het licht gezien. 
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De rol van de overheid valt daar
bij niet weg te denken. Sommigen 
spreken zelfs van een monopolie
positie van de rijksoverheid die 
immers, als voornaamste subsi
diegever, een belangrijke stem 
heeft gehad in het opzetten van 
programma's voor het te verrich
ten onderzoek. Het minderhe
denonderzoek in Nederland kan 
worden gezien als een bedrijvige 
branche. 

Theoretische armoede 

Het proefschrift van Rath is ge
schreven uit onvrede. Onvrede 
met de gebrekkige theoretische 
vooruitgang in deze 'bedrijvige 
branche'. Aan het begin van zijn 
proefschrift verwoordt hij zijn 
academische verwondering door 
het stellen van niet minder dan 
negen vragen. Enkele vragen geef 
ik hier weer: Hoe komt het dat 
'etnische minderheden' hier te 
lande categorisch te boek staan als 
probleemgroepen? En waarom 
staan zij buiten de machtscentra? 
Waarom is de Nederlandse over
heid, zeker in vergelijking met 
omringende landen, zo actief bij 
de verbetering van de maatschap
pelijke positie van migranten? 
Waarom is in Nederland geen 
krachtige en authentieke emanci
patiebeweging van migranten van 
de grond gekomen? Hoe moeten 
verschijnselen als racisme theore
tisch worden begrepen en ver
klaard? En, ten slotte, hoe komt 
het dat de hele discussie over 
'minderheidsvorming' voorbij 
gaat aan de centrale vraag: wordt 
de sociale positie van de migran
ten bepaald door hun cultuur of 
hun klasse? 

Van de huidige stand van het 
minderhedenonderzoek in Ne
derland heeft Rath geen al te hoge 
pet op. De meeste publikaties zijn 
naar zijn mening in de beschrij-

ving blijven steken en voorzover 
ze theoretisch zijn, kunnen ze het 
internationale forum niet echt 
imponeren. Met instemming 
haalt hij een Amerikaanse sociolo
ge aan, die zich back in the Jijties 
waande toen ze kennis nam van 
het huidige Nederlandse weten
schappelijke discours. In de daar
op volgende hoofdstukken gaat 
Rath het wetenschappelijke debat 
aan en in zijn beschouwingen 
worden de gevestigde minderhe
denonderzoekers allerminst ge
spaard. 

Rath laat eerst verklaringen de 
revue passeren die mogelijkerwij
ze licht kunnen werpen op het 
geringe theoretische rendement. 
Slechts twee verklaringen houden 
naar zijn mening stand. In de eer
ste plaats heeft de bemoeienis van 
de overheid ertoe geleid dat fun
damenteel wetenschappelijkevra
gen nauwelijks zijn gesteld. Als 
tweede factor wijst Rath op de 
theorie-armoede van het sociaal
wetenschappelijk onderzoek in 
zijn geheel, welke ook van in
vloed is op het minderhedenon
derzoek. De huidige 'crisis in het 
rninderhedenonderzoek' is naar 
de mening van Rath het gevolg 
van de uitsluiting van rivaliseren
de theoretische modellen. Het 
Nederlandse wetenschappelijke 
discours is tot nu toe gedomi
neerd door het zogenaamde 'etni
sche groepen model'. In dit mo
del- waarvan de auctor intellectu

alis ongetwijfeld J. M.M. van 
Amersfoortis-wordt de achters
tand van de minderheden ver
klaard door hun lage maatschap
pelijke positie en hun afwijkende 
culturele bagage. Door hun ge
ringe aantal en langdurige ach
terstand kunnen zij nauwelijks 
een vuist maken, zodat deze groe
pen voor hun emancipatie zijn 
aangewezen op de meerderheid. 
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AI g volg van de dominantie van 
dit v rklaringsmodel hebben de 
minderh denonderzoekers tot nu 
to 1 aldus Rath1 de verkeerde vra
gen gcsteld. Bovenclien heeft clit 
typ onderzoek zich vrijwel vol-
1 dig len clienste gesteld van de 
ov rh id . Het is inderdaad opval-
1 nd dat in h t minderhedendebat 
tuss n ovcrheid en de wetenschap 
t eds w r dezelfde namen op-

duik n. 

lnkapselina 
Bij d • beanhvoording van zijn ve
le1 elkaar nict uitsluitende vragen 
laat Rath zich inspireren door bet 
n o-marx.istische gedachtengoed. 
En passant merkt hij op dat de 
c l goris h afwijzing van deze 
thcori door prominente Neder
land. mindcrhedenonderzoekers 
mt'l' tal berust op 'slecht lezen' 
tn 'g ·brckkig inzicht1. Met enke
le aanpassingen maakt de onder
Lock r gebruik van bet theore
ti ·h begrippenapparaat onnvik
kl·ld door de Britse neo-marxist 
Robert Mil s. Het zal de lezer 
ni t VPrbazcn dat Rath de over
hl'id en hrt door haar gevoerde 
lx I id nadrukkclijk betrekt in zijn 
lw. houwingen . 

entraal in Rath 1 s betoog staat 
h t b grip ' tnische minorise
ring ' 1 kortweg minoriserina. Hij 
' •r taal hierond r het benoemen 
v n immigrant n tot 'etnische 1 

mind rh den' op grond van voor
n m lijk ociaal-culturele ken
mt·rk •n . Zij worden door de Ne
dt·rland. overheid en in haar 
lddt g door v le anderen, inclu
"lf mind rh denondcrzockers, 
joumali.t n n ommige minder
ht·d ·n en hun zaakwaarnemers 
1 1 al. c n probleemcategorie 
g I fini rd . Oit blijkt onder 
mt ·r uil achtcr tand n op allerlei 
ll'rrtinen zoal arbeidsmarkt, on
c.lt·rwij en p litick. Etnische min-
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derheden - door Rath consequent 
tussen aanhalingstekens geplaatst 
- onderscheiden zich bovendien 
van autochtone Nederlanders 
door een portie cultuur. Hun 
(veronderstelde) non-conformi
teit wordt vooral geassocieerd 
met hun vreemde herkomst. 

Op deze wijze wordt de bevol
king op basis van ]outer sociale en 
culturele kenmerken verdeeld in 
een 'meerderheid' en een 'etni
sche rninderheid'. Volgens Rath 
is dit geen natuurlijke verdeling, 
maar een ideologische constructie 
van de werkelijkheid. Het ont
neemt immers het zicht op even
tude overeenkomsten, bij voor-

- beeld bet klasse-aspect. Daarbij 
vergeet Rath dat bet begrip 'klas
se' natuurlijk ook een sociale con
structie is. Hoe dan ook, de be
noeming van bepaalde groepen 
migranten tot etnische minderhe
den laat andere categorieen 
vreemdelingen buiten beschou
wing. Amerikanen of Japanners, 
clie niet of nauwelijks zijn geinte
greerd in de Nederlandse levens
wijze, behoren duidelijk niet tot 
de 'uitverkorenen'. 

De reactie op deze categorie 
etnische minderheden, maar ook 
bij voorbeeld op woonwagenbe
woners, kan worden gezien als 
typisch Nederlands: het proble
matiseren van hun non-conformi
teit met als consequentie een po
litiek van 'geleide integra tie'. 
Rath hanteert hiervoor de term 
'inclusie'. Problematische cate
gorieen worden van overheids
wege doelgroep van bijzondere 
zorg en beleid. Zij worden op 
onze voorwaarden ingeburgerd 
en krijgen slechts een bepaald 
dee) van de 'maatschappelijke 
koek1 toebedeeld . Bij gebrek 
aan herkenbare gesprekspartners 
schroomt de overheid zelfs niet 
om zelf bet initiatief te nemen tot 

oprichting van zogenaamde in
spraakorganen van minderheden. 
Inderdaad een fraai staaltje van 
inkapseling. Maar ook van de kant 
van de rninderheden is volgens 
Rath nauwelijks serieus kritiek 
uitgeoefend op deze hoeksteen 
van bet huidige minderhedenbe
leid . 

Emancipatie van onder'!J' 
Een dergelijke benadering, die 
kan worden gekarakteriseerd als 
emancipatie van bovenaf, staat 
naar de mening van Rath niet op 
zichzelf. Hij gaat terug in de histo
rie en wijst op interessante over
eenkomsten met de strijd tegen 
de 'onmaatschappelijkheid' in de 
jaren dertig. Als middel tot hun 
'zedelijke verheffing' werden 
toen arbeidersgezinnen bijeenge
bracht in wooncomplexen en 
onder toezicht gesteld van wo
ningopzichteressen. Rath toont 
overtuigend aan dat bet proble
matiseren van sociaal-economi
sche non-conforrniteit een lange
re geschiedenis heeft dan vandaag 
de dag. Het kan zelfs als een do
minant kenmerk worden gezien 
van de Nederlandse burgerlijke 
samenleving. 

Op dit punt gearriveerd wijkt 
mijn oordeel af van dat van Rath. 
W ellicht dat de kritiek op bet 
bevoogdende karakter van bet 
huidige minderhedenbeleid op 
haar plaats is, maar ik beschouw 
bet proces van inkapseling tevens 
als een groot goed. Immers, bet 
alternatief is uitsluiting . Wat de 
gevolgen kunnen zijn van een 
politiek van uitsluiting van be
paalde etnische groepen, kan men 
thans waarnemen in de ons om
ringende Ianden. Men kan hoog
uit kritiek uitoefenen op bet hui
dige overheidsbeleid dat nooit 
eisen heeft durven te stellen aan 
de integratie van etnische groe-



pen. Hoe men het ook wendt of 
keert, kennis van de Nederlandse 
taal is essentieel. Volgens enkele 
critici uit de minderheden zelf 
hebben zij zich ongewild laten 
'betuttelen' of zijn zij via het sys
teem van subsidies 'monddood' 
gemaakt. 

De vergelijking met de zoge
naamde 'witte boorden migran
ten', aan wiens non-conformiteit 
niet wordt getornd, vind ik niet 
overtuigend. Japanners en Ame
rikanen verblijven hier maar tij 
delijk en zij zijn voor hun onder
houd niet aangewezen op de Ne
derlandse gemeenschap. Andere 
etnische groepen, bij voorbeeld 
Chinezen of Italianen, hebben als 
immigranten hun eigen ambacht 
met zich meegebracht. Ook zij 
waren voor hun emancipatie niet 
aangewezen op de Nederlandse 
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overheid. 
Alle 'etnische minderheden' 

worden over één kam geschoren 
en voor hun gedifferentieerde 
reacties is binnen dit neo-marxis
tische kader nauwelijks ruimte. 
Immers, niet alle minderheden 
hebben op gelijke, passieve wijze 
gereageerd op het proces van 
inclusie. Bepaalde groepen uit de 
minderheden hebben bij voor
beeld eigen scholen en religieuze 
instellingen opgericht en lang niet 
alle leden van de minderheden 
waren gediend van de bevoog
dende houding van zogenaamde 
'Turkenmoeders'. Door de een
zijdigheid van Rath's neo-marxis
tische analyse, zal men in het 
proefschrift vergeefs zoeken naar 
dergelijke voorbeelden van 
emancipatie van onderaf. Zijn 
verwijt aan het merendeel van de 

wetenschappers dat zij te gemak
kelijk hebben aangeleund tegen 
het beleid van de overheid, 
spreekt mij meer aan. Een belang
rijk winstpunt van Rath's theore
tische onderneming is dat het 
ons(!) dwingt naar het eigen han
delen te kijken. We krijgen als het 
ware een spiegel voorgehouden. 
Het stellen van andere vragen 
geeft inzicht in de negatieve effec
ten van het van oudsher ingege
ven mechanisme van insluiting. 
Maar laten we niet het kind met 
het badwater weggooien. Naar ik 
hoop zal het proefschrift van Rath 
een aanzet geven tot het door 
hem zo gewenste echte weten
schappelijke debat . 

HANS WERDMÖLLER 

is cultureel antropolooa en 
criminaloos 
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Het eerste voorbeeld van poezie in ballingschap (in onze cultuur) 
komt van Sapfo. 

Op het eerste gezicht een innig verhaal bestemd voor haar dochter 
Cleis; maar het is een politiek gedicht: machthebbers op Lesbos 
maken het haar onmogelijk te doen wat ze wil, terug naar haar woon
en werkplaats Mytilene om er te schrijven in de geest van de zee daar 
ter plaatse. 

De stad is vervuild. Zouden liefde en schoonheid - daar is het Sapfo 
altijd om te doen - er nog ooit te beleven zijn? 

... zo vertelde mijn moeder: 

het mooiste in mijn jeugd 
was een meisje dat met purper 

haar haren samenbond 

was dat haar blond, blonder 
dan een lichtende toorts 

was een bloemenkrans nog mooier 

ik zag laatst zo 'n band 
maar ik kan je die niet geven 

hoe moest ik die hier vinden 

de schuld ligt in onze stad 
vol sporen die we zoeken 

en uit het oog verloren hebben 

Rein Bloem 

N B Wie mij op het spoor brenst van in Nederland schrijvende ontheemde 
dichters, wete zich verzekerd van min dank. 
R.B. 
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Bevelen aan burgers 

Toen in I 945, na de totale ineen
storting van het naziregime in 
Duitsland, niet alleen de vaak 
misdadige wijze van oorlogvoe
ren en de terreur in de bezette 
gebieden, maar ook de niet langer 
te loochenen feiten omtrent de 
omvang en de feitelijke gang van 
zaken bij de organisatie van de 
massamoorden op joodse men
sen, zigeuners en gehandicapten 
wijd en zijd bekend werden, 
werd 'de banaliteit van het 
kwaad' (Hannah Ahrendt), de be
reidheid van zo velen er ogen
schijnlijk moeiteloos gehoorzaam 
aan mee te werken een van de 
schokkendste aspecten. De erva
ring heeft ook nadien geleerd dat 
het voor de meeste mensen, zeker 
niet alleen in Duitsland, ook bij 
het besef dat hen iets ontoelaat
baars wordt gevraagd, te moeilijk 
is tegen een bevel in te gaan en 
nee te zeggen en te verleidelijk er 
zich gemakshalve maar aan te on
derwerpen. 

Het toentertijd veelvuldig 
voorkomend beroep op het be
ginsel Bifehl ist Bifehl oogst sinds
dien in de publieke opinie in de 
Westerse wereld afkeer en ver
achting; meer dan ooit is gezocht 
naar nieuwe rechtsregels en inter
nationale conventies om dit tegen 
te gaan. In ons land is dientenge
volge in de Wet Oorlogsstraf
recht, de Uitvoeringswet Genoci
deverdrag en de Uitvoeringswet 
Folteringsgedrag bepaald, dat sol
daten weliswaar worden geacht 
bevelen uit te voeren maar toch 
persoonlijk strafbaar blijven wan
neer ze mee doen aan oorlogsmis
daden, volkerenmoord of folte
ring. Beroep op het Bifehl ist Be

jehl verweer is in ons militair 
recht moeilijk gemaakt; tegemoet 
komen aan de door bevelgevers 

gevraagde blinde gehoorzaam
heid 'niet denken, er wordt voor 
je gedacht!' zal niet worden geac
cepteerd . Men moet hier ook als 
ondergeschikte niet meer voor 
zich laten denken, men moet ook 
zelf oordelen en men kan daar
voor aansprakelijk worden ge
steld. 

Op grond hiervan kunnen mi
litairen, die kritische, denkende, 
bevolen en blijven, goede redenen 
hebben aan te nemen dat een 
bevel in strijd met de wet is gege
ven en weigeren het uit te voeren, 
volgens geldend militair recht 
vrijuit gaan. Het gaat daarbij om 
meer dan om het ondergraven 
van de Bifehl ist Bifehl mentaliteit 
en het dwingen van onderge
schikten goed na te denken voor 
ze een bevel opvolgen dat naar 
hun oordeel een misdaad zou 
kunnen opleveren . Bedoelde be
palingen vergemakkelijken het 
ondergeschikten, die bereid zijn 
zich aan het Bifehl ist Bifehl te ont
trekken, om metterdaad te wei
geren onwettige opdrachten uit 
te voeren; ze vormen daardoor 
niet alleen bezien vanuit het ge
zichtspunt van de slachtoffers van 
eventuele wandaden maar ook 
vanuit het menselijk belang van de 
mogelijke (mis-)daders, een bij
drage aan de humanisering van 
het maatschappelijk leven . 

In het Wetboek van Strafrecht 
is een en ander voor ambtelijke 
bevelen in het algemeen gefor
muleerd in artikel43. Lid I luidt: 
'Niet strafbaar is hij die een straf
baar feit begaat ter uitvoering van 
een ambtelijk bevel, gegeven 
door het daartoe bevoegd gezag'; 
in lid 2 wordt daar echter aan 
toegevoegd: 'Een onbevoegd ge
geven ambtelijk bevel heft de 
strafbaarheid niet op, tenzij het 
door de ondergeschikte te goeder 
trouw als bevoegd gegeven werd 
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b chouwd en de nakoming ervan 
binncn d k:ring van zijn onderge
chikth id was gelegen' . 

ok hier wordt, in elk geval in 
fl'itc, erkend, dat gehoorzaam 
dan wei ongehoorzaam gedrag 
Cl'n k •uze is waarvoor men ook 
al ond rgeschikte persoonlijk 
a n. prakelijk blijft. Bevelgevers 
dir c n b roep doen op loyaliteit 
misk nncn dat deze in de eerste 
pbt. moct gelden met betrek
king tot de gebod n die door de 
sam nbing zijn gesteld, tot de 
ml·drmcnsen in het algcmeen en 
de .lachtoft r in het bijzonder, 
en ni ttot d b velgevers. 

In hl'l procf chrift van P. H. S van 
Rc t, /let ambtelijk bevel als strcif
uuduirmasarond (Arnhcm: Gouda 
Quint bv Politiestudie 4, 1990) 
ron ntr ert de auteur zich op d 
Haag of er juridisch gezien vol
docndc bes h rming bestaat voor 
ond,•rgcs hiktcn die onwettige, 
onbc.'voegd gcgeven bevelen op
\olg •n. 

llij a ht weig rende onderge
hlktrn betcr beschermd dan de

l'nt'n di • onbevoegde bevelen 
\\ I uitvo r n en spreekt in dat 
ll'rh.md van cen 'vreemde' en 
l' n 'mcrkwaardige' ongelijk
hdd. Van Rc t wil deze ongelijk
hl'ld de w reid uit helpen door 
h ·t . (hrappcn van de bepalingen 
in d 11 etten inzake het oorlogs
trafm:ht, h t genocideverdrag 
·n h<·t foltcringsgcdrag, waarin 

11 ordt g z gel dat in deze gevallen 
noOil 1.' ·n b rocp kan worden ge
da n op artikcl 4 3 van het W ct
l'IO\:k van trafr cht. 

'kut lpa sages in Van Rests 
h ·toog: ' angczien niet altijd 
duul ·lijk i of ccn gedraging een 
oorlog,misdrijf, genocide of foi
l ring pl•v rt, i h t zeer wei 
mo ·lijk dat de bevolene heeft 
,.m,· ·nd n mocht men n dat het 

bevel bevoegd was gegeven, om
dat hij niet kon inzien dat de bevo
len gedraging een dergelijk rnis
drijf opleverde. De uitsluiting van 
het beroep op art. 43 lid 2 Sr kan 
voor de bevolene dus nadelig zijn, 
omdat hij verschoonbaar kan heb
ben gedwaald omtrent de be
voegdheid van de bevelgever. ( ... ) 
Mijn voorkeur gaat uit naar het 
schrappen van de uitsluitingen. 
Ten aanzien van het eerste lid 
behoudt de rechter dan immers 
de mogelijkheid om art. 43 lid 1 

Sr toepasselijk te achten wanneer 
hij op basis van alle bijzondere 
omstandigheden van het geval bij 
uitzondering tach tot de conclusie 

- komt dat de bevelgever terecht 
het belang dat met de uitvoering 
van het bevel was gediend, liet 
prevaleren hoven het belang dat 
door de strafbaarstelling van der
gelijke misdrijven wordt ge
diend'. (pg. 2 1 2-2 1 3) 

Het lijkt me onjuist dat de wet
gever deze suggestie ovemeemt. 
Waarom zou het bij handhaving 
van art . 43 lid 2 Sr niet ook aan de 
rechter kunnen worden overgela
ten te beoordelen, of een bevel 
bevoegd dan wei onbevoegd is ge
geven? Een kritisch meedenkende 
ondergeschikte kan het dan over
komen, dat hij heeft geweigerd 
een bevel uit te voeren op grond 
van de veronderstelling dat dit 
onbevoegd werd gegeven, maar 
dat de rechter nadien oordeelt dat 
bevolene zich daarin heeft ver
gist, het gegeven bevel wei als 
bevoegd kan worden beschouwd 
en de weigering het op te volgen 
dus een strafbaar feit oplevert -
en dat kan erg jammer voor hem 
zijn. Maar waarom zou een rech
ter bij de beoordeling van de drijf
veren bij een dergelijke onterech
te ongehoorzaamheid zich geen 
rekenschap willen en kunnen ge
ven van mogelijke 'goede trouw' 

en daarmee rekening kunnen 
houden bij het bepalen van de 
stra&naat? 

De belangrijkste vraag is waar 
een naar humane rechtsregels 
strevende samenleving meer be
lang bij heeft: bij de bevordering 
ofbij het tegengaan van gedachte
loos, en eventueel gewetenloos, 
voorrang geven aan loyaliteit met 
bevelgevers, bij bemoeilijken of 
vergemakkelijken van een kriti
sche beoordeling, met inbegrip 
van de eventuele weigering, of 
van blinde gehoorzaamheid aan 
bedenkelijke bevelen - bij be
scherming van, doordacht en met 
verantwoordelijkheidsbesef han
delen van ondergeschikten als er 
een kans bestaat op het begaan van 
strafbare feiten of bij versterking 
van de positie van de bevelgever 
die de uitvoering van onbevoegde 
bevelen wil doorzetten? 

Bij de bestaande bepalingen krij 
gen kritische ondergeschikten 
eerder het voordeel van de twijfel 
dan wanneer het voorstel yan Van 
Rest wordt overgenomen, die 
meer ruimte wil Iaten voor het 
opvolgen van door ondergeschik
ten niet bevoegd geachte bevelen. 

In de Volkskrant (5 maart 1991) 
motiveerde Van Rest zijn keus 
met verwijzingen naar oorlogssi
tuaties: 'Mensen doen niet meer 
wat je ze opdraagt. De hele orga
nisatie komt platte liggen. Daar
mee is de oorlog dus afgelopen'. 
Afgezien van de morele aspecten 
van het gebruik van geweld in een 
dergelijke situatie is het belang 
van zorgvuldige afwegingen in 
deze problematiek niet alleen van 
belang voor wat zich tijdens oor
logen en burgeroorlogen kan af
spelen en op andere plaatsen waar 
de elementaire mensenrechten 
niet worden gerespecteerd, maar 
verkrijgt zij ook in hoog ontwik-
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kelde landen als het onze actue
ler betekenis. De overheid krijgt 
meer en meer te rnaken met de 
problematiek van fraude en ande
re vormen van georganiseerde 
misdaad; zo vormen de illegale 
verwerking van voor het milieu of 
de volksgezondheid rechtstreeks 
gevaarlijk chemisch afval even
als het feit dat de toenemende 
georganiseerde misdaad ook in 
ons land gepaard blijkt te gaan 
met harde corruptie bij de politie 
nieuwe bedreigingen van de de
mocratische rechtsorde. (In de af
gelopen vijf jaar werden I 70 on
derzoeken naar ernstige corruptie 
binnen het politiekorps ingesteld 
- 'een topje van de ijsberg' wordt 
door deskundigen gezegd - de 

De PvdA hoort in 
Amsterdam thuis 
Als de politiek haar gezag in de 
eerste plaats zou moeten ontle
nen aan haar efficiëntie, dan zou
den wij haar maar beter onmid
dellijk kunnen afschaffen. Er zijn 
voorbeelden te over die laten zien 
dat politieke daden hun gezag on
der andere ontlenen aan hun on
doelmatigheid. Het begint al bij 
de democratie als zodanig. De 
Oostenrijkse econoom Joseph 
Schurnpeter toonde al in zijn Ca

pitalism, Socialism and Democracy 

aan dat dictatoriaal leiderschap 
niet altijd, maar wel dikwijls, heel 
wat doelmatiger bestuur oplevert 
dan een bestel als het onze, waar
in leiderschap niet onmogelijk is 
maar wel moeilijk te realiseren. 
Een democratie dwingt haar poli
tieke ambtsdragers tot veel on
doelmatig overleg, veel nodeloze 
ruilhandel en veel overbodige re-

Volkskrant, I 6 november I 99 I.) 

Hoeveel dilemma's en grensge
vallen tussen 'bevoegd' dan wel 
'onbevoegd' zullen zich hierbij al 
niet hebben voorgedaan en hoe
vele zullen er zich in de toekomst 
niet gaan voordoen? 

Van de Rest volgt een gedach
tengang die tegengesteld is aan 
die van M.A.P Bovensin zijn Ver

antwoordelijkheid en organisatie: 

aansprakelijkheid, institutioneel bur

gerschap en ambtelijke ongehoor

zaamheid (Zwolle: Tjeenk Wil
link, I 990, besproken door Bas 
van Stokkom in s &._o rnaart I 9 9 I , 

p. I 29- I 33). Bovens pleit ervoor 
dat van ambtenaren en andere pu
blieke functionarissen een 'in
stitutioneel burgerschap' wordt 

gels. Wat is er ondoelmatiger dan 
het compromis? 

Wat sociaal-dernocraten vaak 
maar moeilijk begrijpen is, dat 
onze christen-democratische 
vrienden zo blijven hechten aan 
eigen vrij onderwijs, terwijl dat 
waarschijnlijk relatief duur is ver
geleken met het openbare onder
wijs. Maar de organisatie van op
voeding en onderwijs is voor hen 
(en voor velen in onze eigen poli
tieke kring) op meer gebaseerd 
dan efficiëntie alleen. 

De politiek is in een dernocra
tie heel wat meer- ook eigenlijk 
iets anders - dan een bedrijf dat 
het van zijn doelmatigheid moet 
hebben. Het is één maatstaf naast 
andere. Vaak zijn andere criteria 
belangrijker en van groter waar
de. 

Zo zal de verhuizing van de 
Tweede Kamer naar een nieuwe 
vergaderzaal uit het oogpunt van 
efficiëntie ongetwijfeld vooruit
gang betekenen. Maar het besef 

verlangd, een gedrag dat is afge
stemd op gangbare normen in de 
samenleving: 'ook in werktijd 
blijft de functionaris burger, met 
de publieke plichten (zoals het 
signaleren van wantoestanden) 
die daarbij horen.' Het leidt tot 
de conclusie dat 'enige vormen 
van bestuurlijke ongehoorzaam
heid geoorloofd en soms zelfs ge
boden kunnen zijn'. 

Weigering van bevelen, die 
niet aan de maatstaven van de de
mocratische rechtsorde voldoen, 
zal voor menigeen wel vaak een 
moeilijke keuze blijven, soms zal 
gehoorzamen een nog moeilijker 
keuze behoren te zijn . 

GER VERRIPS 

onder politieke ambtsdragers dat 
zij deel zijn van een langdurig his
torisch ontwikkelingsproces, dat 
zij weinig meer zijn dan een scha
keltje in een lange geschiedenis 
zal er emstig onder lijden . Dat 
wordt slechts verzacht doordat de 
Kamer in elk geval op het Bin
nenhofblijft en doordat de bouw
meester, P. de Bruin, op allerlei 
ingenieuze rnanieren de relatie 
tussen het heden en het onvol
tooide verleden in het gebouw 
zichtbaar heeft gehouden. Alleen 
in de vergaderzaal zelf is die rela
tie (helaas) onzichtbaar; in de 
centrale hallen er omheen dringt 
de historie zich geregeld op: de 
nieuwbouw is in zijn omgeving 
verweven. De Bruin is architecto
nisch wijzer geweest dan zijn 
opdrachtgevers . 

Maar het blijft een cultuurpoli
tiek Kamerbesluit van niks: ver
gadercomfort en efficiëntie zijn 
iets voor congrescentra en jaar
beurzen, niet voor een instituut 

• 
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1•unn nu m 'n t\H:ehonderd jaar 
ruma•n, on\ allen het publieke 
ambt 110rd1 uitg~·()('fend. Dat be-
5luat •ah mtu,~·n niet meer terug 
te •lruirn rn du, moetrn wij ons 
nu mua tTO<hten met een enkel 
he l .. ngnjk 1ourdcel cn.an: de veel 
grottrc toegankelijkheid 1an het 
patlt·mcntair hl"drijf voor ht't pu
hlul, lnj voorbeeld; voorts de 
fr;uiC' prnt.ltit• van de architect. 

l'e-n '""rtg•·li1k bc!>luit dat nog 
wd k.ua worden vrrhinderd, is 
la( t vuor,tt•l van het partijhestuur 
hrt hun•au 1.1n de PvdA te verhui
''" IJn Amstt•rciJm naar Den 
I l;ug. Ouk .1l t•cn voorlxcld van 
het 1 t·rkt'( rd hcgrt·f>en belang van 
tlodm•tiglwitl, Of het, in finan 
tirlr rn ~nclc·n· ttrmln, w'n effi
CI nt lw•luu "• 1.It trou\\cn\ nog 
te bew 11. lcn7aj men in een van 
de fX'ld<'r5 runt! Dt·n Haag gaat 
:ritten, 1.1l c:-lkr oplo,sing 1ecr 
L:~ti!Mr 1ijn, 7oals het <: DA da 
gcl11~ onclcnindt in zijn Abra 
~wn ~U)I~erhuh . Wit• denkt dat 
de puuj orguu~ti~ op die ma· 
n tT L:nn l'rolîtcn•n van de nabije 
e pntt~ in dr Kamer, H'rgist 
:rl J, cHtW't"r tln·rlijlr.. Jui\t nu ~~ 
d~e: Kam~r IJ< ng u at te zoeken hoe 
kan w•u•l,·n \oorkomcn, dat on 
ko,trn '''" •Ie Kamt:r vt•nvcvcn 
r •k• n lilt" I clh \'.til in het hu as wr
trgl'nwcKmhgdc partijen. 

Dt· tm·komst van de 
!'tOCÏ<\al democratie 

Op miJn trllmgn.1mr, eind vorig 
Jur QP•lr1e plut,, tt:gen eniger· 
ld 'om' 1an '!.lm• m•rrking \an 
1\•IA mrt Uflfl en Gr<K·n Unb, 
btb ik tut tlunrr u1t kringen van 
dt I'HIA g<:«=n rnkdt· rc,poM ont-

Curieus is dat dezelfde commis
sie-Van Kemenade die met een 
keur van goede argumenten be
toogt dat een moderne partij
organisatie afstand dient te bewa
ren van het politieke bedrijf, het 
daaraan nogal tegenstrijdige ad
vies heeft gegeven tot voormelde 
verhuizing naar Den Haag. Daar
mee beeft zij de noodzaak die af
stand daadwerkelijk te symbolise
ren verregaand onderschat. Na
tuurlijk is het voor Kamerleden 
en eventuele bewindslieden lastig 
als zij een eind moeten reizen om 
naar partijbijeenkomsten te gaan. 
Maar de partij is niet bet politieke 
afgeleide van haar parlementaire 
leiderschap; dat is zij, als weinige 
in ons land, ook nooit geweest: 
met aUe natuurlijke spanningen 
\andien. (ln een tijd als de onze is 
het technische communicatiepro
bleem - opgelost met fax en tele
foon, tot en met telefonisch ver
gaderen - een uiterst mager argu
ment geworden.) 

De Partij van de Arbeid hoort 
thuis waar zij zich eens - niet zon
der reden - heeft gevestigd; daar 
waar zowel partij als ven.vante 
vakbeweging zijn groot gewor
den; in een stad die beide hebben 
weten behouden en modernise
ren als het culturele centrum van 
Nederland: Amsterdam. 

vangen. Heldring, een Liberaal, 
reageerde wel. In zijn column in 
N R c -Hondelsblad van zaterdag 19 

oktober j.l., daagde hij mij uit 
mijn geloof in de sociaal-demo
cratie nader te adstrueren. Ik wil 
graag de handschoen opnemen en 
verklaren waarom ik ervan over
tuigd ben dat de sociaal-democra
tie toekomst heeft, en de PvdA 
ook (in deze volgorde), mits de 

Daar dient haar hoofdkwartier, in 
alle ondoelmatigheid, te blijven. 

Als het parlement en zijn di
recte omgeving de trekken verto
nen van een 'democratische kaas
stolp' (of wat Klaas de Vries ooit 
betitelde als een 'vissekom', wat 
op hetzelfde neerkomt) en als 
juist de Partij van de Arbeid aUe 
reden meent te hebben die beslo
tenheid te doorbreken, dan ligt 
het niet erg voor de band om het 
partijbureau nu ook maar onder 
die Kaasstolp te plaatsen. Dan ligt 
het heel wat meer in de rede het 
daar te houden waar het open pu
blieke debat en de ontwikkelde 
democratische kritiek de ruimste 
kansen krijgen: in het Neder
landse centrum van dwarsheid en 
eigenwijsheid, dat Amsterdam 
heet. 

Om met een hoogst subjectie
ve noot te eindigen: ik heb een 
paar jaar geleden overtuigd geko
zen voor verandering van baan en 
dus voor vertrek uit Amsterdam 
(de Wiardi Beekman Stichting) en 
terugkeer naar Leiden (de univer
siteit). Maar de stad mis ik nog 
dagelijks, hoewel ik er niet eens 
heb gewoond. Zou dat nu alleen 
voor mij gelden? 

J.TH.J. VAN DEN BERG 

leiders in d<' PvdA in die toekomst 
van de sociaal-democratie gelo
ven. Valt dat geloof weg, dan is er 
inderdaad geen toekomst. 

Heldring hield mij een analyse 
van u Monde voor, die er heel in 
het kort op neerkomt dat de ultie
me doelstelling van het socialisme 
altijd is geweest de politieke de
mocratie in dienst te steUen van 

de sociale democratie. En dat 
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hield in dat het beheer van de pro
duktiemiddelen gespreid moest 
worden over de leden van de sa
menleving. In Oost-Europa heeft 
men geprobeerd met drastische 
middelen de sociale democratie 
te realiseren, maar dat is, getuige 
het falen van de planeconomie (de 
gebruikelijke term; beter is: cen
traal geleide economie) en de sta
telijke gelijkheidsdwang, op een 
fiasco uitgelopen. Nu ook in 
Oost-Europa de vrije markteco
nomie wordt geïntroduceerd, 
wordt daarmee toegegeven dat de 
sociale democratie in socialisti
sche zin, niet te realiseren valt. 
Ergo, mèt de acceptatie van de 
vrije markt vervalt de ultieme 
doelstelling van het socialisme en 
is de conclusie onvermijdelijk dat 
het socialisme ondeugdelijk is 
voor een moderne maatschappij: 
Aldus Heldring's uitdaging waar 
te maken dat het socialisme nog 
toekomst heeft. 

Sociale democratie (gedefi
nieerd als klassenloze samenle
ving) is echter, anders dan Hel
dring suggereert, niet hetzelfde 
als sociaal-democratie. Het ver
schil is hemelsbreed. Zo ongeveer 
honderd jaar geleden gingen de 
wegen definitief uiteen. De com
munisten hielden vast aan de dic
tatuur van het proletariaat, maar 
de sociaal-democraten kozen heel 
bewust voor de politieke demo
cratie als middel . om (aanvanke
lijk) de sociale democratie te rea
liseren en (later) om meer gelijk
heid tussen de mensen tot stand te 
brengen. Dat bleek achteraf een 
juiste keuze te zijn geweest . De 
gedachte dat door middel van de 
dictatuur van het proletariaat iets 
goeds tot stand kon worden ge
bracht, bleek een fatale vergissing 
te zijn. Onder Lenin werd de dic
tatuur van het proletariaat gedefi
nieerd als de dictatuur van de par-

tij van het proletariaat, nader van 
het Politbureau van de partij . De
mocratische controle werd vol
strekt onmogelijk gemaakt en dat 
leidt altijd tot corrumpering van 
de macht. Naar mijn overtuiging 
bestaat het echec van het Oost
europese socialisme niet zozeer in 
het falen van de centraal geleide 
economie (daarin ook) als wel in 
de verwerping van de politieke 
democratie. De uitschakeling van 
democratische controle van de 
politieke organen heeft tot een 
moreel failliet geleid van onge
kende omvang. De dictatuur van 
het proletariaat is gebleken de 
worm te zijn die het Oosteu
ropese socialisme van binnenuit 
opvrat. Maar reeds met accepta
tie van de term sociaal-democratie 

is gekozen tegen de dictatuur van 
het proletariaat en voor de zo ge
smade burgerlijke democratie. 
Ofwel: voor de politieke demo
cratie van de burgerlijke samenle
ving. Dat leverde een spanning op 
die inherent is aan de sociaal-de
mocratie (maar tegelijk heilzaam, 
want dwingend tot niet aflatende 
reflectie), namelijk dat een keuze 
voor politieke democratie kan be
tekenen dat de meerderheid van 
de bevolking je socialistische 
doelstellingen afwijst. Of ten
minste afwijst in de vorm waarin 
je ze tracht te verwezenlijken en 
aan het electoraat presenteert. In 
de jaren zeventig is die spanning 
volop aanhet daglicht getreden. 
De formule 'spreiding van inko
men, kennis en macht' was be
doeld ornhet socialistische prin
cipe van meer gelijkheid voor 
meer mensen te operationalise
ren. Voor een deel is dat gelukt, 
voor een deel niet. De grote ont
dekking ( èn teleurstelling) was 
dat de markt niet zover beteugeld 
kon worden dat die grotere ge
lijkheid optimaal kon worden 

verwezenlijkt. Bovendien werd 
ook vrijheid steeds meer als een 
socialistisch ideaal naar voren ge
schoven, met name door het fe
minisme. Men ontdekte spoedig
dat vrijheidsidealen niet gemak
kelijk te combineren zijn met ge
lijkheidsidealen. Maar de allerbe
langrijkste ontwikkeling was dat 
de achterban van de PvdA gelei
delijk in de ban raakte van de snel 
stijgende mogelijkheden tot ma
teriële consumptie . Het 'bief
stuksocialisme' (De term is van 
Van den Doel) was in opmars. Op 
dit punt is thans verzadiging be
reikt. De grenzen van produktie
en consumptiegroei komen in 
zicht. Het milieuprobleem staat 
nu hoog op de agenda, evenals de 
ruimtelijke ordening, de immi
gratie uit de arme rafelrand van 
Europa naar zijn welvarend cen
trum, waaronder Nederland, en 
de toekomst van de verzorgings
staat in een maatschappij met de
mografische en sociale scheef
groei. 

Ik zou zeggen: het biefstukso
cialisme heeft zijn doelstellingen 
bereikt, niet het democratisch so
cialisme. Want er is nog steeds 
ongelijkheid in participatie aan 
onze democratische instituties, 
ongelijkheid in inkomen, kansen, 
kennis, arbeid en macht, alleen 
niet zozeer onder de groepen 
waaruit de PvdA traditioneel haar 
aanhang betrok, maar onder nieu
we groepen achtergestelden, zo
als etnische minderheden. Ge
bleken is dat de markt voor deze 
nieuwe vormen van ongelijkheid 
geen oplossing biedt. Daar is nog 
steeds politieke interventie voor 
nodig. De keuze moet dan ook 
niet zijn: meer markt, maar: 
meer marktconform handelen in in
terventies ter beteugeling van de 
ongelijkheid die inherent is aan de 
markt. Marktconform handelen 
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'raagt jui t om randvoorwaarden 
voor dr markt die door de markt 
z If ni t geleverd kunnen wor
d n. llicr ligt voor het socialisme 
•en . hone taak weggelegd. 

Kortom: Voltooid is het bief
tukso ialisme, maar er clienen 

11th t •lk n nieuwe groepen aan 
di m l en g haktbal genoegen 
moct •n nemen. Zender beeld
praak: d gemiddelde consump

li · ligt p en niveau waarop het 
iali. m nog moeilijk strijdpun

l n kan vinden die de moeite 
"aard 7jjn . Het schort aan de 
r · ht vaardige verdeling van die 
lOn umplicmogelijkheden. Nog 
bdangrijkcr: r be taat een grote 
ong lijkhrid in participatie aan ar
bcid, cultuur n onderwijs. Daar
n t i. cr het milieuprobl em, en 
ook dat i typisch een probleem 

dat je niet aan het vrije spel der 
maatschappelijke krachten kunt 
over Iaten. En dan het immigratie
probleem, waarvan we nu nog 
slechts het begin meemaken. De 
stroom zal aanwassen en straks 
niet meer te stuiten zijn. Ofwel: 
de internationale solidariteit met 
de echte arm en uit deze wereld is 
een probleem dat ontdaan moet 
worden van de retoriek der goede 
bedoelingen en omgezet in een 
concrete politick van herverde
ling in continentaal en moncliaal 
verband. Hier liggen socialisti
sche taken voor het opscheppen. 

Echter: ik besef zeer wei dat je 
met zulk een principiele politick 
in welvarend Nederland niet vee! 
stemmen binnenhaalt. Althans nu 
niet. Nu draait alles om de bere
kenende, inclividualistische bur-

ger, clie eerder uit is op vergro
ting van eigen koopkracht dan op 
eerlijk delen met minderbedeel
den. In clie zin is het mogelijk dat 
het vitaliseren van de sociaal-de
mocratie niet gevolgd wordt door 
spectaculaire electorale winst. 
Oat zij zo. Maar dan moet men 
het falen van een electorale stra
tegic niet wijten aan het falen van 
de sociaal-democratie. Oat zijn 
dan twee verschillende zaken. 
Zelf koester ik het vertrouwen 
dat vitaliseren van de sociaal-de
mocratie in bovenvermelde zin, 
vee) meer mensen zal aanspreken 
dan thans lijkt. Maar ook dat is 
iets dat de toekomst ons zal moe
ten leren. 

GERRIT MANENSCHIJN 
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Nieuw evenwicht 
noodzakelijk 

In de discussieinS &._D van novem
ber I 99 I tussen Erik Jurgens en 
Willem Witteveen over de vraag 
of er in het Nederlands staatsrecht 
een duas politica of een trias poli
tica moet komen, is het opmerke
lijk, dat geen van beiden de nor
men c.q. de doelstellingen expli
citeert waarop zij hun zienswijze 
baseren. Zij komen niet verder 
dan te vermelden dat er een 
'dominante overheid', een 'zwak 
parlement' en een 'terughouden
de rechter' is en dat als gevolg 
daarvan 'het evenwicht van mach
ten' verstoord is en dat het daar
om nodig is 'de uit balans geraak
te verhoudingen weer in even
wicht te brengen'. Dit zou dan 
beter zijn voor 'rechtsstaat en de
mocratie' zo zegt Erik Jurgens, en 
Willem Witteveen spreekt zelfs 
over 'democratische rechtsstaat', 
met de kennelijke veronderstel
ling dat een rechtsstaat ook wel 
eens ondemocratisch zou kunnen 
zijn . 

Even opmerkelijk is het dat 
beide discussianten zich vrijwel 
alleen bezig houden met het voor
beeld van de trias politica in 
de vs, terwijl juist de totstand
koming en de werkwijze van het 
Bundesveifassungsgericht, het con
stitutionele hof van de Bonds
republiek, veel meer verhelderen 
waar het om gaat bij de vraag of 
rechters een toetsingsrecht die
nen te krijgen. Het Bundesveifas
sungsgericht is niet op theoretische 
gronden ingesteld zoals dat wel 
het geval is met het Amerikaanse 
Hooggerechtshof. De grondwet 
van de v s is immers vrucht van 
het denken over staat en maat
schappij in de tijd van de Verlich
ting en omdat in die tijd het abso-

lutisme hoogtij vierde, ging het 
die 'verlichte' filosofen vrijwel 
uitsluitend om het vinden van een 
systeem waarin de verschillende 
in het staatsbestuur opererende 
machten elkaar in evenwicht kon
den houden. Bij degenen die een 
grondwet voor de Bondsrepu
bliek maakten, speelde niet zo
zeer een of andere theorie een 
rol, maar juist hun er-varing met 
de nazi-tijd. Zij waren niet verge
ten dat Hitier op democratische 
wijze en niet met behulp van een 
staatsgreep of een revolutie aan 
de macht was gekomen. Hun te
rechte conclusie daaruit was dat 
de democratie wel eens onher
stelbare schade kan aanbrengen 
aan de rechtsstaat. Met het 
Bundesveifassungsgericht wilden zij 
daarom geen theorie van geschei
den machten in de praktijk bren
gen, maar op grond van afschu
welijke ervaringen proberen te 
voorkomen dat de democratie 
opnieuw de rechtsstaat zou ver
nietigen. 

Er is dus een groot spannings
veld tussen democratie en rechts
staat. Dat is er echter niet, zoals 
Erik Jurgens elders in genoemd 
nummer van S&._D aanhaalt, om
dat de rechtsstaat een vrijheicis
sfeer voor de burger garandeert 
en democratie gebaseerd zou zijn 
op gelijkheid en volkssoevereini
teit. De gelijkheid voor de wet, 
dus de rechtsgelijkheid, is immers 
ook een wezenlijk kenmerk van 
de rechtsstaat. Waarom in dit 
verband Erik Jurgens de rechts
staat een liberaal concept noemt, 
in tegenstelling tot democratie, is 
mij een raadsel. Ook gelijkheid 
hoort tot het liberaal concept. 
Het is waar dat niet alle liberalen 
uit willen gaan van het begrip 
volkssoevereiniteit. Thorbecke is 
daar een duidelijk voorbeeld van. 
Maar als in Jurgens zienswijze de 
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rechtsstaat een liberaal concept 
i , tot welk concept hoort dan de
mocratic? Is het een socialistisch 
oncept? 

Terecht zegt Erik Jurgens dat 
bij juristen de theorievorming 
over d democratie n.iet zo 
ontwikkeld is. Hij had daar een 
bt'gin mee kunnen maken door de 
naag aan de orde te stellen waar 
d • door hem bepleite sovereianty 
of rarllament dan toch op is geba-

rd. I dat nu wei of n.iet op de 
•verciniteit van het volk? En zo 

nict, waarop dan wei? Thorbecke 
h ft 1ich in het midden van de 
vorige e uw fel verzet tegen ver
I\ ijt n van onder meer Groen van 
Prin. t rer dat hij met zijn grond
'' t wijzigingen het principe van 
de I'Olks oeverein.iteit wilde Iaten 
ll'gt vi •r n, maar kwam in de ver
dcdiging van zijn voorstellen n.iet 
I' eel 1 rder dan het aanvoeren van 
histori che argumenten. Thor
bcckc was immers een leerling 
van d histori che rechtsschool. 

Men kan zegg n dat sinds ge
nocmd d bat tu sen Thorbecke 
n Gr •n van Prinsterer het be

grip volks o verein.iteit een tahoe 
i in d discu ie over de demo
crati ·in on land. Daardoor kon
d ·n ~·rv •nt t gen tanders van de 
1olk! •wr in.it it, d confessio
n •1• partijcn, zich toch inzetten 
1 oor d vcr t rking van het pari e
m ·nt en zich zelfs al uitsteken
d p rl •m ntariers manifesteren. 

hakd ind •rtijd n chutte nu 
tiJn daar mooie voorbeelden van . 
Zij kunn n datzijn, omdat bij hen 
nkt d d ·mo ratie op ba is van de 
1ulk ' 'IU init it c ntraal staat, 
ma r hl't handhaven van een 

machtsevenwicht. Het is hetzelf
de uitgangspunt dat bij Jurgens is 
te constateren. 

Witteveen brengt wei de ge
dachte van de volkssoeverein.iteit 
aan de orde zonder die echter ex
pliciet te noemen, laat staan toe te 
lichten. H.ij maakt een onder
scheid tussen de 'hoogste wil' en 
een 'lagere wil'. Bij bet volk 
hoort dan volgens hem die 'hoog
ste wil' terwijl de volksvertegen
woordigers slechts een 'lagere 
wil' kenbaar kurmen maken. De
ze kronkelige, naar bet Rous
seau'isme neigende redenering is 
echter zo onbegrijpelijk dat de 
rest van zijn betoog nauwelijks 

- nog relevant is. In zijn redenering 
is de parlementaire democratie, 
gabaseerd immers op bet idee dat 
bet volk zich beter kan Iaten ver
tegenwoordigen dan iedere keer 
naar bet marktplein te komen om 
besluiten te nemen, kennelijk een 
farce. Zij zou immers niet in staat 
zijn de wil van bet volk, de kiezers 
dus, gestalte te geven. 

Er is n.iet aileen een spannings
veld tussen democratie en rechts
staat in de zin dat de democratie 
de rechtsstaat om zeep kan helpen 
zoals in de nazi-tijd gebeurde. 
Beide zitten ook in een spann.ings
veld met de idee dat een bestuur 
doeltreffend client te zijn. Wan
neer een bestuur niet doeltref
fend is, verliest bet zijn gezag en 
brengt daarmee schade aan de 
democratie aan en kan zelfs aspec
ten van de rechtsstaat in gevaar 
brengen. Er zijn daar duidelijke 
historische voorbeelden van. Het 
was in de Weimar-republiek bet 
geval en dit werd een oorzaak 

voor het aan de macht komen van 
Hitler. ln Frankrijk zijn de Derde 
en de Vierde Republiek goede 
voorbeelden. De Derde Repu
bliek eindigde derhalve in de 
Vichy-republiek van Petain en de 
Vierde in bet Gaullisme. En in de 
zeer recente geschieden.is is er de 
uitslag van de laatste parlementai
re verkiezingen in Belgie, waarbij 
bet volk ('de hoogste wil' aldus 
Witteveen) zijn men.ing over de 
ondoeltreffendheid van het be
stuur kenbaar maakte door steun 
te geven aan partijen d.ie bet niet 
zo nauw nemen met de democra
tie en de rechtsstaat. En ook in 
ons land groeit de zorg over de 
legitimiteit van bet openbaar be
stuur nu dit steeds minder in staat 
lijkt doeltreffend te functioneren. 

De discussie tussen staats
rechtgeleerden als Jurgens en 
Witteveen over de vraag of er nu 
een duas of een trias politica moet 
komen heeft langzamerhand zelfs 
geen acadamische zin meer. Van 
vee! groter balang is hoe er een 
evenwicht geregeld moet worden 
waarbij bet openbaar bestuur 
doeltreffend kan opereren, de 
rechtsstaat intact blijft en de 
democratie n.iet teveel geweld 
wordt aangedaan. In de discussie 
hierover zal dan wei blijken of er 
eventuele rol voor de rechter is 
weggelegd. En in ieder geval 
client daarbij ook bet begrip 
volkssoeverein.iteit aan de orde te 
komen, anders is n.iet vast te stel
len waarop de democratie berust. 

JOH.S. WIJNE 

Utrecht 
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Naschrift 

Een jurist houdt zich bezig met 
rechtsnormen: wie deze vaststelt, 
hoe ze worden toegepast en wie 
uitmaakt of die toepassing correct 
geschiedt. De functies 'wetgever' 
en 'rechter' vervul len daarbij een 
centrale rol. Mijn betoog was er 
op gericht om aan te geven dat, nu 
zoveel macht bij het bestuur is 
geconcentreerd, het parlement 
en de rechter behoren samen te 
werken bij het openbaar toezicht 

houden op die macht. En dat de 
rol van de rechter daarin kan wor
den vergroot wanneer de omvang 
van de produktie van wetgeving 
in formele zin (besluiten van 
regering en Staten-Generaal) zou 
worden beperkt tot hoofdzaken 
(en, zo schrijft Witteveen te
recht, aan kwaliteitseisen wordt 
onderworpen), zodat meerwordt 
overgelaten aan lagere wetge
ving. Toetsing door de rechter 
van die meer omvangrijke lagere 
wetgeving aan hoofdlijnen en 

rechtsbeginselen vastgelegd in de 
formele wet zou, zo luidde mijn 
betoog, een wezenlijke bijdrage 
leveren aan controle op de over
heidsmacht. Anders dan Johan 
Wijne - vanuit zijn historisch
theoretische invalshoek - blijk
baar meent, is (in de vraagstelling 
die hij in zijn voorlaatste zin for
muleeert) de rol van de rechter 
juist cruciaal. 

ERIC JURGENS 
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W B S NIEUWS 

Conferentie 
Milieubehoud en 
andere consumptie
patronen 

Mede naar aanleiding van dew as
nota De ecolooische kwestie heeft de 
PvdA uitgesproken dat andere 
consumptiepatronen wenselijk 
zijn. Dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan, zoals ook bleek uit de 
WBS-studie Consument, milieu en 

mentaliteit van Annette Schermer 
( februari ( 1 99 1). Voor de Wiardi 
Beckman Stichting is dit aanlei
ding om deze doelstelling nog 
eens grondig van een aantal kan
ten te bekijken op wenselijkheid, 
mogelijkheid, en sociale en cultu
rele consequenties. 

Het programma van de studie
dag die op 25 maart in Utrecht 
wordt gehouden ziet er als volgt 
uit: 

- Trudy van Asperen zal spreken 
over het denken rond vooruit
gang en mondigheid in een tijd 
van kennelijke grenzen aan de 
groei. Kan en mag de overheid 
sleutelen aan levensstijlen? Kan ze 
moreel ge·inspireerde politiek be
drijven zonder te verallen in mo
ralisme? 

Nieuwe publikatie 

Begin 1992 verscheen, onder re
dactie van G. Voerman, de bun
del De vrijzinnio-democratische tra

ditie. v DB tussen socialisme en libe

ralisme . De bundel is uitgegeven 
door de Wiardi Beckman Stich
ting, in samenwerking met het 
Documentatiecentrum N eder
landse Politieke Partijen van de 
Rijksuniversiteit Groningen, en 

- Rob Maas zal bespreken wat 
er eigenlijk zou moeten verande
ren in de consumptiepatronen, en 
in welk tempo, wil er in het begin 
van de 2 1 e eeuw sprake kunnen 
zijn van een meer duurzame ont
wikkeling. 

- Hans Bressers zal nagaan welke 
mogelijkheden de overheid heeft 
om consumptiepatronen direct 
of indirect te bei:nvloeden. Welke 
plaats komt hier aan financiele in
strumenten toe als men keuze
vrijheid zoveel mogelijk in stand 
wilhouden? 

- Huoo Priemus zal spreken 
over meer duurzame consump
tiepatronen voor energiegebruik 
en mobiliteit, die modern en voor 
allen bereikbaar zijn. 

- Frans Leijnse zal ingaan op de 
verhouding tussen wenselijkheid 
van andere consumptiepatronen 
en sociale rechtvaardigheid. Te 
denken valt daarbij aan vliegrei
zen, autorijden en een goed ver
warmdhuis. 

De sprekers zullen ondervraagd 
worden door Bart Tromp en Wou

ter Gortzak . 

Voor nadere inlichtingen over de 
conferentie kunt u bellen met 
Vera van Lingen: o2o - 5512313. 

het Documentatiecentrum voor 
Nieuwste Geschiedenis van de 
Universiteit van Amsterdam. 

De bundel bevat bijdragen van 
historici, politicologen en politi
ci, geschreven op basis van inlei
dingen voor een eerder gehouden 
symposium over het onderwerp. 
In het eerste dee! staat de verhou
ding tussen de Vrijzinnig-Demo
cratische Bond ( r 90 1 -1 946) tot 
socialisme en liberalisme cen-
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traal. Aan het woord komen I 
Harmsen (oud-voorzitter van de 
jongerenorganisatie van de VDB), 
R.A. Koole (universitair docent aan 
de Rijksuniversiteit Leiden), P. de 
Rooy (hoogleraar aan de Univer
siteit van Amsterdam), H. Spijker

man (adjunct-directeur van de 
Rijksarchiefschool in Den Haag) 
en G. Voerman (hoofd Documen
tatiecentrum Nederlandse Poli
tieke Partijen van de Rijksuni
versiteit Groningen). 

Dat de geest van de v DB nog 
steeds vaardig is over de Neder-

landse politiek mag blijken uit de 
bijdragen van H. Vonhcff (Com
missaris van de Koningin in de 
provincie Groningen), I Kolm
stamm (lid Tweede Kamer) en E. 
Jurgens (lid Tweede Kamer). Als 
leden van respectievelijk v v D, 
D66 en PvdA proberen zij aan te 
tonen, dat hun partijen zich als de 
ware geestelijke erfgenaam van 
de VDB mogen beschouwen . 

De uitgave werd geredigeerd 
en van een inleiding voorzien 
door G. Voerman. 

'We hopen', aldus de uitgever in 

een woord vooraf, 'dat deze bun
del de belangstelling voor de vrij
zinnig-democratische traditie in 
ons land verder zal stimuleren -
ook buiten de PvdA. vvD en D66 
hebben ( .. . ) ook hun redenen om 
zich met het vrijzinnig-democra
tische erfgoed verwant te voelen. 
Verder geven de recente discus
sies over toekomstige regerings
samenwerking tussen VVD , D66 
en PvdA, resp. over samenwer
king tussen bestaande progressie
ve partijen, het onderwerp extra 
relevantie.' 
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'je IH'rl dat jr gt·rn held bent en 
d.tt ~ ooi.. nomt die ~mb1tie hebt 
gehad l),w oorlog oveniel JC in 
het gctt'lsc~p 1an l't'n aantrekke 
Ujke 1 rou" en niet tem ijl jr een 
o1en~l op het hoofdk\\artier van 
het Crntr.ul Comiti' heraam
de ' 1 D•·te rl'lathcrende 1innen 

t.rccf Adam Mtchnik m het in
trrnmng,J,;,amp Bialoldc.a. Te a· 
rnrn met duilcndt·n amkn·n "Ob 

hiJ opgt·p.,kt bij het hegin van dr 
'st.ut 1an oorlog' die jaru1el~ki 

op 1 1 1ll•nmba 1 98 1 had uitgc· 
r•Kf!ên. l·lt·t liJD typ<·rcnde lin 
lll'Tt, lhlllt M1dmik kijkt huiten
g• IHNm 11.1ntrouwig naar de ge 
nomantht·••nl..- up'ltandiglwid die 
w 1;.u.k m d,· Pt,o),,• gt•'K:hied..-nb 
de kop ht eh opgestoken. 

T oc:h 1s 1bt maar de halvr 
\\1Urhrul. Ook al 11crpt hij het 
hddrmlnrn 1rr 1.10 t ilh, op hrr· 
lw]d, I.Jk•· a.tnbil'dmgcn om in 
rui) HlOf ZIJII Hljl~llng tl' l'mign•· 
ren of ttn 1allarmg te ond1•rtc· 
~rnc:n "ounn h1j af,ict 1 an l'erde· 
re dt •tJentl' attilitelll'n, rea-
nrt hij •mhuigt.um. Dan duiken 
ln~n, ttnnen ~1 '"aardigheid' 
m 'eer' 011 10 tijn bri<·~t·n utt de 
!,'C'<rngems. l~lcnt·n di1• irh 1an 
Pol n '"1 hegnnl<'n cli,•nt 'ouder· 
\\CW trrmen al •hl't gc'H'tcn"' 
('('IJ und•rn. ntcl~· lx·ll'hnis ll' 
~\en, ;aldU5 .\hchnik. 

\\ur ook h11 r~~n \ocgt hij on· 
mx!tlcllljk lnc d~t liJn motkven 
met lJ> hnuggt Mtmcltijn: ' I h•t i~ 
gH~n moe~l tlll' nw de gt•vangcnh 
duet \tdm·Lt'll hov1•n vrrb;m 
nu~ Al1 ,J,,,. krult' al door it•ts 
crnotl\î'<rcl \\urclt, dan tod\ wd 

door omgn. I >•• <~ng't nanwllîk dat 
Ik door m'J" "'&'' hjf t1• n·dden 
u Jll eet \crl1ts.' l 

~\tdmik \\lltn het cummunj,. 
u_,duo !'olm crn mtdll'ltuelc 
brug tlun tu en het 'onprakti· 
.chc mnlnulwne' tlat 111 krangen 
un d cmtgrauc 11r!Jg ti1•rt en 
ftn 'huttr:rupong praktuchl· pn· 
simhmt"' dat H·lrn m Pol1·n h'r· 
n rdrukt J)~c MnJl'ling op 
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Adam 
Michnik en 

de kunst 
vanhet 

compromis 

P A U L SC H E PFER 

Redacteur van S&J) 

het smalle pad tussen romantiek 
en capitulatie is karakteristiek 
voor 1Jjn houding. Tc vaak is naar 
zijn mening in Polen het compro
mis als een vorm van verraad 
bestempeld. Het vcrgelijk dat hij 
bepleit moet echter wel de waar
digheid van beide partijen intact 
laten. 

Het is deze wil om de moeilij
kc band tussen politiek en moraal 
niet door te snijden en telkens 
opnieuw te doordenken die in het 
werk van Michnik, maar ook in 
dat van voormalige dissidenten 
als Konrád en Have!, voorop 
staat. Hoc moeilijk het is om de 
juiste toon vast te houden onder 
omstandigheden van langdurige 
gevangenschap, blijkt wel uit de 
hang naar pathetiek die uit een 
brief aan de minister van Binnen
landse Zaken, generaal Kiszczak, 
spreekt. Daar heet het plotseling: 
'... niet ik ben momenteel een 
gevangene, maar Polen' of' Het is 
wellicht nieuws \'OOr U dat er 
twee dingen in det.e W('reld zijn, 
goed en kwaad. 'l 

Over het geheel genomen 
weet Michnik dergelijke tweede
lingen, die de werkelijkheid altijd 
geweld aan doen, wel te vermij
den. Voortdurend heeft hij oog 
voor de gevaren die de oppositie 
bedreigen. Als weinig anderen 
1Jet hij hoc de uitersten elkaar 
raken en hor de critici misvormd 
kunnen worden door het systeem 
dat ze zo graag wi llen overwin
nen. In 1 98 5 schrijft Michnik in 
de gevangenis: ' Ik bid ervoor dat 
wc niet (uit de gevangenis, PS) te· 
rugkeren als geesten die de we· 
rcld haten, die haar niet meer 
kunnen begrijpen en onmachtig 
1ijn erin te leven. Ik bid ervoor 
dat we niet van gevangenen tot 
gevangenisbewaarders worden. •• 

Het fatalbme, het gevoel dat 
er in de schaduw van de Sovjet
Unie niets kan veranderen, noch 
het grote gebaar waarmee som· 
migen graag tegen de muur te 
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pletter !open, kunnen hem bekoren. Martelaarschap 
is geboren uit berusting, tijkt hij te zeggen. Het den
ken en doen van Michnik zijn getekend door een 
zeldzame mengeling van hardhandig realisme en spi
ritueel verzet. Twee motieven spelen bij mij door 
elkaar, schrijft hij, 'de behoefte aan morele getuige
nis en aan politieke calculatie'. 5 Wt het vervolg zal 
blijken dat die houding hem na de val van de dicta
tuur niet heeft verlaten. 

Willen we zijn geschriften typeren, dan moet aan 
het spanningsveld van politiek en moraal een derde 
dimensie worden toegevoegd: die van de beschou
wende historicus. Tegenover de politicus stelt 
Michnik de waarheid van de toeschouwer; tegen
.over de toeschouwer plaatst hij de waarheid van de 
moralist, enzovoorts. Hij wil zich niet Iaten beroven 
van een van deze drie gezichtspunten, want de een
zijdigheid van de dissident helpt hem in zijn acti'\<is
me, maar hindert zijn begrip van de veelvorrnige 
werkelijkheid; de toeschouwer ziet vee! meer, maar 
laat zich te gemakkelijk verleiden tot een moreel 
relativisme; de moralist, ten slotte, trekt wellicht de 
juiste scheidslijnen, maar droomt teveel van 'schone 
handen' . 6 

Michnik's essays zijn een voortdurende oefening 
in deze wisselende perspectieven. Meer dan eens 
blijven ze eenvoudigweg naast elkaar staan en hopt 
hij van het ene been op het andere. Tach is hij meer 
dan een gelegenheidsauteur: alles bijeen genomen 
getuigen zijn beschouwingen van een samenhangen
de stijl en overstijgen daarmee de specifieke omstan
digheden waaronder ze zijn ontstaan. 

Een nieuw evolutionisme 

Adam Michnik is in 1946 geboren als kind van ou
ders, die hij zelfheeft omschreven als 'Poolse com
munisten van joodse afkomst'. Van jongsaf aan 
wordt hij opgeslokt door politiek activisme, dat hem 
keer op keer in conflict brengt met de autoriteiten. 
Op zijn achttiende wordt hij voor het eerst gearres
teerd vanwege zijn betrokkenheid bij een Open 
Brief, die door Jacek Kuron en Karol Modzelewski 
aan de communistische partij wordt gericht. Sinds
dien heeft hij vele gevangenisstraffen uitgezeten, die 
hem de tijd verschaften om rustig na te denken en te 
schrijven. In de jaren tussen 196 8 en 19 8 9 groeit hij 

1. Why you are not signing ... : A let
ter from Bialoleka Internment Camp 
1982, in: Adam Michnik, Lettersjrom 
prison and other essays, University of 
California Press, 1985, p. tt. 

2. Why you are not emigrating ... : A 
letter from Bialoleka t 9 8 2, in: Adam 
Michnik, Letters, p. 24 
3. A letter to General Kiszczak 1 9 8 3, 

uit tot een van de meest vooraanstaande denkers van 
de Oosteuropese oppositie. 

De Poolse dichter Milosz, wiens gedichten vaak 
in Michnik's beschouwingen figureren, beschrijft 
hem als een 'politiek dier': 'alles in hem is op hande· 
len gericht'. Oat wil niet zeggen dat zijn beschou· 
wingen !outer potitiek van aard zijn, wei dat Mich· 
nik zelden onschuldige vragen stelt. Voortdurend is 
hij in zijn historische en analytische verkenningen op 
zoek naar bewegingsruimte binnen de bestaande ge· 
opolitieke verhoudingen. Met dezelfde scrupule als 
waarmee hij de afgelopen decennia onderzoekt, 
graast hij door de geschiedenis van de negentiende 
eeuw. Daarbij is hij vooral gei'nteresseerd in de com· 
plexiteit van individuele motieven en gezichtspun· 
ten. 

Een beschouwing van Michnik uit 1976, getiteld 
Een nieuw evolutionisme, is een beslissende bijdrage 
geweest aan de strategische de batten in het dissiden· 
te milieu. Het is een paging om via een historische 
omweg langs eerdere pogingen tot liberalisering, 
die mislukt zijn, een nieuwe houding tegenover het 
communisme te formuleren. Na de Poolse oktober 
van r 9 56 deden twee opvattingen over een verdere 
evolutie van het politieke stelsel opgang: het 'revi· 
sionisme' en het 'neo-positivisme'. Ondanks sterkt 
onderlinge verschillen geloofden beide stromingen 
in een verandering van 'bovenaf' en appeleerden 
beide aan een verondersteld rationalisme van de 
communistische !eiders. 

Het revisionisme was de beweging binnen de 
communistische partij om een soort verlicht socia· 
lisme te bevorderen. Aan deze paging zijn de namen 
verbonden van belangrijke intellectuelen als Kola· 
kowski, Pomian, Lange en Brus. Een herinterpreta· 
tie van het marxisme stand voorop en de houdini 
tegenover de Sovjet-Unie was in deze kring uitge· 
sproken kritisch. Het Waterloo voor Kolakowski en 
de zijnen kwam in 1968, toen de partij zich ontdeed 
van haar liberale intellectuelen en brutaal het op· 
bloeiende stu den ten protest onderdrukte. Oat jaaris 
vooral in het geheugen blijven hangen orndat de par· 
tij, in haar strijd tegen de protesterende intelligent· 
sia, op grate schaal gebruik maakte van het in Polen 
latent aanwezige antisemitisme. 

De andere stroming, het zogenaamde neo-positi 

in: Adam Michnik, Letters, pp. 68-69 . 
4· Letter from the Gdansk Prison 
1985, in: Adam Michnik, Letters, p. 
99· 
5. On resistance: A letter from 
Bialoleka 1982, in: Adam Michnik, 
Letters, p. 62. 
6. Maggots and Angels t 9 7 9, in: 
Adam Michnik, Letters, p. t 76. 
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vi me, werd gevormd door vooruitstrevende katho
li ken gegroepeerd rond bladen als Wiez en Tyaodnik 
Powsuchny en verenigd in het z N A K. Met deze groep 
war n men en verbonden als Stomma, Turowicz en 
de lat r premier Mazowiecki. Voor hen was de loy
alit it van Pol n met de Sovjet-Unie een gegeven, 
tl'rwijl z tegelijkertijd het socialisme als ideologie 
v nvi rpen. In 1957 tijdens de politieke dooi traden 
1 al gro p tot het parlement toe. 

Michnik schrijft met respect over hun parlemen
tair politick, maar stelt tegelijk vast hoe de katho
li k parlementaricrs van het compromis afgleden 
naar en verlies van geloofwaardigheid en uiteinde
lijke z lfv mietiging. Hun Waterloo kwam in 1976 
t ·n h t m rendeel van de fractie voor de amende
mcntcn op de grondwet stem de, die in de publieke 
opini op terk verzet waren gestoten. Van de oor-
pr nkclijk z N A K-groep waren nog weinigen over 

tn tomma, de oorspronkelijke aanvoerder van de 
fr i , wierp hij deze gelegenheid zijn handdoek in 
de ring en verliet het parlement. 

G( onfronteerd met deze falende pogingen om 
\an binnenuit en van bovenaf de communistische 
ll'id r op andere gedachten te brengen, stelt Mich
nik d vraag hoe de oppositie zich nu verder client te 
organi. cren. Daarbij trekt hij een vergelijking met 
de val van het regime van Franco in Spanje, een 
vonrh<- ld waar hij nog vaak op terug zal komen. 
lll't ide van en graduele en vreedzame ontmante
ling van d dictatuur staat hem voor ogen. 

II ·t vcrtrckpunt van zijn overwegingen is dat er 
opt· ~n cruciaal punt een gedeeld belang bestaat tus-

n d vj t-Unie, de Poolse communisten en de 
oppo itie. II n hebben vee! te verliezen bij een 
mihtain tnt rventie, hetgeen betekent dat er ma
n um rruimte bestaat in Polen en de mogelijk
h 1d van en ompromis tussen oppositie en autori
t 1t ·n ni t op voorhand uitgesloten kan worden. 
• 'atuurlijk, de marges zijn nauw bemeten, maar ze 
11jn 01.1nwelig voor en ieder die de geopolitieke be
l ng ·n van dr ovj t-Unie niet uit het oog verliest. 

H ·t grote v r chi! met de 'revisionisten' en 'neo
po ltl\i t n' uit d periode van 1956 tot 1976 ver
\\oordt Mi hnik als volgt: 'lk geloof dat het verschil 
h rin ligt dat hct programma voor een evolutie aan 

nun fh nk lijk publiek moet zijn gericht, niet aan 
n totalitair rna ht. Zo'n programma moet aan

w i)tmg ·n bevatten voor d mensen hoe ze zich moe
t ·n op t •II ·n n niet voor de machthebbers hoe ze 
ll(h m tc:n h rvormen. Niets vormt een betere 

richtlijn voor de autoriteiten dan druk van onder
op. '7 Het idee is eenvoudig, maar van doorslagge
vend belang gebleken. Het gaat om een antwoord op 
de vraag: tot wie richt je je? 

Uit deze keuze voor zelforganisatie buiten aile 
officiele kanalen om kwamen eerst organisaties als 
het co mite voor sociale zelfverdediging ( K oR) voort 
en niet veellater de eerste onafhankelijke vakbonds
groepen. 'Het "nieuwe evolutionisme" is gebaseerd 
op het geloof in de kracht van de arbeidersklasse, die 
... op tal van momenten de regering tot spectaculai
re concessies heeft gedwongen', aldus Michnik 8 . 

De verdere geschiedenis is bekend: na staking en 
door het gehele land werden op 31 augustus 198o de 
accoorden van Gdansk getekend door delegaties van 
de stakers en de autoriteiten. Michnik's visioen van 
een comprornis bleek vier jaar later minder werke
lijkheidsvreemd dan velen in 1976 moeten hebben 
gedachtl Waar de meesten slechts een monolitische 
onderdrukking zagen, omlijnde hij de kleine vrij
plaatsen waarin de werkelijk onafhankelijke opposi
tie zich kon nestelen. 

Buraemeester in oorloastijd 

Het gebruik van de term 'compromis' is Michnik 
door vel en verweten. ln de weerzin daartegen open
baart zich een lange geschiedenis waarin de grenzen 
tussen een eervol vergelijk en verraad, voortdurend 
heftig omstreden zijn. Deze polemiek is zeker niet 
aileen onder veertig jaar communisme gevoerd, 
maar gedurende de hele negentiende eeuw, waarin 
Polen verdeeld was tussen Rusland, Pruisen en het 
Habsburgse Rijk. Waar liggen de grenzen van een 
compromis ten tijde van een bezetting? Kan men 
iiberhaupt spreken van een compromis onder 
dwang? Het is het probleem van de burgemeester in 
oorlogstijd, niet vijf jaar lang, maar twee eeuwen 
lang. 

Michnik' s antwoord op deze vraag heeft zeer vee) 
te maken met zijn analyse van de negentiende-eeuw
se geschiedenis, vooral die sinds de mislukte januari
opstand van 1 8 6 3. Daarin stonden schema tisch ge
zegd degenen die voor alles nationale onafhankelijk
heid nastreefden tegenover degenen die een sociale 
modernisering van Polen en een behoud van de na
tionale identiteit onder vreemde overheersing na
streefden. De laatsten waren voorstanders van het 
zogenaamde 'organische werk'. Het zal niet verba
zen dat Michnik op zoek is naar een weg uit dit wei
rug vruchtbare dilemma. Het leeuwedeel van zijn ar-

7· A new evolutionism 1976, in: 
Adam Michnik, Letters, p. '4+ 
8. Idem, p. '44· 
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gumentatie is gericht tegen de zuigkracht van een 
gemakkelijk moralisme, dat leeft bij het credo 'alles 
of niets'. Die verleiding acht hij blijkbaar groter bij 
degenen tot wie hij zich richt, dan de verleiding van 
een door opportunisme ingegeven 'realisme'. 

Natuurlijk is de opstandige traditie 'fotogenie
ker' dan het moeizame werk van de opbouw van een 
modeme infrastructuur, de verdediging van het on
derwijs, enzovoorts. Tegenover degenen die ver
slaafd zijn aan het grote gebaar kiest Michnik voor 
het geduldige, organische werk ten behoeve van een 
weliswaar afhankelijk, maar toch modemer Polen. 
Met veel begrip spreekt hij over al diegenen die in 
hun werk, dat haast onvermijdelijk mede ten dienste 
v.an de bezetter stond, met hun geweten worstelen. 
Op de vraag welke prijs nog betaald mag worden 
voor het kunnen doorgaan met publiceren, lesgeven 
en een beroep uitoefenen in tijden van vreemde 
overheersing is geen eenvoudig antwoord te geven. 

Tegenover de opstandigen wijst hij op het belang 
van een zo groot mogelijk grijs gebied tussen het ge
zag en de oppositie en werpt hij aile neerbuigend
heid over de gerniddelde burger die schippert ver 
van zich. Met Boze oeesten van Dostojewski in de 
hand wijst hij op de perfide moraal die zich meester 
kan maken van een dissidente voorhoede. Michnik, 
de dissident bij uitstek, is voortdurend in de weer 
om op de beperktheid van de oppositie te wijzen. De 
keuze voor openlijk verzet mag men niet van ieder
een verlangen. De risico's van een elitaire subcul
tuur van opposanten, die eigenlijk niet veel beter is 
dan de leninistische voorhoede van de partij, staan 
hem helder voor ogen. 

Zijn belangrijkste conclusie is dan ook dat de 
oppositie zich nooit mag spiegelen in haar politieke 
stijl aan de heersende machten. De les die hij uit de 
geschiedenis trekt is de noodzaak van een asymme
trische opstelling ten opzichte van de bezettende 
machten: 'We moeten de moeilijke kunst van het 
comprornis leren, zonder welke een authentiek plu
ralisme niet mogelijk is . We moeten de normen van 
de politieke cultuur tegenover de regering in acht 
nemen, zelfs als de regering dat niet doet. Aileen zo 
kunnen we de totalitaire druk met waardigheid 
tegemoet treden.' 9 

Michnik wil zeker niet op het andere been eindi
gen en bejegent ook het 'realisme' met argwaan, bij 

voorbeeld in een beschouwing die hij als achten· 
twintigjarige over Pilsudski heeft geschreven. Was 
de politieke Ieider van de nationaal-democraten 
Dmowski, die de Russische bezetting als het kleinste 
kwaad aanvaardde, realistischer dan zijn tegenvoeter 
Pilsudski, de Ieider van de Poolse socialistische par· 
tij, die over nationale onafhankelijkheid bleef spre· 
ken en uiteindelijk na de Eerste W ereldoorlog gelijk 
kreeg? 'Zou er een Polen zijn geweest zonder deze 
socialistische romantici die hun handen ophieven 
tegen de kolos (die later op Iemen voeten bleek te 
staan)?' 10 De historische analogieen liggen voor het 
oprapen. 

Men zou kunnen zeggen: de jonge Michnik is de 
oude niet. Toch zijn het twee kanten van dezelfde 
persoonlijkheid, want jaren later luidt zijn conclu
sie: 'Een programma van organisch werk dat de 
strijd voor een onafhankelijk Polen en voor sociale 
hervormingen losliet fungeerde als een rechtvaardi· 
ging van passiviteit en conforrnisme. Organisch 
werk dat zich beperkte tot econornische activiteitof 
adrnistratieve diensten werd een ideologic van egoi· 
stische carrieremakers, die hun loyaliteit jegens de 
machten die Polen deelden in het gewaad van een 
pseudo-patriottische geschiedenisfilosofie staken. '" 

Bijna wanhopig probeert Michnik in zijn gang 
door de geschiedenis beide houdingen niet in een 
steriele polerniek uiteen te Iaten gaan, maar hen juist 
te zien als complementaire tradities die beide voor 
het Polen van de jaren zeventig en tachtig betekenis· 
vol zijn, zolang ze elkaar aanvullen. Michnik wil de 
overgeerfde tradities in een onderling debat tot 
matiging dwingen. De realiteit gebiedt hem natuur· 
lijk te erkennen dat in de Poolse geschiedenis de op· 
standigen en de voorstanders van 'organisch werk' 
zelden bijeen zijn gekomen en meestal scherp tegen· 
over elkaar stonden. Toch zou men in de 'beheerste 
revolutie' van Solidamosc een voorbeeld kunnen 
zien van het comprornis tussen beide houdingen, dat 
Michnik voor ogen staat. 

De priester en de provocateur 

Zijn waardering voor het 'overgangsgebied' tussen 
gezag en oppositie heeft Michnik in de loop der jaren 
tot een steeds positiever oordeel over het Poolse ka
tholicisme gebracht. Zonder die quasi-neutrale zone 
had Polen nooit in die mate de druk van het Rus· 

9. Maggots and angels 1 9 7 9, in : 
AdamMkhnik, Letters, p. 190. 

1 o. Schadows of forgotten ancestors 
1973, in: Adam Michnik, Letters, p. 
209. 

1 1 . The dispute over organic work, 
in: Adam Michnik, Letters, p. 248. 
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i ·he communisme kunnen weerstaan. Michnik 
vergelijkt het lot van Polen met dat van Litouwen en 
d kra'ine, twee vroegere Poolse gebieden. In de
IC tw ovjet-republieken moet zelfs worden ge
\'Othtcn voor het behoud van de meest elementaire 
vorm n van culturele identiteit, zoals de eigen taal. 
Zondcr aarzeling omschrijft Michnik de katholieke 
k rk al h l spirituele bastion waaraan de relatieve 
~Tijh id van Polen te danken is. 

In 1ijn hoek Kosciol, Lewica, Dialoo ( 1977), waar
van in hankrijk de eerst Westerse editie uitkwam 
ond •r de titel L 'Eolise &..Ia oauche, le dialooue polonais 
( 1979), prob ert Michnik het tradioncle anti-religi
l'U7 ntim nt in kringen van de oppositie te over
'' inn •n. T g lijk sch tst hij een beeld van het verzet 
\at\ hct piscopaat onder Ieiding van kardinaal Wys
' ·n ki gcdur nde de eerste decennia van de Volks
r puhli ken laal hij de kracht, en tegelijk het gevaar 
1i ·n van d versmelting van religieuze en nationale 
ldl·ntit it. 

Vooraf Lij opgemerkt dat ook wat dit betreft 
1khnik een zuivere intui'tie h eft gehad. Twee jaar 

na d publi ali van zijn bock bezocht de inmiddels 
g ·kozrn Paus Johannes Paulus 1 1 zijn geboorteland. 
lnmidd Is 1ijn aile waamemers het wei over een 
ding N·n : zond r het Pausbezoek was de opkomst 
' n · lidamo ond nkbaar geweest: 'Er is iets raars 

·hcurd. D z lfde m nsen die gewoonlijk gefrus
tn· ·rd l'n agre i f in rijen voor de winkels staan 
". rrn omg vormd tot een opgew ktc en gelukkige 
rull·rth ileit, een volk vervuld van waardigheid', 
nutt ·rt Michnik vlak na het bezoek. 1 2 

Zij.. tudi over de kerk begint met een kritiek 
p d trad1on I opvattingen van de seculiere intelli-
nl! 1a O\ •r h t katholi isme: 'We moeten eindelijk 

hegnJp ·n dat d k rk en de religi geen anachronis
m n liJn or ovcrgangsvcrschijnselen die langzaam 
Ull h'nm, maar dat ze en bestendig onderdeel zijn 
\an tl t1al , mor I en intell tuele realiteit van 
1! Poli-n. ' 1 l D confrontatic van het christendom 
nwt h1·tna1ism n later het stalinisme dwingt tot de 
\ t l !ling d t d toename van rcligieuze onver

hilli h1·id 1 •k ·r nicl bij voorbaat bijdraagt intellec
tu I ·n m r I vooruitgang, aldus de opcningszet 

11 hnik. 
I h) analy ,. rt uitvo rig de weerzin tegen de ka

tholt k( k\'rl;. nd r links intcllectuel n, zoals Ko
la O\\ ki, in d jar n vijftig en zestig. In die periode 
'' h t ht· I gchruikelijk om het dogmatischc stali
n. m1 1·n h ·t katholici m in ·en ad m te noemen en 

11 . A lc n in dignity 1979, in: Adam 
Michnik, I wers, p. 16o 

1). Adam Michnik, L 'Eglise &.Ia gauche, 

te verwerpen. Geen woord ter verdediging van de 
religieuze vrijheid kwam over de lippen van de her
vormers, ook niet op momenten dat de communisti
sche gezagsdragers de kerk frontaal aanvielen. 

De treurige rol van de kerk in het interbellum 
verleidde vel en tot een afwijzing van religie als zoda
nig en tot een systematisch athei:sme. Michnik be
grijpt zijn eigen weerzin en die van anderen tegen 
het Poolse katholicisme uit die jaren heel goed: 
'Voor ons was het katholicisme weinig anders dan 
het anti-semitisme, het fascisme, het obscurantisme 
en het fanatisme ... ' 1 4 

Die historische erfenis droeg ertoe bij dat na de 
oorlog geen verschil werd gemaakt tussen spontane 
tendensen tot secularisering van de samenleving en 
een van bovenaf opgelegd athei:sme. Geen verschil 
werd gemaakt tussen de terechte eis van een schei
ding van kerk en staat enerzijds en de onderschik
king van de kerk aan de staat anderzijds. In de hard
nekkige verdediging van het religieuze onderwijs in 
de scholen zagen de meeste hervormingsgezinde 
intellectuelen niets anders dan de verdediging van 
achterhaalde privileges. Ze zagen niet, aldus Mich
nik, dat de verdediging van religieuze vrijheden een 
essentiele inbreuk vormde op de pogingen tot totali
sering van de Poolse cultuur. 

Tegelijk is veel van de kritiek op de katholieke 
hierarchic volgens hem geboren uit overspannen 
verwachtingen. De katholieke kerk is geen politieke 
oppositie en zal dat ook nooit worden. Het is een re
ligieuze en morele gemeenschap, die in de eerste 
plaats heeft geprobeerd om te overleven onder het 
communisme. Met veel begrip spreekt Michnik 
over de wisselende relaties tussen het regime en de 
kerk, die varieren van openlijke oorlog tot tijdelijke 
ententes (zoals in 1950 en 1956). Telkens is door 
het episcopaat geprobeerd om religieuze vrijheden 
en respectering van de staatsraison met elkaar in 
evenwicht te brengen. 

In beginsel begrijpt Michnik deze fragiele diplo
matie van de kerkelijke autoriteiten, maar hij ver
heelt niet dat deze evenwichtskunst soms te dicht bij 
de communistische elite is geeindigd. 'Wil de kerk 
haar evangelische missie vervullen onder verhoudin
gen van een scheiding van kerk en staat of wil ze in 
samenspraak met de staatsmacht de natie regeren?' 
1 5 De kerkleiders moeten kiezen of ze de officiele, 
totalitaire socialistische cultuur willen vervangen 
door een even fundamentalistische katholieke cul
tuur of dat ze de voorwaarden willen scheppen 

le dialogue polonais, Paris, 1979, p. 190. 
14. Idem, p. 11 . 

15.Idem, p. 1 '7· 
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waaronder alle cultuuruitingen vrijelijk kunnen flo
reren in een pluralistische samenleving. 'Het pro
bleem dat wordt opgeroepen door de botsing van 
deze twee concepties is helder door Leszek Kola
kowski onder woorden gebracht: is het communis
me een kwaad omdat het athei:stisch is of omdat het 
totalitair is?' I6 

Hoewel hij zijn kritiek zeker niet verzwijgt, is het 
globale oordeel van Michnik over de rol van het 
Poolse katholicisme in de naoorlogse periode posi
tief. Hij stelt vast hoe het episcopaat, kardinaal Wys
zynski voorop, in toenemende mate de verdediging 
van de religieuze vrijheid als onderdeel is gaan zien 
van een algemene opvatting over de onvervreemd
bare, universele mensenrechten. Keer op keer ci
teert hij kerkelijke uitspraken, zoals deze uit 1969: 
'Het gebruik van de leugen is niet alleen schadelijk 
voor het algemene welzijn, maar ondermijnt de fun 
damenten van het maatschappelijke Ieven. De mens 
heeft recht op de waarheid.' I 7 

De dialoog die Michnik zegt te willen bevorderen 
tussen de seculiere intelligentsia en de katholieke 
kerk, is duidelijk gebonden aan de context van een 
gemeenschappelijk verzet tegen het communisme. 
Toch wil hij hoven deze specifieke context uitkomen 
en niet een door tactische overwegingen ingegeven 
gesprek op gang brengen. Er is meer aan de hand in 
de ogen van Michnik: het gaat niet om een 'tijdelijk 
hestand', maar om een principiele toenadering, 
waarin hij een grote kans voor de Poolse cultuur ziet 
om zich te ontdoen van 'getto-vorming'. 

Michnik wil de waarde van de christelijke ethiek 
zo dicht mogelijk benaderen. Natuurlijk kan hij zich 
als ongelovige niet zoveel voorstellen bij het geloof 
in God, maar hij benadrukt de universele waarde 
van de christelijke traditie ook voor niet gelovigen. 
De kritiek van Kolakowski op ongelovigen die het 
geloof propageren vanwege de sociale functie er
van, trekt hij zich wel aan: 'Ziedaar je probleem, 
ontwortelde intellectueel!'. Tegelijk weet hij dat 
slechts degene die de kwaliteit van religieuze over
tuigingen erkent, een waarachtige dialoog met het 
katholicisme in Polen tot stand kan brengen. 

Ook nu weer is hij erop uit om de verschillende 
tradities in Polen bijeen te brengen: het katholicisme 
als waarborg van de continulteit en de oppositie als 
bewuste uitdaging, persiflage en kritiek van aile 

I6. Questions de morale, questions de 
politique, in: Adam Michnik, La 
deuxieme revolution, Paris, I99o, p. 
2 I I. 

I7. Adam Michnik, L'Eolise etla 

oauche, p. IoJ. 
I8ldem,p. I47· 

overgeleverde opvattingen. rS Hij wil beide houclin
gen met elkaar in een open dialoog brengen om ze 
los te weken uit hun stereotype wederzijdse verket· 
tering. Daarin ziet hij veel meer dan alleen een tac· 
tisch verbond tegen het totalitarisme, ook al is de 
dwang der omstandigheden misschien de eerste aan· 
Ieiding geweest voor deze culturele ontmoeting. 

In een beschouwing over 'de Poolse identiteit 
tussen Wyszynski en Gombrowicz' uit 1989 werkt 
hij deze stelling verder uit. Terwijl Wyszynski de 
collectieve vorm van het katholieke Polen als bastion 
cultiveert tegenover de vreemde overheersing, ziet 
Gombrowiz in deze traditie de bron van aile zwakte 
tegenover het communisme. Enkel een weerbarstig 
individualisme biedt een uitweg. Zo schrijft Gom· 
browicz in zijn Daaboek: 'Waar ging het om? lk zag 
het als volgt. Ik loop op een Pool toe en zeg tegen 
hem: "Je bent je hele Ieven voor Polen op de knieen 
gevallen. Probeer nu eens het tegenovergestelde. 
Sta op. Bedenk dat jij niet aileen Haar moet dienen
dat Zij ook jou moet dienen, jouw ontwikkeling. 
Maak je daarom los van die overdreven liefde en ver· 
ering die je ketenen en probeer je van het volk vrij te 
maken".I9 

Michnik zegt niet te willen oordelen over de 
interne verhoudingen in de Poolse kerk, dat is een 
kwestie van de gelovige gemeenschap zelf, maar 
tegelijk schrijft hij: zonder het wat parochiale en 
conservatieve katholicisme was het waarschijnlijk 
nooit gelukt om zoveel vrijheden in Polen te conser· 
veren in de periode na de oorlog. Tegelijk wijst hij 
nog eens met kracht op de noodzaak voor de kerk 
om in het reine met haar eigen verleden te komen, 
in het bijzonder wat betreft het antisemitisme. 

Hij is bang dat na het eerste verraad der klerken 
(onder het communisme), nu een tweede verraad 
zal volgen (namelijk een val voor een dogmatisch 
katholicisme): 'De geest van kard.inaal Wyszynski 
heeft ons voor het eerste beschermd, moge de 
scherpe en raillerende toon van Witold Gombro· 
wicz ons voor het tweede beschermen'. 20 

AI met al blijft het een moeizame onderneming, 
deze poging om de heel verschillende tradities met 
elkaar in aanraking te brengen. Zijn ietwat brave en 
omzichtige benadering van de katholieke kerk be· 
wijst hoe groot het wantrouwen aan katholieke kant 
was en nog steeds is. Soms zijn het tactische overwe· 

19. Witold Gombrowicz, Daaboek 

19S3- I969, Amsterdam, I986, p. 
372. 
2o. Le pretre et le boulfon: Ia polonite 
entre Wyszynski et Gombrowicz, in: 
Adam Michnik, La deuxieme revolution, 
Paris, I99o, p. I I I. 
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glngt'll dit• Mkhnik tot zijn pleidooi brengen, dan 
1\C'I'r Ö\\ tngt dr mtdlcctuclt· t•erlijkheid hem tot een 
krit1~h ucJrdt•d O\er de kathoheke traditie in Polen 
l'n meer tl.ln t·t·ns h de moralist in hem onder de 
Indruk '.lil de t:thîsche zegging~kralht van het evan
g•·lic. \\.'at mdruk maakt i, dat geen van deze drie 
~11cht punh·n de 111erband krijgt en daardoor bij
drugt aa11 crn \\ aarachtig pleidooi voor dialoog. 

ToreruJ.mlttrlrnam 
W11t i •Ie houding 1.111 Michntl nu het communisme 
In liJn l~nd •~ lt·rdwt·ncn? Over het geheel genomen 
bn nwn Jtgg•·n dat Mtthnik juist omdat hij voort
durrn•l ga proht:rrd hreft om over de rand van het 
mniii\Unl\11«4 ht• Pc>lln heen te I.Jjken, trouw is ge
l•lc~rn a.m 1ijn intdlecturlc en politieke stijl. De
~dfdt· \l~gt·n r1jn ht>m blijven bezighouden en zijn 
toCJn ~~ mc·t \\cll·nlijk verandert!: hij is geblrven wat 
h11 u1, ••·n gematigdt• mtdlcltuecl die het culturele 
frfgo;•d 1 111 l'••l•·n l'ólll haar fanatisme wil ontdoen. 

Hrt 'uv;ta't llll'l n·ht dat het idee voor een 
rnachudd1ng lu\,rll ~liclarnosc en de communiso
tdie p;irtiJtnl clc· pt·n V .lil Michnik kwam. De eeuwi

~vtker nur nl<)gdljkhçdcn voor ~en compromis 
-am ru dl' gt'<lt-chclijk 1 rije vt:rlue:r.ingen van 1989 

mrt het loon;t.-1: 'jullit• dl' prc,1dent, wij de pre-
mlrr' t:n 10 1s h~t ook grga.lll . De ironie '' ilde dat 
ttn \'llt d.- lrl~tl' t rill(l \an Mkhnik\ voorstel, de 
blholtd;;e lntdk'C.tut:d Mazowicclu, Uiteindelijk de 
ttntr mcl>rommum~lio;thr pn•mier van het naoor
lot'll" l'olrn \\.-rei 

Mtdlnû: •l11· Ldf mm1ddcl~ hoofdredac-teur van 
h lllitU"e •l•gl>l.td GattliJ lljborao i , beschrijft in 
een tca:nl OU) 11a1 hij 'de tweede laS<' van de revo
lutk' nnrmt 'll'<ltrc rcvolutil', of die nu bloedig is 

of' n ''• \I'IIO<•fll nr>~illl.!kclijkcrnijs in twee fasen. 
I)( C• me IA•I 11or•h uvcrhl•t•nt door de ~trijd voor 
11ijhr1rl, clt• t\\<'t•dt• door de strijd om de macht en 
cl~ rrn p nm "r J.lk trgcn cll' cl rilgers van het ancien 

"&'"" 'll 
:1.4)11 """ k··u1 i' 1111.'1 gt·wlj7igd: nog ~te~·ds ziet 

hiJ n fltlllJC: lwt mn·'t idt•alt• voorbt·cld van een 
1 rmlun\l' • Hllutit 1 .u1 n·n dillatuur naar democra
tbchr Hrhuuclmgcn. liet gaal lrom cle doo~nee 
functmnul uott '~n !1,· Volk.,rtpublit:k te interesse
rm 'oor het ntC\J\\t' ),.." 1ntl en nu~t om hen uit te 
du lm en to t::fllll&ll.lh'l n n. Natuurlijk ontgaan de 
\t'ltchlllm tUlKil beult landrn h<·m niet, maar 

Spanje is een fascinerend model dat laat zien hoe 
men een democratie kan opbouwen die het tegen
deel is van een wederkerige vernietiging van vroege
re vijanden. Niet de roep om wraak wijst de weg, 
maar de wil om de tegenstanders van weleer een 
plaats te geven in de nil'uwe samenleving. 

De omwenteling in Polen is ook het begin ge
weest van een openlijke verdeeldheid binnen Soli
damosc. De twee culturen waarover Michnik wat 
schematiserend spreekt een tolerante, op Europa 
gerichte en een eng nationalistische lopen dwars 
door de vroegere oppositie heen. Misschien zijn de 
dissidenten tovenaarsleerlingen, die krachten heb
ben opgeroepen waardoor ze morgen opnieuw ver
pletterd worden. Een nieuwe Dreyfus-affaire sluit 
Michnik helemaal niet uit, integendeel: hij is bruten
gewoon bevreesd voor hel oplevende antisemitisme 
in een land waar nauwelijks nog joden wonen. Het 
gekrenkte nationalismr is hem een gruwel, al deze 
'late be,vijzen van moed' leiden tol niets. 

Michnik staat in zijn laatste boek La deuxlème rcvo
lu!lon uitvoerig stil bij de meningsverschillen binnen 
Solida.rnosc. Vooral zijn relatie tot Walesa is een 
meer dan complexe mengeling van bewondering en 
angst voor diens overweldigende persoonlijkheid. 
Al in een \Toeg J>tadium sprak Michnik de vrees wt 
dat Wa.lesa een soort persoonlijke dictatuur in de 
vakbond vestigde. In 1 98 5 schrijft hij echter dat hij 
zich beeft vergist en dat juist de personificatie van de 
vakbond in de figuur van Walesa WC7enlijk is ge
weest voor het overleven van Solidamosc. Wat niet 
wegneemt dat hij een hard oordeel uitspreekt over 
de presidentiële campagne van Walesa, waaraan al
les ondergeschikt wordt gemaakt. 

'Als men wil spreken over zijn niet doctrinaire 
karakter, dan moet men ook \vij.ten op het ontbre
ken van een programma. Het is verstandig om daar
in een gevaar te zien. De afwezigheid van een pro
gramma heeft een radicalisering van de opvattingen 
bevorderd en zal dat nog vaak doen.( ... ) Zijn zwak
ke punt is altijd 7jjn egocentrisme geweest. Zijn ver
houding tot de wereld is ern mengeling van groot
heidswaan en een minderwaardigheidscomplex' .11 

Wat meer dan in zijn vroegere geschriften bena
clrukt Michnik nu de schaduwzijden van het Poolse 
katholidsme en de vereenzelviging daarvan met een 
geidealiseerd nationalisme. De kerk heeft zich goed 
tegen het communisme weten te verweren, maar 

11 , Quc<tions de morale, questions de 
pohtique, m: Acbm M1chnik, l.D 
.kuxltmt rboluuon, p. 11 r . 
11. La druxième pha5e de b rholu 
Iron,!" cu de b Pologne, in: Adam 
MKhnlk,l.a Jw11imt riroluuon, p. 49· 
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weet zich in de nieuwe verhoudingen onvoldoende 
te beperken: 'Deze kerk weet zich geen houding te 
geven in een pluralistische samenleving.' 2 3 Ook 
herinnert hij aan de oproep van Wyszynski in augus
tus 1 98o om de stakingen af te breken. Nog steeds 
wil hij begrip opbrengen voor de katholieke kerk die 
decennia lang tussen een verzoenende en getuigende 
rol heeft moeten schipperen; maar zijn bezorgdheid 
is duidelijker dan voorheen waarneembaar. 'De 
kerk verenigt het beste en het slechtste van het 
Poolse volk in zich', concludeert Michnik. 

Een heel belangrijk criterium voor de omgang 
met de jonge democratic is de vraag of de verleiding 
van wraak kan worden weerstaan. Op die vraag is 
g~en gemakkelijk antwoord voorhanden. In een re
cent gesprek met Havel zegt Michnik: 'Toen ik in de 
gevangenis zat had ik rnijzelf twee dingen gezworen: 
ten eerste, dat ik nooit lid van een of andere oud
strijdersorganisatie zou worden, die medailles uit
deelt voor de strijd tegen het communisme. Ten 
tweede, dat ik nooit wraak zou nemen. Maar ik her
haalde ook voor mezelf het vers uit het gedicht van 
Herbert: "Vergeef niet, want het ligt niet in je macht 

2J.Idem, p. 64. 

te vergeven namens anderen, die bij zonsopgang 
verraden zijn." Ik denk dat we ertoe gedoemd zijn 
dat we aileen voor onrecht dat onszelf is aangedaan 
de absolutie kunnen geven. Absolutie voor onrecht 
tegen iemand anders ligt niet binnen onze macht'. 24 

Hoe zal de tweede fase van de revolutie verlo
pen? Michnik laat aan de Werdeaana van Pilsudski 
zien hoe mis het kan gaan. De grote bevrijder van 
Polen na de Eerste Wereldoorlog pleegde in 1926 
een staatsgreep en werd president van een autoritair 
regime. Vee! concrete suggesties hoe een herhaling 
van dit drama voorkomen kan worden, biedt Mich
nik niet. Het gaat hem meer om een houding tegen
over de Poolse geschiedenis en cultuur. Het zal we
derom niet verbazen dat hij in het conflict dat zich 
volgens hem ontwikkelt tussen de twee 'post-totali· 
taire' concepties, een uitweg wil vinden: 'Het is niet 
ondenkbaar dat de toekomst van de democratic in 
Europa afhangt van een compromis tussen de rede
lijke mensen die men in beide kampen aantreft.' 25 

Na alle omzwervingen is Michnik trouw gebleven 
aan de kunst van het compromis. 

24 Adam Michnik, Het instinct 
tot zelfbehoud ( een gesprek met 
Vaclav Havel), in: Vrij 
Nederland, 1 8 januari 1 9 9 2, p. 
34· 
2 5 La deuxieme phase de Ia 
revolution, in: Adam Michnik, 
La deuxieme revolution, p. 64. 
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Van polarisatie 
naar consensus 

P H . VAN PRAAG JR anti\ J~ T'HIA in 1987 ren 
L:Ofrt\\l)tlgmg hn·ft door-
g vr;enl, i~ de J!MtiJ in gro· Als politicoloog verbonden aan de Umversum van 
te dctturalc prublcml•n Amsterdam 

PvdA op de valreep door 
het CDA gepasseerd als 
grootste partij en behiel
den de regeringspartijen 
hun ruime meerderheid. gtr.~.tkt . i\anlt'itling om d~ 

\rr;an<lrrcndt• ~trJkglt \'3Jl 

•te I'HI \ a.m l'l'n korte analyst• te onderwerpen. Na
g• g~n 1.11 11 ordt•n wat dt• reden kan zijn dat grote 
groct~t·n kknr' dt· PvdA ontrouw zijn geworden. In 
ht t hijtlmtlt•r ,,,, olanclacht worden besteed aan het 
ftlt dat s<Küal dt•mocratischt• partijen berusten op 
een rit·• to1011r. ru.lll\11· van t.lc traditionele arbeiders· 
L:l c r.n grolt• grO('p<'n uit de middenklasse. 

tlug ng,punt 101n dit betoog is dat de s!Tategie 
'öl.ll ern rohtaàt'llMlij in het Nl·dcrlandse meerpar
liJ mtd~l ahiJ<l uat hH·t• onderdelen bestaat, die 
ouul11~ <Iu nen tt• 11orden ondu-cheiden. Ener· 
rljw gut het om l'<'n dl'(toralt' ~trategic, gE"richt op 
het Hrv.m-en 1010 optimJic steun onder de kiezers, 
illldei'7Jjds orn tlr p(llitll'kr strategie gericht op bet 
\Cf'H'f\'C'II 1an Tl'gt·nng•n·rantwoordelijkheid on
clcrdooreen l),lrtlj tclfll• h<.·pJien \'OOrwaarden. Een 
suaxnmtle drctorah· stratl·gic 'telt ,ecJal andere 
C'l~n .un et"n (J,'lrliJ dan ct·n SUl:ccsvotle politieke 
Jtnt•-gi<-. 11• t 'imkn 1 an dc JUI~ll' 'erhouding tus
!lt'll d tor alt" c:n pohtic ke strJtegic \'Ormt voor de 
p,-dA mls h.L!r upmhting in 1946 l'en groot pro· 
h!C'mt 1).~ kllcrm 1j11gang die dc P\'dA na 1987 heeft 
doorgrvOC'rd, kJn \\Ortll'n gl•kolrakteriscl.'rd als een 
n CU\\<', 'Ul•rlupig rni,Juktc, poging om de elcctora
lt1 ( n tlt• pulitit·k,• Mratt·gic \öln dt• parlij beter op el
~Jw lil te ~t· mml·n. 

I c!fl f'l•lur l!atle naar con•cnw1 
I Je ' ' rldo 1111g,ult'l.lg \au 19!16 \Urmde een grote 
trleuntrllang tr \H·rclcn sll·tht~ Ç2 7~tcls behaald, 
lcr.\ Ijl de I'Hl ~ In dt· opinitpl'ilingcn 1cer lange tijd 
op rrn :unm~nl11k hoger LC:tl'IJJnul had gestaan. 
l.angr. tijd l11d nwn, nll·t \oor de eer-te keer sinds 
1 4b, g ltoopt op C't'n ril-t torale doorbraak in de 
rimûng un .Je 40 proc .. nt, ec·n doorbraak die ten 
lmtr 7DU •Ümt'n te gun 1an het CUA. Velen in de 
J"dA wan 11 nun ll\l'ttu1gtl do~t dt· \lrijd tegen de 
bllbrak• ttcn en tegen de heriÏfning \'all het stelsel 
\.tn J(_ICial :rál'rhe1d l'lc l tor ui Ll'Cr succesvol zou 
%ljn l>ac hoop was h Hrgct·f,, Bmt.>ndien werd de 

De voortzetting van de 
co A-v v o coalitie, waarvoor beide partijen zich 
reeds voor de verkiezingen hadden uitgesproken, 
was door deze uitslag verzekerd. De frustratie in 
PvdA-kring was groot. 

Na deze 'overwinningsncderlaag' vond een in· 
terne herbezinning plaats over zowel het program
ma en de ideologie van de partij, als de strategie en 
de interne organisatie. Met betrekking tot de poli
tieke strategie werd geconcludeerd dat de PvdA zich 
in een polilick isolement bevond dat 7Jj aan zichzelf 
te danken had. Wat betTeft de electorale strategie 
werd \•a.stgcstcld dat de PvdA de vcrkiezingen van 
1986 \'an het CDA had verloren, doordat men onvol
doende aantrekkingskracht had op het politieke 
midden, in het bijzonder op de sociale middengroe
pen die dat midden in ruime mate bevolken.' 

Als hoofdoor-aak en schuldige werd de polarisa
tiestrategie aangewc7en. Encnijds was dit terecht, 
maar andcnJjds werd hiermee de polarisatiestrate
gie geen recht gedaan. De problemen van de huidige 
PvdA komen mede voort uit bet feit dat de positieve 
punten van de polarisatiestrategie in onvoldoende 
mate onderkend zijn. 

De stelling dat de PvdA door de polarisatiestrate
gie zichzelf in een politiek isolcment heeft laten 
drukken, is juist. Deze conclusie over de polarisatie
strategie als politieke strategie had al in 1977 moe
ten worden getrokken. De verloren formatie van 
1977 had duidelijk gemaakt dat de machtsstrijd met 
het CDA-in-wording om de dominante positie in de 
Nederlandse politiek, was verloren. 2 De verkie
zingsuitslag en de formatie van 1977 zijn echter 
nooit onderwerp van een officiële interne evaluatie 
geweest. De polarisatiestrategie hield na 1977 on
voldoende rekening met de vrij zwakke positie die 
de ~·dA nog steeds innam in het Nederlandse meer
partijenstelsel. In het rapport Bewogen be .. egrng uit 
1988 werd voor het eerst de centrale machtspositie 
van het CDA erkend in plaats van bestreden. In het 
jaarverslag 1989- 1990 vat partijsecretaris Beek de 
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wijziging van de politieke strategie kort en bondig 
samen: 'van polarisatie naar consensus'. Als politie
ke strategie was de koerswijziging een succes. In 
1989 bleek de PvdA voor zowel de Ieiding als de 
achterban van het CDA een aanvaardbare coalitie
partner te zijn. 

De koerswijziging van 1987 betrof eveneens een 
wijziging van de electorale strategie. Het ging erom 
aantrekkelijker te worden voor groepen uit het poli
tieke midden, te bewijzen dat een door de PvdA ge
voerd sociaal-economisch beleid wei degelijk het 
vertrouwen waard is. De PvdA werd in 1986, zo 
bleek uit electorale analyses, door de kiezers gezien 
als een behoorlijk linkse partij, bijna net zo links als 
de_ PSP. Politicologen raadden de PvdA aan om naar 
het midden op te schuiven. 3 De doelstelling was om 
alsnog uit te groeien tot een 40 procent-partij, waar
voor de steun uit het politieke midden broodnodig 
was. Bij deze bijstelling van het electorale profiel 
kunnen achteraf vraagtekens worden gezet. 

V erbazingwekkend is het dat de electorale koers
wijziging werd doorgevoerd, terwijl de program
matische discussie, geconcentreerd rond het rapport 
Schuivende panelen, niet tot duidelijke conclusies had 
geleid. Het valt verder te betwijfelen of de partij 
zich tot het voorjaar van 1990 voldoende de elector
ale risico's heeft gerealiseerd van deze koerswijzi
ging. Een zeker verlies aan de partijen op de linker
vleugel was voorzien, maar werd overkomelijk ge
acht; de winst bij andere groepen zou vee! groter 
kunnen zijn. De hoop alsnog een stap te doen op 
weg naar de 40 procent bleek een misrekening. Bij 
de Statenverkiezingen van 1 9 8 7 leek het te kloppen: 
een klein verlies aan links en aarzelende winst uit het 
midden. In 1989 klopte het al veel minder en in 
199 1, bij de Provinciale-Statenverkiezingen, hele
maal niet meer. Groen Links won nauwelijks, ter
wijl de PvdA een zware nederlaag leed. Een koers
wijziging gericht op het veroveren van het politieke 
midden heeft het paradoxale effect gehad dat de par
tij die bij uitstek het politieke midden vertegen
woordigt, namelijk o66, zeer snel is gaan groeien. 

Twee electorale ontwikkelingen waren niet voor
zien. In de eerste plaats is de trouw van grote groe· 
pen kiezers die tot het min of meer vaste electoraat 
behoorden, in onvoldoende mate onderwerp ge· 
weest van intern beraad. Door vernieuwers en 
doodgravers van de sociaal-democratie wordt vaak 
gesteld dat de 'traditionele aanhang' van de PvdA 
niet meer bestaat. De complexiteit van de moderne 
samenleving zou het niet Ianger mogelijk maken 
dergelijke grote homogene groepen te onderschei
den. De heterogeniteit is inderdaad toegenomen, 
maar zij kan de electorale ineenstorting van de PvdA 
binnen vijfjaar niet verklaren. 

Als 'traditionele aanhang' van de J;'vdA beschouw 
ik de zeer grote groep van kiezers met een !age op· 
Ieiding en een laag inkom en, een groep die vee! bre
der is dan de groep van uitkeringsgerechtigden.4 De 
electorale trouw van deze kiezers werd als vanzelf
sprekend ervaren . Een vergelijkbare miskenning van 
het belang van de traditionele aanhang van de PvdA 
trof men eerder aan bij de strategen van Nieuw 
Links en, begin jaren zeventig, in het debat rond de 
Progressieve Volkspartij. Slechts Den Uyl had daar 
wei oog voor. Het was voor hem een belangrijk rna· 
tief om al te intensieve samenwerking met o 66 te 
blokkeren. 

Terecht werd bij de koerswijziging in 1987 
Groen (klein) Links niet als alternatief voor deze 
kiezers gezien. Er werd echter geen rekening mee 
gehouden dat de traditionele aanhang, als alternatief 
voor de PvdA, ook thuis kon blijven of op uiterst 
rechtse partijen kon gaan stemmen, wanneer de 
PvdA onherkenbaar voor hen was. In 1966/1967 
had een dee! van de PvdA-aanhang ook al Boeren· 
partij gestemd, terwijl uit electoraal onderzoek be
kend is dat een behoorlijk dee! van de Centrum par· 
tij -kiezers bestaat uit potentiele PvdA-kiezers. 

Tot 19 8 7 voldeed de PvdA niet slechts door haar 
inhoudelijke stellingname aan de verwachtingen van 
grote groepen kiezers. Na 1987 is pas goed duidelijk 
geworden wat de electorale verdienste van de pola
risatiestrategie en van Den Uyl is geweest: door 

1 . De middengroepen plaatsen zichzelf 
niet per definitie in het midden van een 
links-rechts schaal. Een dee!, de radi
cale hoogopgeleide middengroepen die 
zich in de jaren tachtig sterk verwant 
voelden met de nieuwe sociale bewe
gingen, plaatst zichzelf eerder behoor
lijk links. Toch kan worden aangeno
men dat een groot dee! van de midden
groepen zich in het politieke midden 
bevindt. 

in deze periode en de formatie van 
1977, Ph. van Praagjr., Strateaieen 
i/lusie, e!fjaar strateaiedebat in de Pvc/A 
(1966- 1977), Amsterdam: Het 
Spinhuis, 1991. 

toraat slechts (uitgebreid) lager onder
wijs genoten; 51 procent van deze 
groep stemde PvdA (in 1971 slechts 30 
procent). De mensen met de laagste 
inkomens (minder dan f 2 1 .ooo, 
bruto) stemden voor 49 procent op de 
PvdA. De groep met een inkomen van 
f 21 .ooo,- tot f 3o.ooo,- stemde voor 
41 procent op de PvdA. U. van Deth, 
M. Leijenaar en K. Wittebrood, 
'Sociaal-economische positie bepaalt 
kiesgedrag', in: Namens, jrg. 6, afl4, 
1991,pp. 19 - 25)-

2. Zie, voor een uitgebreide analyse 
van de polarisatiestrategie van de PvdA 

3. Zie bij voorbeeld Bijlage I van 
Bewoaen beweainB (Amsterdam: PvdA, 
1988, pp. 99- 109) en C. van der Eijk 
en Ph. van Praagjr. (red .), De strijd om 
de meerderheid, de verkiezinaen van 1986. 
Amsterdam: CT-Pressi.i, 1987, pp. 135 
-l37· 
4 · In 1989 had 44 procent van het elec-
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ronfmntlltir~ tnt·t het CDA was en bleef de partij in 
hoge m~tr. hcrlu·nbur \OOr et>n ht!langrijlc deel van 
lwr tr.aditJOnc:lc ;achtnban. t:cn politielee pa.nij ont
let:nt h.ur idrntitt·it nil.'t sll.'thl) aan haar program
m.a. Voor ~rd slcthb muginaal m politielc geïnte
rt'3lecnl•· kic-n·t"' blijlet de identiteit van een partij 
prun;a1r Uil de puntt·n .,.. .lilrop lij bereid is strijd aan 
tr gun met ;amlt·rc p.1rtijcn. Het nastreven van con
fllct.•n mm11 geen 1df\t.lmlig~ doelstelling van een 
patliJ, lti:Urtonl11ctcn kunm·n uitermate functioneel 
:djn \oortlt• hcrhnba.arhcid v.m een partiJ. De PvdA 
hcrh h.m gnMll,lt' rlcctoralc· ~uc;cesscn behaald na 
rriJ!! wnlrontJlll'' met dr KVP (1956) en het CDA 
(111}} !'1111186).~ 

Buiii\'JIIIt marge' 'an de Nt•dcrlancbe consensus
dwn-. 1 ~til •~ dt PvdA alti je! lll't minst geporteerd 
gnHI'\1 \nur cll" harrnonicgt•dachte. Dat was reeds 
\bi" r ~"" 1u t·n cl.lt wu ook lO moeten zijn in de 
J '' i'll lll'gt·nllg. Dt• af,thaffing van de pularisatiestra
trg" \\il' n<H>dt.lkl'lrjk. llt•tto~boe dat thans op con
llrctt'n bc: ru~t. rn het bijwnder op conllictt>n met het 
CPA, I§ c:chtf'r fnuikend vo<~r de PvdA. De politieke 
\"Unhghr.d \.ln rlr. f',dA om een ~:onflict hoog op te 
JPCiro en\ rr,ulg•·n, l'en rompromts te ~tuiten, lijkt 
ru 1 1 \'trlorcn te· 7tjn gc·gaan. In het alZ\\ eren van 
d poiAnYtrotr.ah-git• en hd urnhellen v;an de con
~e~l•h' • d. ~l,dA \cclll.' Hr doorgescho
t:n 

De ronsrmu,,tr~tcgtl' leidt met alleen in cen 
OOllttlc mr.t hrtc.: IJA totakntiterts\ erlies, maar zou 
In rr.n ro.lhllc: met ' \ o en n b6 neneens leiden tot 
ct'tt 'mlo lW1 hrrkenb.urhcad. Dat dc belangrijkste 
tomi romrucn m Setlc·rbnd \rclal n.î de verlciezin
gcn \\ordrn gCJ!otc·n, draJgt \enlcr bij aan de on
hffi.:mb.urlwul 'in pohti•·kt• partijen, het vormt de 
kntt '"' cle p.mnmg~H·rhoudmg tus,en electorale 
tn politlrk1 1\tr.ah·g~t· c•nt~ c·c•n prnblcrm wa.trvan de 
l''d \ rn rlke w.tht~t•l,l\tlóll hc·hbrn. 6 

I' 11 '"'"''111 cl•·c turalc onl\Hkkding die niet is 

voorzien, is dat door het opschuiven van de PvdA 
naar het politieke midden, en vooral door het ster
ker profileren op trsutS die aantrekleelijk zijn voor 
middengroepen, het juist veel gcmaklcelijker wordt 
voor deze groepen om D66 te gaan stemmen. De 
PvdA onderscheidde zich tot 1989 onder andere 
door haar 'sociale gezicht' van partijen als D66 en 
CDA. Voor een niet onbelangrijk deel van de mid
dengroepen was dit 'solidariteitsmotier een belang
rijke reden om de PvdA te steunen. Doordat dit po
sitieve onderscheiclingspunt de laatste jaren is weg
gevallen, een ontwiklceling die al voor de w A o
maatrcgelen begon, hebben dele kiezers een belang
rijke reden minder om PvdA te stemmen. Daarnaast 
geldt dat als partijen wat inhoudelijke politiek be
treft meer op elkaar gaan lijken, niet-politieke mo
tieven het stemgedrag in sterkere mate gaan bepa
len. Te denken valt aan de uitstraling van de lijst
trekker en het niet-politielee image van een partij 
(redelijk, eensgezind en dergelijke). Het electorale 
ruilverkeer tussen CPA en VVD wordt hierdoor ge
deeltelijk gestuurd. De uitstroom van PvdA-lciezers 
richting 066 heeft eveneens te maken met het ver
dwijnen van positieve inhoudelijke onderscheidings
ponten van de PvdA. Op niet-politieke punten kan 
de PvdA de concurrentie met D66 nauwelijks win

nen. 
Eén van de overwegingen bij de koerswijziging in 

1987 was dat in de ogen van de leieners de PvdA te 
Links was, zich te dicht bij de PSP bevond en te ver 
van het politieke midden verwijderd was. In sep
tember 1989 was deze situatie aanzienlijk veran
derd. In de ogen van de lciezers bevond de PvdA zich 
duidelijk rechts van Groen Linies, dichter bij het po· 
litieke midden en was de afstand tot 066 sterk ver
kleind) Sinds 1989 is er nog maar weinig reden 
voor de PvdA om verder naar het midden op te 
schuiven. 

s ll< 'IC'"erlng \iln J n. J ~·n tlrn 
o.~c( «tQIWlllrnllt~~~«ruur, ·~'I'• 
}ft 4 , ur lt1 JI JU)IIAtlll' pul1n'la 
tlr«tatrj.! ral> rlr<'lnulr •11~1<-glt' nlt"t 
liJ \1)1 .. ~.1· C>llfulst llrl rl'ittl.al 
de~ doorilfU~ nn•lcr nll11~· 

~lt>'tin"'oruol<l·xnd~ rl.uu 
lnd, OOc1 nlru af un hu fdt dat tJ,. 

P.dA •oor 1o"'d d~dgtn IWihmg~lt 
dt n uo dr Urine llnhe ('UI'l"n 
rtnkunhertmhwbdd "on ].('11•'" 
Ik lijd •liD l>rttoloon& tm frll., <VIl• 

frûnU 1m1 d n r lldmlc •rr 

~ "'" '' 5'- "n vooro~J 
door «n nn de n~tldlt rn 

ftidutwmk oon~ dlt: m 
~~rlmd ooit b gt'\iln'<l f>.-.t Uil\<" 

1kh nit•t ~l··chL~ in vele incidenten, 
mur ook in verbaal gewrld. Zo 
lx•schuldigde partijvoorl.illcr Suurholf 
op dt' •oo~oa \'ólll Her Vrijt Voli, 
t·rlkelc d.agen voor de verlciezingen, de 
tt v Ponder de kop 'domweg Ll EC tN, 

d~t d~t de 11'. v r' 'm 'Goebbels 
gc:clot"'. Htt rr.}t Volk keerde zich m de 
wnp.agne \ed feller tegen de IC v P dm 
Jt Volhlumt (''" Romme) tegen de 
p,M, (Marcd Roele, 'lnhoud~nalyle 
'.u1 de berichtgeving io Htt VnJ< Vol i, 
Jt l'p/Jo~roru en Htt HondrlsbloJ over de 
c.amp.agne ~oor de Kamerverlciezmgen 
''" 1 Hfi', doctoruJ...criptie 1989, 
Um~c.-.itt'it vm Amsterdam) 

(a.w. pp. 366-367) dat een stembusac
coord met de v v oen o 66 het dUem
m.l zou oplossen, het 'gelijk van Van 
Thijn', i~ aanvechtbaar omdat hij een 
es.~ntieel onderdeel uil heL betoog van 
Van Thijn weglaat: de noodt-aak het 
k.ie5Stelsel te hervormen io de richting 
van een beperkt cfutricterutelsel. 
Zondrr herziening un het lcicsstelsel 
7UIIen stembusaceoorden veelal niet 
worden gesloten of nlet tot meerder
heidnonning leiden. Indien de meer
derheidworming vóór de verkiezingen 
plut.svindt, pn elector.tle en politie
ke strategie per definitie samenvallen 
(Ph. \.ut Prugjr, 1991, a.w. , p. ~). 

b, De >telling van J.Th.J. \m drn Berg 
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KoerswijziainB co A 

Het vinden van een evenwicht tussen continwteit en 
noodzakelijke vernieuwing is vaker een probleem 
geweest voor de PvdA. In 1946, bij haar oprichting, 
heeft de PvdA ermee geworsteld en in de tijd van 
Nieuw Links eveneens. Op dit punt, maar ook op 
een aantal andere, kan de PvdA vee) leren van het 
CDA. In de periode 1982-1986 voerde het CDA bijna 
geruisloos een vrij drastische koerswijziging door, 
die zowel zijn electorale als politieke strategie be
trof. Tot verrassing van velen wijzigde het CDA in 
1986 zijn politieke strategie door v66r de verkiezin
gen duidelijk te maken waar zijn coalitievoorkeur 
lag: doorregeren met de vvo, zonder de mogelijk
heid van een andere coalitie volledig uit te sluiten. 

Deze wijziging in politieke strategie was eenma
lig. In 1989 sprak men voor de verkiezingen officieel 
geen coalitievoorkeur uit. De wijziging in de elec
torale strategie van het CDA was vee! fundamenteler 
van aard. De partij besloot zich niet Ianger uitslui
tend te richten op zijn traditionele, kerkelijke kie
zers, maar eveneens op de kiezers uit het politieke 
midden die sympathie hadden voor het kabinetsbe
leid, maar de christelijke uitgangspunten van het 
CDA niet onderschreven. Deze strategie was opval
lend succesvol. De traditionele kiezers werden 
behouden, terwijl het aantal niet-kerkelijke kiezers 
groeide van 5 procent in 1 98 2 naar 1 6 procent in 
1986. 8 In 1989 stemde wederom een vergelijkbaar 
aantal niet-kerkelijke kiezers op de partij van Lub
bers. 

Het co A slaagde erin om ondanks de verbreding 
van zijn electorale achterban herkenbaar te blijven 
voor zijn traditionele achterban. De verklaring hier
voor moet worden gezocht in het feit dat de partij 
zich bewust is van het belang van haar traditionele 
kiezers en hun gevoeligheden in de dagelijkse poli
tiek ontziet. Zo heeft het CDA een wettelijke rege
ling van euthanasie eerst jarenlang tegengehouden 
en getraineerd en nu bereikt dat een compromis is 
gesloten waarbij euthanasie formeel strafbaar blijft. 
Ten aanzien van een wettelijke regeling van abortus 
is in het verleden een vergelijkbare strategie ge
volgd. De verdienste hiervan is dat het CDA zijn ach
terban jaren de tijd heeft gegund te wennen aan de 
gedachte dat bepaalde gegroeide praktijken geaccep-

7. Volgens de gegevens van het 
N ationaal Kiezersonderzoek werd de 
PvdA in 1 9 8 9 op de tienpunts links
rechtsschaal gemiddeld op 3. 1 
geplaatst (in 1986 was dat 2.7), Groen 
Links werd op 2. o geplaatst en o 66 op 
4.2 (in 1986wasdatnog4.7).lnde 
ogen van de kiezers is de afstand tus
sen o66 en de PvdA daarmee afgeno-

teerd dienden te worden, en het tegelijkertijd kan 
volhouden principieel niets te hebben toegegeven. 
Het CDA heeft vaker de besluitvorming rond een in 
eigen kring omstreden politiek onderwerp bewust 
vertraagd. De besluitvorrning over de plaatsing van 
kruisraketten heeft in Nederland door toedoen van 
het CDA zes jaar geduurd. Ook hier nam het CDA, 

gezien de verdeeldheid in eigen kring, ruim de tijd 
om interne weerstand te pacificeren. 

Om bovengenoemde reden liep het CDA met zijn 
op verbreding van de electorale achterban gerichte 
strategie weinig risico. Daarbij had het in vergelij
king met de PvdA H:n belangrijk voordeel: de on
derwerpen waarop de nieuwe aanhang werd ge
worven (onder meer het slagvaardige sociaal-econo
rnisch kabinetsbeleid) stonden niet per definitie op 
gespannen voet met de onderwerpen waaraan de 
traditionele achterban hechtte. Eerder is sprake van 
een zekere complementariteit. De electorale coali
tie waarop het co A berust, staat daardoor niet struc
tureel onder druk. W el zal het vertrek van Lubbers 
waarschijnlijk voor een electorale terugslag zorgen. 
Sociaal-democratische partijen als de PvdA hebben 
daarentegen wei te maken met structurele spannin
gen in hun electorale coalitie. 

Electorale machtsbasis 
De specifieke aard van de electorale coalitie waarop 
de PvdA berust vormt een andere factor die een be
langrijke rol speelt bij de huidige problemen. De 
partij heeft zich bij de koerswijziging onvoldoende 
gerealiseerd dat de electorale machtsbasis van de 
sociaal-democratie in de meeste landen van Noord
West-Europa berust op een zeer kwetsbare elector
ale coalitie van middengroepen en grote groepen 
mensen met lagere inkom ens ( oorspronkelijk ge
concentreerd rand het traditionele industrieproleta
riaat, maar nu veel breder samengesteld). Deze 
coalitie is in het verleden niet als een vanzelfspre
kendheid tot stand gekomen, maar bewust ge
creeerd op basis van een politiek programma waarin 
de verschillende groepen zich in voldoende mate 
konden herkennen. Deze electoraal-strategische ge
dachtengang zal ik bier nader uitwerken. 

Hoewel de doorbraak richting rniddengroepen 
onder zowel Drees als Den Uyl slechts in geringe 

men van 2 pun ten in 1986 tot ruim 1 
puntin 1989. 
8. J.J.M. van Holsteyn en G.A. Irwin, 
'co A naar vorenl Over de verande
rende verkiezingsstrategie van het 
CDA', in:Jaarboek 1987 van het 
Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen (p. So) . 
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mat uc vol was, geldt ook voor de PvdA dat haar 
a ·hterban een coalitiekarakter beeft. Vol gens de ge
g~ven van bet Nationale Kiezersonderzoek be
sc:houwd in 1982 ruim de helft (53,3%) van de 
PvdA ki z rs zichzelf als geschoolde of lagere arbei
d r. In 1986 lag dat aandeel op 51,8% en in 1989 
nog teeds op ecn vergelijkbaar niveau. Dit duidt op 
tl'n 1war overv rtegenwoordiging van deze sociale 
gro 'P onder het PvdA-electoraat (landelijk be-

houwd in 1986 35% van de onderzochte groep 
7ith7 •If als arb ider). Het CDA is onder deze groe
IX·n h • I Iicht ondcrvertegenwoordigd, o66 is in 
19 6 wat t rker ondervertegenwoordigd (25,6%) 
l'n dr vvo zwaar ( 1 1, 2%). De steun onder de mid
dt.1grocp n geeft het omgek erde bceld te zien. De 
P1dA b b hoorlijk ondervertegenwoordigd (48,3 
Hr us 64% in de landelijke steekproef). Het CDA is 
it·t oververteg nwoordigd, o66 wat sterker terwijl 
dt vvo zc r sterk is oververtegenwoordigd. Bijna 
90% van d vvo-kiezers b schouwde zichzelf in 
19 b ab b horcnd tot de middenklasse. 

Dt PvdA en de vvo zijn beide van oorsprong 
kl ·partij n. D PvdA i er in de loop der jaren 
lx-tl'T clan d v v o in ge laagd haar achterban te ver
bn·d ·n. D • lectorale achtcrban van het co A is van 
oud h ·r in sociale samenstelling een vrij getrouwe 
1 tTrspicg •ling van de Nederlandse bevolking ge
w ·t· t. D samcnbindende christelijke levensbe-

houwing maakt bet samenbrengen van tegenge-
tdtlt of nirt parall I lopende sociaal-economische 

lwl ng ·n 1· I g makkelijker dan voor de PvdA of de 
1 vn. I let CDA weet nog teeds een substanticel dee! 
1 n tl• kcrk lijke arbeid rs aan zich te bind en. 
Ondrr dt nict-kcrkclijke arbeiders is de PvdA nog 
tt·rk ·r ovrrvcrtcgenwoordigd.9 Globaallaten deze 
1jf1 r 1ien dat binnen d electorale aanhang van de 

J>HJ de v rh uding arbeidcrsklassc-middenklasse 
Ji.IJJifiy ligt, waarbij de eer te groep over- en de 
lilt' ·de groep ond rvertegenwoordigd is . Terecht is 
1 tg · tt•ld dat de groeimogelijkheden voor de 
PHI 1 bij n verkiezingsuitslag van ruim 3 opro
ltnl1 vooralligg n bij de middengroepen. Niet na-
r·gun i. in h '" rr een orientatie op de midden-

groepen electorale risico's met zich mee zou bren
gen. 

Verscbillende auteurs die zich met de electorale 
positie van sociaal-democratische partijen in West
Europa hebben beziggehouden, hebben crop gewe
zen dat het niet vanzelfsprekend is dat zowel de ar
beidersklasse als de middengroepen zich kunnen 
vinden in een sociaal-democratisch programma. 
Przeworski heeft op dit punt een uitgesproken stel
ling geformuleerd. Hij betoogde tien jaar geleden 
dat de ontwikkeling van klassepartij naar volkspartij 
in vee! Ianden gepaard is gegaan met een verlies aan 
wervingskracht onder de traditionele aanhang van 
de sociaal-democratische partijen, de zogenaamde 
trade-qff. Slechts in een beperkt aantallanden was de 
resultante van electorale groei onder de rnidden
groepen en verlies onder de arbeidersklasse positief 
geweest. Volgens Przeworski gold dat met name 
voor de Scandinavische Ianden. 10 

De Deense socioloog Esping-Andersen is, gei'ns
pireerd door het werk van Przeworski, verder ge
gaan met de analyse van de electorale ma~tsbasis 
van de sociaal-democratie in de drie Scandinavische 
Ianden. Hij heeft zich vooral verdiept in het hervor
mingsprograrnma dat een electorale coalitie moge
lijk maakte . Zijn stelling is dat de noodzakelijke 
voorwaarde voor een succesvolle coalitie was (en is) 
dat de verbeteringen in de materiele en immateriele 
positie van de laagste inkomensgroepen niet ten 
koste mogen gaan van de positie van andere groepen 
loontrekkenden, met name niet van de in omvang 
groeiende rniddengroepen. Het programma client in 
zijn visie een duidelijk positive sum-karakter voor de 
verschillende groepen loontrekkenden te hebben en 
mag geen zero sum-conflicten impliceren. Een suc
cesvolle hervormingspolitiek met een positive sum

karakter kan gunstige invloed hebben op de elector
ale positie van de partij. 1 1 Oftewel: de wijze waarop 
de strategic, gericht op de uitbreiding van de elec
torale steun, vorm krijgt, bepaalt of er een electo
raal dilemma optreedt. 1 2 

In de periode 1945-1970 hadden de sociaal-de
mocraten in Noord-West-Europa in principe een 

9. Z1 J. 1 n Dcth 1 M. Lcijcnaar en K. 
\\'Jil,·brood 1 '.' ·aal- conomi che 

Chicago/London: University of 
Chicago Press, 1986. 

klassen. 
1 2. Zie ook D. Sainsbury, 'Party stra
tegies and the electoral trade-off of 
class based parties; A critique and 
application of the "dilemma of e lecto
ral socialism", 'in: European journal of 
Political Research, 18, 1990, p. 29-50. 
Sainsbury concludeert: 'Instead, it is 
how the party attempts to extend its sup
port which determines !f and to what dearee 
its capacity to mobilize workers is reduced.' 

p< 1t1< h<:pult ki gedrag' 1 in: 
o•,jrg.& 1 afl4, 1991,pp. 19-25. 

1 o. llrt norspr nkelijke artikel uit 
19 o 1 opgt·n men in A. Pr7eworski, 
<1p1rolum aoJ 0<101 Dcmocroc_y, 

l mhntl ,. ambridge University 
l'r , 19 S· De telling is nader uitge
\\crkt ·n tmpiri ch onderbouwd in A. 
l'l'lt\\U ki .rnd J. 'pragu •, Paper 
U>M, ~ llut<•r) oJEitrtorol oc1olum, 

1 1. G. Esping-Andersen, Politics 
ooomst Markets; The Social Democratic 
Rood to Power, Princeton: Princeton 
University Press, 1985. Het positive 
sum-karakter had in Scandinavie in eer
ste instantie betrekking op de coalitie 
van de sociaal-democraten met de 
arme boeren; bij de opbouw van de 
verzorgingsstaat in toenemcnde mate 
op een coalitie met de nieuwe midden-
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dergelijk programma tot hun beschikking. Afhan
kelijk van de nationale machtsverhoudingen waren 
ze in staat het in meerdere of mindere mate uit te 
voeren. De kern van dat programma werd weten
schappelijk gedragen door de dominante positie van 
de Keynesiaanse theorie in de economische weten
schap, die een actieve economische rol van de natio
nale overheid bij het streven naar volledige werkge
legenheid rechtvaardigde. Volgens het sociaal-de
mocratisch gedachtengoed van deze periode zou een 
actieve economische politick van de overheid het 
mogelijk maken zowel de conjunctuurcyclus gro
tendeels te beheersen als een optimale economische 
groei te realiseren, beide voorwaarden voor een 
voorspoedige ontwikkeling van de verzorgingsstaat. 

Ideologisch werd het sociaal-democratisch pro
grarruna gekenmerkt door de opvattingen van met 
name Crosland en Galbraith, die in respectievelijk 
Engeland en de Verenigde Staten pleitten voor een 
economische rol van de overheid die beduidend ver
der ging dan de Keynesiaanse conjunctuurpolitiek 
gericht op volledige werkgelegenheid. De staat 
diende niet slechts armoede te bestrijden en ieder
een een bestaansminimum te garanderen, maar zich 
ook actief in te zetten voor de bestrijding van onge
lijkheid en voor het creeren van gelijke kansen voor 
iedereen. Het betekende dat de staat de verant
woordelijkheid op zich diende te nemen voor een 
groot scala aan overheidsvoorzieningen, bij voor
beeld op het terrein van het onderwijs en de gezond
heidszorg. Bij Crosland is het gelijkheidsideaal daar
bij wat nadrukkelijker aanwezig dan bij Galbraith. In 
Nederland was Den Uyl vanafhet begin van de jaren 
zestig bij uitstek de vertegenwoordiger van dit den
ken. Het eerste deel van het rapport Om de kwaliteit 

van het bestaan, van de hand van Den Uyl, was sterk 
door Galbraith belnvloed. Drees jr. sprak in I963 
spottend over prof. Uylbraith. 

Volgens Esping-Andersen leidde de opbouw van 
de verzorgingsstaat niet automatisch tot steun uit de 
middengroepen voor dit project. De sociaal-demo
craten moesten er juist voor zorgen dat de verschil
lende voorzieningen een sterk universalistisch ka-

1 3. G .A. Esping-Andersen, The three 
worlds if welfare capitalism, Cambridge: 
Polity Press, 1990. Zie voor een 
uitgebreide bespreking P. Kalma en 
M. Krop, 'Zonder het "midden" gaat 
het niet. Vernieuwing van de verzor
gingsstaat en politieke strategie', in: 
Het twaa!Jde jaarboek voor het democra
tisch socialisme, Amsterdam: Wiardi 
BeckmanStichting, 199•,pp. 8J-Io2. 
Zie verder voor een boeiende, op 
Esping-Andersen gebaseerde beschou
wing Kees van Kersbergen 'De 

rakter zouden krijgen. In een later hoek onder
scheidt Esping-Andersen dan ook drie typen verzor
gingsstaat: de sociaal-democratische (met name in 
Noorwegen en Zweden), de conservatief-corpora
tistische (Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk) en de 
liberale (Engeland en de Verenigde Staten).' 3 ln de 
sociaal-democratische verzorgingsstaat zijn de socia
le grondrechten van de burger het meest stevig ver
ankerd. Het universalistische karakter van die ver
zorgingsstaat betekent in de eerste plaats dat de 
voorzieningen worden verstrekt onafhankelijk van 
de eigen bijdrage in het verleden en onafhankelijk 
van de financiele positie van de ontvanger. In de 
tweede plaats diende het niveau van uitkeringen en 
overheidsvoorzieningen op een vrij hoog niveau te 
liggen om de steun van de middengroepen te ver
werven. Deze twee kenmerken waren de voorwaar
den voor een positive sum-strategic van de sociaal
democratie. De conclusie van Esping-Andersen in 
I 9 8 5 was dat het slechts in een peri ode van sterke 
economische groei mogelijk was een verzorgings
staat op te bouwen waarbij de verbetering van de 
positie van de laagstbetaalden niet ten koste van de 
middengroepen ging. Hij waarschuwde daarbij dat 
een sterk op inkomensherverdeling gerichte poli
tick, ten nadele van de middengroepen, de machts
basis van de sociaal-democratie slechts zou kunnen 
uithollen. 

Economische democratie 

Het programma dat ten grondslag lag aan dit klas
sencompromis raakte na I 970 in de problem en. De 
Keynesiaanse theorie hood geen antwoord op de 
stagna tie- ( eigenlijk stagflatie-) problemen van de 
verzorgingsstaat en raakte haar dominante acaderni
sche positie kwijt. Politick gezien leidde de dure 
verzorgingsstaat in enkele Ianden tot massaal 
belastingprotest en soms tot de opkomst van anti
belastingpartijen. Het draagvlak van de verzorgings· 
staat begon onder de middengroepen af te nemen. '4 

Geen enkele sociaal-democratische partij had een 
adequaat antwoord op de groeiende kritiek op de 
verzorgingsstaat. Esping-Andersen constateerde in 

Nederlandse verzorgingsstaat in verge
lijkend perspectief' in: U. Becker 
(red.), Maatschappij, macht, Nederlandse 
politiek, een inleidina in de politieke 
wetenschap, Amsterdam: Het 
Spinhuis, 199o(tweede druk) . 
'4· Wiegel was in Nederland de eerste 
politicus die dat onbehagen van de 
middengroepen verwoordde in de 
vvo -verkiezingscampagne van 1972 . 
De vvoheeft onder Wiegel electoraal 
sterk van dit onbehagen geprofiteerd. 

candin2 
z v ntig 

lkaar v 
partijen 
tisch OV\ 

best, exh 

on clanks 
ring v 
voor ad] 
tive sum 

materiel 
b Iangel 
uite n, 
g n. Hi 
tr ven 

het g dl 
produk 
winstui 
loonma 
d voor 
mogen 
I nde v 
me g 
mog lijl 
van de 
ling n 
ovcrstij 
gro pe 



L 

s &__o 3 I 992 

candinavie, met name in Denemarken, in de jaren 
7 ventig de eerste tekenen van ontbinding: het uit 
elkaar vallen van de electorate coalitie waarop de 
partijen berustten. In I 9 8 5 was hij niet erg optimis
ti ch over hun to komst ('Social-democracy seems, at 
ben, exhauned; at worst dyina', p. 3 18) maar zag des
ondanks nog wei mogelijkheden voor een revitalise
nng van de sociaal-democratische partijen. Daar
voor a htte hij het noodzakelijk om een nieuwe posi
me sum-coalitie te smeden, niet zozeer op grond van 
mat riel beleidsdo l tellingen, daarvoor liepen de 
belang n van arbeider en middengroepen te sterk 
uat en, maar op basis van immateriele doelstellin
g n. Hij zag goede mogelijkheden daartoe in het 
tr v n naar 'economische democratic', opgevat als 

h t g d It lijk in coUectief beheer brengen van de 
produkti middelen (bij voorbeeld via collectieve 
win tuitk ringen in fondsen) in ruil voor algemene 
loonmatiging. Hij verwees daarbij onder meer naar 
d voor tellen van het kabinet-Den Uyl over de ver
m g n anwa deling. Een uitbreiding van verschil
lt>nd vorm n van bedrijfsdemocratie leek hem hier
m go d t combineren. Deze aanpak zou het 
mog •lijk mo ten maken de financiele problemen 
van de v norgingsstaat op te lossen en de tegenstel
lang •n tu . n d ver chillende loonafhankelijken te 
uv ·r. tijg n en zelfs de in aantal groeiende midden
groepen n d langzaam krimpende arbeidersklasse 
opnicU\\ t ver nigen in een brede coalitie van loon
tr ·kkenden: 'Economic democracy is at the present the 
on/ rrolastiC centerpiece around which a proarammatic re
nmol can be bUilt' aldus Esping-Andersen. 

Espmg And rsen gaf in 19 8 5 een trefzekere ana
ly van d problemen van de sociaal-democratie, 
maar d ri hting waarin hij de oplossing zocht 
\'Old 'l'd ni t. In 1990 constateert hij dat zijn oplos
ing ni t w rkte bij gebrek aan medewerking van de 

k pitaalbezitt rs. 15 Hij schetst nog wei uitgebreid 
d · vadi n t van de ociaal-democratische verzor
gmg. Laat, maar waagt zich niet meer aan een oplos-
ing voor d grote financiele problemen waarin deze 

v ·rk •rt. 0 mog lijkheden die hij vijf jaar eerder 
nog zag voor en positive sum-coalitie op een niet
matl.'n I t rrein zijn verdwenen. Niet slechts de 
opti • van ' onomi che democratic' heeft gefaald, 

15. 'I! still takes two to tanoo and, in a 
world with jru capital movements, your 
partner may choos• not to dance' conclu
deert Esping Andersen in I 990 (p. 
1 8 ). terker dan in zijn studie uit 
198 51 gt hij in dit boek over de toe
komst van de verzorgingsstaat de 
nadruk op de wenselijkheid van een 
nieuw extern compromis tussen kapi
taal en arbeid. 

ernstiger is nog dat de wenselijke loonmatiging rond 
1988 in Zweden in toenemende mate spanningen 
opriep tussen de particuliere en de publieke sector. 
De solidariteit tussen de loontrekkenden wankelde 
in d<! meest ontwikkelde sociaal-democratische ver
zorgingsstaat. I 6 

Debat in de PvdA 
De analyses van Esping-Andersen hebben tot nu toe 
nauwelijks een rol gespeeld in het debat over de 
koerswijzigingin de PvdA. Wei heeft Kalma in 1988 
in zijn pleidooi voor een vernieuwing van de rechts
orde van de arbeid een aantal ideeen ontwikkeld die 
enige verwantschap tonen. I 7 Kalma wijst er nadruk
kelijk op dat de sociaal-democratie altijd de belan
gen van de gehele werkende bevolking heeft behar
tigd; bij de opbouw van de verzorgingsstaat stond de 
sarnenhang van de loonafhankelijke beroepsbevol
king centraal. De solidariteit binnen de factor arbeid 
gaf uiting aan deze interne sarnenhang. Naast dit 
'interne cornprornis' binnen de werkende bevolking 
onderscheidt hij het 'externe comprornis' tussen ar
beid en kapitaal. Dit externe comprornis beschouwt 
Kalma (terecht) als een positive sum same maar, in 
tegenstelling tot Esping-Andersen, analyseert hij het 
interne compromis niet in deze term en. I 8 Hij legt 
op dit punt dan ook geen verband tussen het verval 
van het Keynesianisme, de uitholling van het 'inter
ne cornprornis' en de electorale problernen van de 
sociaal-dernocratie. Wei formuleert hij enkele voor
waarden die in het verleden het 'interne compro
mis' hebben mogelijk gernaakt en die bij een ver
nieuwing gehandhaafd dienen te worden. Het gaat 
daarbij om een pleidooi voor een zeker centralisme, 
omdat aileen op nationaal niveau een afweging van 
belangen mogelijk is, en om de belangrijke rol die 
een landelijk opererende vakbeweging heeft bij het 
handhaven van de interne samenhang binnen de 
werkende bevolking. I9 Deze voorwaarden sluiten 
goed aan bij de benadering van Esping-Andersen. 

Kalma en Krop hebben kortgeleden nog gesteld, 
op gezag van het meest recente werk van Esping
Andersen over de verzorgingsstaat, dat steun van 
middengroepen noodzakelijk is bij de vernieuwing 
van de verzorgingsstaat. 20 In zoverre de Neder-

I6. Esping-Andersen, I990, a.w., p. 
2 27. 

I 7. P. Kalma, He! socialisme op sterk 
water, veertien stellinoen, Deventer: 
WBS/Van Loghum Slaterus, I988. 
I8 . Kalma, I988, a.w., p. 56. 
19. Kalma, I988, a.w. pp. 47/48 en 

P· 59· 
2o. Zie noot I 3. 
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landse verzorgingsstaat een universalistisch karakter 
heeft, zou dat gehandhaafd dienen te worden. Ze 
gaan echter voorbij aan het door Esping-Andersen in 
19 8 5 geschetste gevaar dat verschillende groepen uit 
de achterban van de sociaal-democratie tegen elkaar 
uitgespeeld worden bij gebrek aan positive sum-op
lossingen. 

De kemvraag voor de PvdA is, gegeven de nood
zaak de verzorgingsstaat op een aantal pun ten te her
zien, ofhet mogelijk is een programma te ontwikke
len waarin de laagstbetaalden en de middengroepen 
zich voldoende kunnen herkennen. Het rapport van 
de commissie-Wolfson, Niemand aan de kant, is het 
eerste PvdA-rapport waarin geprobeerd wordt de 
problt:matiek van de verzorgingsstaat consequent te 
analyseren vanuit een perspectief dat nauw verwant 
is aan de benadering van Esping-Andersen. Na
drukkelijk wordt gesteld dat verschillende groepen 
niet tegen elkaar mogen worden uitgespeeld en dat 
de verzorgingsstaat een breed karakter client te be
houden. Voorzieningen die ook voor middengroe
pen aantrekkelijk zijn, dienen gehandhaafd te wor
den. Een verzorgingsstaat die zich uitsluitend op de 
'zwakkeren' zou richten, zou door de middengroe
pen als een fiscale last worden ervaren. Op terrnijn 
zou daarmee het draagvlak onder de middengroepen 
en de legitirniteit van de verzorgingsstaat verdwij
nen. Vanuit deze redenering wordt een sociaal mini
stelsel terecht afgewezen. Een brede verzorgings
staat produceert zijn eigen solidariteit, aldus de 
commissie. Op dit punt is het rapport, na aile eerde
re verwarring, een pleidooi voor eerherstel van de 
sociaal-democratische visie op de verzorgingsstaat 
en in zekere zin ook een poging om het vertrouwen 
in het 'sociale gezicht' van de PvdA te herstellen. 
Dit pleidooi kan voor de PvdA echter slechts resul
taat hebben indien het rapport niet aileen wordt 
aanvaard door het congres, maar bovendien door de 
PvdA-leiding met overtuiging wordt uitgedragen. 

Dit betekent dat conflicten met het CDA over het 
karakter van de verzorgingsstaat niet ondergeschikt 
mogen worden gemaakt aan de politieke strategie 
die gericht is op consensus met het co A. 

Het rapport gaat echter een vraag uit de weg: 
stilzwijgend wordt aangenomen dat de huidige bre
de verzorgingsstaat nog voldoende steun heeft bij de 
middengroepen. Anders geformuleerd: het brede 
pakket aan voorzieningen dat, naast het stelsel van 
overdrachtsuitgaven, door de huidige verzorgings
staat wordt geboden, zou ook voor de middengroe
pen nog steeds aantrekkelijk zijn. Jndien dit a! juist 
moge zijn, had de comrnissie toch op zijn minst de 
vraag kunnen opwerpen of de politiek van met name 
PvdA-bewindslieden om voor kinderdagverblijven, 
in het onderwijs en in de gezondheidszorg inko
mensafhankelijke bijdragen in te voeren (of te ver
sterken) die in het bijzonder de middengroepen 
treffen, de legitimiteit van de verzorgingsstaat niet 
ondergraaft. Het pleidooi voor een sterkere pro
gressie in de inkomstenbelasting is gezien de uit
gangspunten van de comrnissie op dit punt zeer ver
rassend. Te weinig heeft de commissie zich de vraag 
gesteld of de brede verzorgingsstaat niet slechts 
onder specifieke voorwaarden solidariteit onder de 
middengroepen produceert. 

De koerswijziging van 19 8 7 was om verschillen
de redenen noodzakelijk, maar onvoldoende door
dacht. De electorale coalitie waarop de PvdA be
rust, is, gedeeltelijk onnodig, onder zware druk 
komen te staan. De commissie-Wolfson heeft met 
haar rapport een eerste aanzet gegeven voor een 
visie op de verzorgingsstaat waarin zowel de laagst
betaalden als de middengroepen zich kunnen her
kennen. Daarmee kan het een basis gaan vormen 
voor herwonnen sociaal-democratisch zelfvertrou
wen en voor electoraal hers tel. Het denken over de 
meest wenselijke vorm van de brede verzorgings
staat client echter te worden voortgezet. 
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Tran formatie van de be
zitsverh udingen vormde 

Denivellering in 
de vermogens
verhoudingen 

van een sterk door bezit-
ters van grote privevermo

van oudsher cen centrale, 
z ni t d c ntrale do 1-
tclling van d sociaal-de-

NICO WILTERDINK 
gens gedomineerde samen
leving, veranderde Neder
land in een samenleving 
waarin de contrasten tus
sen de klassen veel kleiner 

m rati. ch b wcging. AI
], n door de produktie
mtdd ·I n aan prive-eigcna-

Verbonden aan de vakeroep socioloeie van de 
Universiteit van Amsterdam 

r n te ontr kk n en in han-
dtn van 'de g meenschap' te brengen kon de on
r chtvaardigh id van de kapitalistische verhoudin
gcn \\Orden opgeheven, zo luidde het uitgangspunt. 
Dit trev n naar algehele 'sociali a tie' werd sinds de 
j n·n d rtig weliswaar verlaten, maar de vorming 
nn roll eli fbezit t n behoeve van meer rechtvaar
digc ' rhoudingen en als tegenwicht tegen de macht 
' n ondcrn mers ble f een belangrijk oogmerk. Zo 
h 'l cdclt• het ?velA-rapport De wee naar vrijheid uit 
1 51 ' I aanda ht aan de opbouw van collectieve 
foml,t·n en wa de Vcrmogensaanwasdeling een van 
dt• 'structuurh rvormcnde' (en, zoals bekend, mis
lukte) plann n van h l kabinet-Den Uyl van •973-
•977. In d PvdA-1 uze van die tijd: 'spreiding van 
ink mt•n, kennis en macht', welke dit kabinet tot de 
1ijm• had gemaakt, leek 'spreiding van vermogen' 
implidctl tijn begrepen; soms werd zij er expliciet 
aan tocg •vo gd. Collectivisering en nivellering van 
n·rmogm bleef tot de sociaal-democratische doel
.,tdling ·n bt•horen, aJ werd er de laatste jaren wei-. 
nig m t'r v •r v rnomen. 

\Vat i. er van di do lstelling terecht gekomen? 
t' gt srhi ·d nis is de beweging ook in dit opzicht 

nil't ongunstig gezind geweest. inds het begin van 
dttt Ct'U\\ vond in ederland, net als in andere 
\ '"l r • Ianden, en ni t onaanzienlijke collectivi-

ring en nivellering in de vermogensverhoudingen 
pia b. D coli clivi ring hield in dat er een pro
poruoncl( v rs huiving optrad van privevermogens 
1 f p ·r o nlijk vermogens naar meer collectieve 
\ rmog ·n , in hand n van ov rheden en private or
gani tlc , z a] tichtingen n verenigingen. Dit be
lt·hnd · al n zek re niv Hering, maar daarnaast 
H·rmin<lt•rdc de ong lijkheid in de verdeling van pri
' ·., ·rmogcns, tij ht•t dat deze groot bleef. 

lkid · ontwikk lingen impliceerden vrij ingrij
pt·nd n-rand ringen in de kla senverhoudingen; 

waren geworden en de 
grenzen ertussen waren 

vervaagd. Deze ontwikkeling kan slechts in beperkte 
mate worden toegeschreven aan het bewuste stre
ven van socialistische of andere politici. Belangrijker 
en fundamenteler was de lange-termijntrend van 
groei en schaalvergroting in de produktie, die stij
ging van inkomens en accumulatie van vermogen 
met zich meebracht, terwijl daarnaast crisisomstan
digheden, zoals die van de depressie van de jaren 
dertig en de Tweede Wereldoorlog met zijn na
sleep, collectivisering en nivellering in de vermo
gensverhoudingen begunstigden. Overheidspolitiek 
kon die ontwikkelingen bevorderen voorzover zij op 
dergelijke condities inspeelde. 

Oat de vermogensverhoudingen in Nederland 
sinds het begin van deze eeuw zijn veranderd in de 
richting van collectivisering en nivellering (naast, en 
in samenhang daarmee, accumulatie) is een conclu
sie van mijn in 1984 gepubliceerde studie naar dit 
onderwerp, die reikt tot het midden van de jaren 
zeventig. 1 De vraag doet zich nu voor of de gesigna
leerde lange-termijntrends zich sindsdien hebben 
voortgezet. Hoe zijn, met andere woorden, de 
vermogensverhoudingen in de jaren zeventig en 
tachtig veranderd? En hoe zouden deze veranderin
gen verklaard moeten worden in het Iicht van wat 
eraan vooraf is gegaan? 

CollectiviserinB en decollectiviserinB 
Aan het begin van deze eeuw vie] het gehele Neder
landse nationale vermogen ruwweg samen met het 
totaal van de privevermogens. Halverwege de jaren 
zeventig was deze situatie drastisch veranderd. Er 
waren om te beginnen omvangrijke fondsen opge
bouwd voor levensverzekeringen, pensioenen en 
sociale uitkeringen: fondsen waar individuele perso
nen niet als eigenaren over kunnen beschikken, 
maar die wei aanwijsbare personen (verzekerden, 
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pensioen- en uitkeringsgerechtigden) ten goede ko
men en die daarom semi-persoonlijke vermogens of 
semi-privevermogens kunnen worden genoemd. 
Daamaast had de overheid vermogen gevormd. Ook 
waren de vermogens van particuliere organisaties 
zonder winstoogmerk - stichtingen, verenigingen, 
kerkgenootschappen- gegroeid. En ten slotte bad
den naamloze vennootschappen kapitaal geaccumu
leerd dat niet volledig in de marktwaarde van aande
len was terug te vinden en in zoverre van niemand 
was: onpersoonlijk vennootschapsvermogen. Alles 
bij elkaar kan zo een aanzienlijke mate van collectivi
sering in de vermogensverhoudingen worden opge
merkt; rond 197 5 bestond naar ruwe schatting ten
minste 40 procent van het nationaal vermogen uit 
semi-persoonlijke en collectieve vermogens. 

Sindsdien heeft de absolute en relatieve groei van 
de semi-privevermogens - speciaal de pensioen
fondsen - zich onverminderd en zelfs in versterkte 
mate voortgezet. Tabel 1 geeft hierover informatie. 

Tabel 1 - Beleggingen van levensverzekeringsmaat
schappijen, pensioenfondsen en sociale fondsen, in 
absolute bedragen (miljarden guldens) en inver
houding tot het nationaal inkomen (in procen-
ten), 1951-1986 2 

LV PF SF T tov Nl 

1951 3,6 3.4 I >3 8, 2 45 
1970 19,2 34.7 4.3 58,2 55 
1980 55.5 142,8 9.7 2o8,o 71 

1982 59.7 18 3.7 8,7 252, I 78 

1985 84,8 259,1 IO,o 353.9 96 

1986 93, I 287,0 10,7 390,1 103 

J jaar; L v levensverzekeringen; P F pensioenfondsen ; 

sFsociale fondsen; Ttotaal; tov Nl ten opzichte van het 

nationaal inkomen 

De beleggingen van pensioenfondsen en in mindere 
mate van levensverzekeringsmaatschappijen en so
dale fondsen blijken ook in de jaren zeventig en 
tachtig zeer sterk in omvang te zijn toegenomen, 
niet aileen in absolute bedragen, maar ook ten op
zichte van grootheden als het nationaal inkomen en 
het nationaal vermogen. Vormden de semi-prive
vermogens een belegd kapitaal dat in 1970 overeen-

kwam met iets meer dan de helft van het nationaal 
inkom en, in 1 9 8 6 overtroffen deze beleggingen a! 
het hele nationaal inkomen. Daarmee besloegen ze 
in dat jaar bijna een kwart van het nationaal vermo
gen. Deze enorme groei komt, zoals gezegd, vooral 
voor rekening van de pensioenfondsen. Dit kan aan 
drie ontwikkelingen worden toegeschreven. In de 
eerste plaats een verdere uitbreiding van pensioen
regelingen over grotere aantallen beroepsbeoefena
ren, onder wie niet alleen werknemers, maar ook 
kleinere en grotere ondememers. In de tweede 
plaats - onder de druk van de groeiende werkloos
heid- de invoering en sterke verbreiding van rege
lingen voor 'vervroegde uittreding' (vuT), waar
voor de nodige pensioengelden moesten worden ge
reserveerd. En in de derde plaats de demografische 
ontwikkeling van 'veroudering' van de bevolking en 
de nog altijd stijgende levensverwachting. Pen
sioenpremies zijn gebaseerd op toekomstverwach
tingen; naarmate die verwachtingen grotere aantal
len pensioentrekkers in de toekomst inhouden, zijn 
de premies nu boger, wordt langs die weg meer ge
spaard en meer vermogen geaccumuleerd. 

Pensioenrechten zijn geenszins gelijk verdeeld. 
Toch zou, gegeven de zeer ongelijke verdeling van 
de privevermogens in strikte zin, de optelling van de 
gekapitaliseerde waarden van pensioenrechten bij de 
privevermogens een minder ongelijke verdeling op
leveren. En naarmate de pensioenvermogens rela
tief omvangrijker zijn, is dit nivellerende effect op 
de vermogensverdeling sterker. 

In andere opzichten heeft de collectiviseringsten
dens in de vermogensverhoudingen zich niet door
gezet en kan zelfs van decollectivisering, particulari
sering of privatisering gedurende de laatste tien a 
vijftien jaar worden gesproken. Het overheidsver
mogen is in de jaren tachtig drastisch geslonken. Oat 
blijkt duidelijk uit de jaarlijkse gegevens van de 
Staatsbalans, die betrekking hebben op het vermo
gen van de centrale overheid. Zie tabel 2. 

Tabel 2- Vermogen rijksoverheid, in miljarden 
guldens (inclusief reserve waardeveranderingen) 3 

JAAR 1949 1960 1970 1975 1978 1980 1985 1990 

SALDO -14,3 -2,1 20,4 59,8 81,6 84,6 40,7 -8,2 

1. Nico Wilterdink, 
Vermogensverhoudingen in Nederland, 
Amsterdam: Arbeiderspers, 1984. 
Vgl. ook Nico Wilterdink, 'Collec
tivisatie van vermogens in plaats van 
socialisatie der produktiemiddelen', 

in: Jan Bank, Martin Ros, Bart Tromp 
(red.), Het tweede jaarboek voor het 
democratisch socialisme, Amsterdam: 

Beleggingen van institutionele beleggers, 
diverse jaren. 
3· Bran: Miljoenennota (bijlage), diver
se jaren. Arbeiderspers, 198o, pp. 14-40 

2. Brennen: CBS, Maandstatistiek van 
het Financiewezen, diverse afleveringen; 
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H t netto vermogen van de rijksoverheid (inclusief 
'r s rve waardeveranderingen', een post die de ver
onderstelde waardestijging van vaste activa repre-
enteert) steeg nog, althans nominaal, tot 1980, om 

daama te dalen en in 1990 zelfs negatiefte worden. 
D ze daling die ook, zij het minder drama tisch, voor 
h t vermogen van de overheid als geheel geldt, is 
vooral een gevolg van de sterke toename van de 
ovcrheidsschuld. Nadat deze vanaf de Tweede We
r ldoorlog tot ongcveer halverwege de jaren zeven
tig sterk was gedaald ten opzichte van het nationaal 
inkomen en daama aanvankelijk de groei van het 
nationaal inkomen nauwelijks overtrof, begon zij na 
19 o nel toe te nemen. De staatsschuld van de 
rijksov rheid steeg van 84 miljard ( corresponderend 
met 29 procent van het nationaal inkomen) in 1980 

tot 294 miljard (69 procent van het nationaal inko
m n) in 1990; de totale overheidsschuld in dezelfde 
period van 135 miljard (47 procent van bet natio
naal inkom n) tot 370 miljard (87 procent van het 
nationaal inkom en). 4 

D vermindering van het overheidsvermogen 
was ook - maar in mindere mate - een gevolg van de 
daling van de overheidsinvesteringen in de jaren 
tachtig. Vormden deze omstreeks 1970 tegen de 
vijf procent van het nationaal inkomen, rond 198 5 
waren z afgenomen tot twee a drie procent van het 
nationaal inkomen.S Volgens de gegevens van de 
taatsbalans steeg de totale boekwaarde van de be

zittingcn van d rijksoverheid na 1 9 8 o niet meer ten 
opzi hte van h t nationaal inkomen. De bezuinigin
g n die de overheid zich oplegde als reactie op em-
tig budgettaire problemen hielden onder meer in 

dat r minder ge'investeerd werd in wegen, water
w rken, op nbare gebouwen en andere goederen. 
T n lotte kromp het overheidsvermogen ook in 
door privatisering van ondememingen en verkoop 
van aand I n aan particulieren. 

All en wat dit laatste betreft, was de verminde
ring van h t overh idsvermogen gepland en be
do ld, namelijk de consequentie van een beleid dat 
t rugdringing van overheidsinvloed beoogde en 
ruim baan wilde geven aan de werking van 'de 
markt'. Maar voor het grootste dee! was die vermin
d ring geen direct resultaat van doelbewust beleid, 
want h t gevolg van financieringstekorten die op 

zichzelf als onwenselijk werden beschouwd. 
Onbedoelde decollectivisering van heel andere 

aard heeft zich in de jaren tachtig voorgedaan met 
betrek.king tot het kapitaal van naarnloze vennoot
schappen: het onpersoonlijk vennootschapsvermo
gen - het verschil tussen het eigen vermogen van 
Nv's volgens de balanswaarde en het aandelenkapi
taal volgens de koerswaarde - daalde sterk als gevolg 
van de stijging van de aandelenkoersen sinds 19 8 3, 
gepaard aan een betrekkelijk laag investeringspeil. ln 
198o hadden 133 beurs-Nv's (exclusief financiele 
instellingen) een gezamenlijk eigen vermogen van 
6 2,8 miljard gulden, terwijl het to tale aandelenkapi
taal volgens de beurswaarde slechts 36 miljard gul
den bedroeg: een verschil van 26,8 miljard. ln 1982 
was dit verschil verder opgelopen tot 36,6 miljard. 
Daama zette een daling in. In de jaren 1985-1987 
deed zich het opmerkelijke feit voor dat het geza
menlijke eigen vermogen van beurs-Nv's daalde, 
terwijl de totale waarde van de aandelen van deze 
Nv's sterk steeg. De laatste grootheid ging de eerste 
zelfs overtreffen, het onpersoonlijk vennootschaps
vermogen werd negatief. 6 

Kon rond 1980 - na enige decennia van expansie
ve ondememingsgroei gecombineerd met nominaal 
nauwelijks stijgende en reeel zelfs dalende aandelen
prijzen - nog worden gedacht dat er sprake was van 
een duurzame, 'structurele' groei van het onper
soonlijk vennootschapsvermogen ( een gedachte die 
mooi paste bij de these van scheiding van 'bezit en 
beheer' in Nv's en het toenemende machtsover
wicht van de beheerders over de bezitters 7), tien 
jaar later blijkt dat niet meer vol te houden . Terwijl 
het bedrijfsleven kwijnde, biocide de beurshandel 
als nooit tevoren. Deze paradoxale ontwikkeling, 
die spiegelbeeldig is ten opzichte van die in de jaren 
zestig ( expansief bedrijfsleven bij kwijnende beurs
handel), vraagt om een verklaring. Ik kom er in een 
volgende paragraaf op terug. 

Een andere vorm van collectief vermogen, dat 
van particuliere organisaties zonder prive-eigenaren 
(stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen), 
heeft zich in zijn totaliteit ook in de jaren tachtig 
naar aile waarschijnlijkheid wei uitgebreid, en wel
licht is deze groei sterker geweest dan die van het 
nationaal vermogen als geheel. Maar gegeven het 

4· Miljotnennoto 1991, bijlage 1 3. 
5. egevens van de NaLionale 
Rr.enmarn. Vgl. Flip de Kam, Jakob de 
Haan, es terks, De keifsrok van 

edtrland, hoonhoven: Academic 
rvic , 1990, pp. 23, 126 . 

6. Bron : MaandstatisLie• van heL 
Fmoncirwrzen, diver e afleveringen; 

kenin9 beurs- Nv 's 1986 ('s-Gravenhage, 
1988 en andere jaren). In de genoem
de cijfers is de post 'voorzieningen' 
niet begrepen; zou die bij het eigen 
verrnogen worden gerekend (waar wei 
iets voor te zeggen is), dan zou het 
onpersoonlijk vennootschapsverrno
gen hoger uitvallen . 

7. Volgens het klassieke werk van 
A.A. Serle en G.C. Means, The Modern 
Corporation and Private Property (New 
York: Harcourt Brace and World, 
1968, rev. ed.; 1st. ed. 1932) en van 
James Burnham, The Manaaerial 
Revolution (New York: John Day, 

'943) · 
C 8 , ratlrtiek van balans en rerultatenre-
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betrekkelijk geringe aandeel van dit type vermogen 
in het nationaal vermogen als geheel, kan hier hoe 
dan ook niet erg vee! betekenis aan worden toege
kend. 

Per saldo kan voor de jaren tachtig van een decol
lectivisering of privatisering in de N ederlandse ver
mogensverhoudingen worden gesproken. Terwijl 
de semi-privevermogens sterk bleven groeien, daal
den het overheidsvermogen en het onpersoonlijk 
vennootschapsvermogen. Het resultaat is een ver
schuiving ten gunste van de privevermogens. Vorm
den de collectieve en semi-persoonlijke vermogens 
in het midden van de jaren zeventig 40 a so procent 
van het natjonaal vermogen, aan het einde van de 
jaren tachtig maakten ze daar omstreeks 30 procent 
van uit. De vraag is hoe dit ge'interpreteerd moet 
worden: als een episode in een iiberhaupt nogal grilli
ge ontwikkeling, als een tijdelijke onderbreking van 
de zich op lange terrnijn doorzettende tendens van 
collectivisering, of als een trendbreuk die een nieu
we fase in de kapitalistische ontwikkeling inluidt. 

NivellerinB en denivellerinB 

Een aanwijzing voor het relatieve gewicht van grote 
vermogensbezitters in de nationale economie, is 
gelegen in de verhouding tussen het totale vermo
gen van de rijkste p procent (bij voorbeeld drie pro
cent) van de bevolking volgens de vermogensstatis
tieken en het nationaal inkomen. Zie de volgende 
tabel: 

Tabel 3 - Totale vermogen van rijkste drie procent 
van de bevolking (in miljarden guldens) en verhou
ding ten opzichte van het nationaal inkomen 8 

VR v tov NI 

1900 5,1 2,88 

1939 10,9 I ,96 

1974 7 5.3 0,43 

1980 I 28,6 0,44 

1986 177,4 0,46 

J jaar; VR vermogen rijkste drie procent; 
v tov Nl verhouding ten opzicht van het nationaal inkomen 

Op langere termijn, vanafhet begin van deze eeuw, 
is het overwicht van grote vermogensbezitters in de 
nationale economie sterk afgenomen, zo kan uit ta
bel 3 worden opgemaakt. Bezat de rijkste drie pro
cent van de bevolking (steeds gedefinieerd als: echt
paren en ongehuwden van 2o jaar en ouder) rond 
19oo een gezamenlijk vermogen dat overeenkwam 
met bijna drie maal het nationaal inkom en - en daar
mee zo'n driekwart van het nationaal vermogen be
sloeg -, in 1974 was dat vermogen minder dan de 
helft van het nationaal inkomen geworden. Daarna 
heeft deze trend zich met voortgezet, integendeel, 
het vermogen van de rijkste drie procent is, in ver
houding tot het nationaal inkomen, weer iets toege
nomen. Zoals de historische trend is toe te schrijven 
aan zowel collectivisering als nivellering, zo zou de 
recente omslag geduid kunnen worden als een com
binatie van decollectivisering en denivellering. Oat 
in de jaren tachtig decollectivisering optrad, is in het 
voorgaande gebleken; uit het volgende kan blijken, 
dater ook sprake was van denivellering. 

Veranderingen in de verdeling van privevermo
gens kunnen we in eerste instantie vaststellen door 
ons te beperken tot de op grond van de vermogens
belasting geregistreerde vermogens, die in handen 
zijn van vier tot zeven procent van de bevolking. 
Door de gemiddelde vermogens van bepaalde pro
centuele categorieen (bij voorbeeld de rijkste o,S 
procent, de rijkste o,S tot 1 procent, enz.) te bere
kenen en voor verschillende jaren met elkaar te ver
gelijken, zijn verschuivingen in de ongelijkheid bin
nen de bovenlaag van geregistreerde, vermogens
belasting betalende privebezitters aan te geven. Zie 
Tabe\4. 

Uit de tabel is af te lezen dat binnen de rijkste 4 pro
cent van de bevolking de ongelijkheid tot 1980 is 
verminderd: de grotere vermogens (van de rijkste 
o,s%) stijgen gemiddeld minder dan de lcleinere 
(van de rijkste 3-4%), zodat ze dichter bij elkaar 
komen. Gespecificeerd: tussen 196o en 198o vindt 
een meer-dan-verdubbeling plaats van het gemid
delde vermogen van de rijkste o,5%, maar vervier
voudigt het gemiddelde vermogen van de rijkste 3 

8. De cijfers van de eerste kolom zijn 
berekend aan de hand van vermogens
statistieken die gebaseerd zijn op de 
vermogensbelasting. Bron voor 1900: 
Statistiek der Rijkifinanciiin; voor vol
gende jaren: diverse c ss-publikaties 
over inkomens en vermogens. 
Vermogensbezittende eenheden zijn 
echtparen en ongehuwden. Daar het 
vermogen van kinderen te verwaarlo
zen is, zijn deze buiten 

beschouwing gel a ten. 'Bevolking' is 
daarom steeds gedefinieerd als: echt
paren en ongehuwden van 2 o jaar en 
ouder. Bevolkingscijfers zijn onder 
andere te vinden in het Statistisch 
Zakboek, diverse jaren. De cijfers heb
ben steeds betrekking op het begin van 
het jaar. Voor het nationaal inkomen 
zijn tweejaarsgemiddelden genomen. 
9· Bronnen: zie noot 8. De wijze van 
berekenen (met dank aan Rob 

Potharst) is uiteengezet in: Nico 
Wilterdink, 'Vermogensverhoudingen 
in Nederland: recente ontwikkelin
gen', Amsterdam Working Papers, in 
SocioloBf, no. 3, 1991, Universiteit van 
Amsterdam, Vakgroep Sociologie, 
1991, appendix. Zie voor de werkwij
ze ook mijn Vermooensverhoudinoen in 
Nederland (Amsterdam, 1984), in het 
bijzonder pp. 410 e.v. 
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Tabel4 - Gemiddelde vennogens van de rijkste o,5 procent, o,5- I procent, I -3 procent en 3-4 procent 
van bevolking (in duizenden guldens), onderlinge verhouding en indexcijfers (I 98o = I oo) 9 

JAAR o,s% o,S- 1% 1-3 % 3-4% o,s%:3-4% o,s% o,5-1 % 1-J % 3-4% 

'939 337 90 4' 22 '4,9 
1960 770 226 I 13 69 1 I, 2 

'970 1163 37 1 202 130 9,0 

'974 1289 428 242 I 59 8, I 

'976 1461 495 286 193 7,6 

'978 1726 637 383 255 6,8 

1980 '733 706 . 418 275 6,J 

1982 1895 732 425 271 7,0 

1984 '940 735 424 267 7,2 

1986 2373 803 457 283 8,4 

tot 4%, zodat het relatieve verschil tussen beide 
bijna twee maal zo klein wordt. Voor de jaren vanaf 
I 98o is echt€'r een duidelijke denivelleringstrend 
waarneembaar. Het gemiddelde van de relatiefklei
ne vermogens (rijkste 3-4%) stiJgt in de periode 
I980-I986 niet of nauwelijks, dat van de grotere 
vermogens (rijkste o,5%) in aanzienlijke mate; in de 
verhouding tussen beide neemt de laatste grootheid 
toe van ruirn het zesvoudige van de eerste grootheid 
in I98ototmeerdanhetachtvoudigein I986, waar
mee de ongelijkheidsverhouding weer in de buurt 
komt van die aan het begin van de jaren zeventig. 

Eenzelfde ontwikkeling, maar dan niet beperkt 
tot de rijkste 4% van de bevolking, komt naar voren 
wanneer op basis van schattingen van het totale pri
vevermogen van alle inwoners van Nederland de 
aandelen van de rijkste o,5%, I%, 3% en 5% van de 
bevolking in dat totaal worden berekend. Tabel 5 
geeft hierover uitsluitsel. 

Tabel5 - Aandeel van de rijkste o,5 procent, I pro
cent, 3 procent en 5 procent van de bevolking in 
het totale privevennogen 10 

JAAR o,s% J% 3% s% 

1905 45 55 72 79 
1939 35 45 62 7' 
'951 25 34 so 6o 

1960 29 37 54 64 

'970 2J 3' 47 56 

'974 2 I 28 44 53 

'976 lo 27 42 52 

'978 18 24 40 49 
1980 '7 24 40 49 
1982 18 25 42 51 

1984 '9 26 42 49 
1986 22 29 46 53 

19 I 3 10 8 

44 32 27 25 

67 53 48 47 

74 6J ss 58 

84 70 68 70 

99 90 92 93 
100 100 100 100 

109 104 102 99 
I I 2 104 102 97 
137 ''4 109 103 

Uit de tabel blijkt dat de concentratie van privever
mogens steeds hoog, maar niet even hoog is geble
ven; op lange termijn vond een vermindering van 
concentratie plaats. Zo daalde volgens de schattin
gen bet aandeel van de rijkste 1% in het totale prive
vermogen van 55% in I905 tot 28% in I974: bijna 
een halvering dus. Na 1974 zette de nivelleringsten
dens zich aanvankelijk voort, om aan het eind van de 
jaren zeventig (I 97 8-1980) vrijwel tot stilstand te 
komen. Sinds 1980 is sprake van denivellering. In 
1 9 8 6 (het laatste jaar waarvoor gegevens beschik
baar zijn) is de concentratie weer bijna net zo groot 
als aan het begin van de jaren zeventig . Voor wat 
betreft de verdeling van persoonlijke vennogens 
vonnen de jaren tachtig, met andere woorden, een 
decade van toenemende ongelijkheid. 

Denivellerina in de Jaren tachtia: aanzet tot een 

verklarina 
De beschreven ontwikkeling is niet uniek voor Ne
derland. Ook elders zette na een langdurige ontwik
keling in de richting van nivellering omstreeks 1980 
een tegengestelde tendens in, al was het precieze 
tijdstip van de omslag niet overal gelijk. 1 1 

Ook de recente trend van decollectivisering, na 
een lange-tennijnontwikkeling in de richting van 
collectivisering, is waarschijnlijk niet tot Nederland 
beperkt gebleven. Een zeer uitgesproken privatise
ringspolitiek is bij voorbeeld in Groot-Brittannie ge
voerd, waar staatsondernemingen werden gepriva
ti eerd en aan particulieren verkocht, en het eigen
huisbezit werd bevorderd door grootscheepse ver
koop van gemeentewoningen aan de bewoners. 

De vermogensontwikkeling van de jaren tachtig 
is in zekere zin voor de hand liggend; ze past immers 
bij het overheersende politiek-ideologische klimaat 
van dat decennium, waarvoor tennen als neo-con
servatisme, neo-liberalisme, Reaganomics en That-

IIJ 
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cherism gangbaar zijn geworden. Het zijn aandui
dingen voor een visie die vooral in de Verenigde Sta
ten en Groot-Brittannie tot regeringspolitiek werd 
verheven, maar die ook in andere Westerse Ianden, 
waaronder Nederland, talrijke aanhangers verwierf 
en het regeringsbeleid beinvloedde; een visie die een 
voortzetting vormde van oud-liberale en klassiek
economische gedachten over het zelfsturend en pro
bleem-oplossend vermogen van 'de markt' en de 
wenselijkheid van vergaande laissezjaire, maar die in 
zoverre nieuw was dat zij een doelbewuste reactie 
vormde op de uitbreiding van staatsinvloed in de 
daaraan voorafgaande periode en het denken dat die 
uitbreiding legitimeerde. Sterke staatsregulering, 
hoge belastingen en uitgebreide collectieve voorzie
ningen werkten in die visie remmend op de dyna
miek van de markt, verstikten de initiatieven van 
ondernemers, gingen de economische groei tegen 
en leidden tot werkloosheid. Deregulering, verla
ging van belastingen, vermindering van collectieve 
voorzieningen (waaronder uitkeringen), terugdrin
ging van de overheidsbureaucratie en 'herstel' van 
het marktmechanisme waren derhalve geboden. 
Ook in Nederland drukte dit denken, geformali
seerd in economische modellen van het Centraal 
Planbureau, zijn stempel op de politiek van liberaal
confessionele kabinetten. Zoals eerder opgemerkt, 
werden sommige staatsbedrijven geprivatiseerd en 
overheidsbezittingen verkocht; reele verlaging van 
sociale uitkeringen en van het wettelijk minimum
loon gedurende een aantal jaren leidde tot denivelle
ring aan de 'onderkant' van de inkomenshierarchie, 
terwijl ook sommige fiscale maatregelen ter stimu
lering van investeringen en ondernemersactiviteiten 
(zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting en 
de verruiming van de ondernemersvrijstelling voor 
de vermogensbelasting) een denivellerend effect 
hadden . 

Toch kan de ontwikkeling van de vermogensver
houdingen slechts voor een heel beperkt deel aan 
ideologie en daarmee verbonden doelbewuste over
heidspolitiek worden toegeschreven. Zeker voor 
een betrekkelijk kleine en sterk internationaal geo
rienteerde economie als de Nederlandse geldt dat de 
marktprocessen, en daarmee de vermogensverhou
dingen, zich in hoge mate aan de greep van de natio
nale overheid onttrekken. Waar de overheid de ver-

mogensverhoudingen bei:nvloedt, is die invloed lang 
niet altijd bedoeld; zoals we gezien hebben, is bij 
voorbeeld de decollectivisering die het gevolg is van 
het oplopen van de overheidsschuld niet het resul
taat van een doelgerichte politiek. En voorzover de 
overheidspolitiek van belang is, behoeft die zelf ver
klaring. Overheidspolitiek, regeringsbeleid, vormt 
slechts een ingredient in een reeks van processen die 
voor de ontwikkeling van de vermogensverhoudin
gen bepalend zijn. 

Een sleutel tot de verklaring van de denivelle
ringstendens in de jaren tachtig ( evenals, voor een 
dee!, de decollectiviseringstendens) is de stijging 
van de aandelenkoersen sinds I 98 3. I 2 Aangezien 
aandelen in onevenredig sterke mate geconcen
treerd zijn in de handen van bezitters van grote ver
mogens - met andere woorden, nog veel ongelijker 
verdeeld zijn dan andere bezittingen - betekent een 
stijging van de aandelenkoersen direct een toename 
van de ongelijkheid. I 3 

De stijging van de aandelenkoersen (een interna
tionaal verschijnsel, maar in Nederland na het lang
durig laag blijven van de koersen nog wat sterker 
dan elders) kan in verband worden gebracht met een 
enige jaren eerder inzettende verhoging van de 
winstmarges die direct samenhing met een relatieve 
daling van de arbeidskosten. Terwijl de arbeidsinko
mensquote in Nederland in de jaren zeventig grote 
hoogten bereikte -volgens economen vee! te grote 
hoogten-, begon deze aan het einde van dat decenni
um te dalen. T ussen I 9 8 I en I 9 8 5 daalden de lonen 
en salarissen als percentage van de primaire inko
mens exclusief sociale las ten van 8 I% naar 76,4 %, 
om verder te dalen tot 75,4% in I989; daartegen
over stegen de wins ten tussen I 9 8 I en I 9 8 5 van 
I I,9% naar I4,8% (I989: I6,3%) en de inkomsten 
uit vermogen van 7% naar 8,9% (I989: 8,3%).I4 
De financiele ruimte voor ondernemingen werd in 
het algemeen groter, zonder dat dat echter direct 
leidde tot de beoogde groei van de investeringen; in 
de beginjaren tachtig daalden deze zelfs sterk. On
dernemingen besteedden hun winsten eerder aan 
dividend-uitkeringen (die aandelen aantrekkelijker 
maakten, dus de vraag ernaar deden toenemen) en 
overnames (die eveneens een opwaartse druk op de 
aandelenkoersen met zich meebrachten) . Aandelen
koersen begonnen zo te stijgen, en waar deze stij-

I o . Bronn en: zie noot 9. 
I I. Zie Edward N. Wolff, 'Estimates 
of Wealth Inequality in the U.S. I 962-
I983', Reviewoflncomeand Wealth, 33, 
1987, pp. 23 I -256; Roland Spant, 
'Wealth Distribution in Sweden: 

Distribution of Household Wealth, 
Oxford: Clarendon Press, 1987 . 

nairs Uit effecten, tegen I 4, 5o/o Van het 
vermogen van degenen die twee tot 
vijfton bezaten; CBS, 
Vermoaensverdelina I 986, staat 2. Vgl. 
ook Vermoaensverhoudinaen in Nederland 
(noot t), pp. 2t2-2t5, J42·J43· 

I92o-1983 ',in: Edward N. Wolff 
( ed.), International Comparisons of the 

t 2. cBs-beleaainosindices voor aandelen 
('s-Gravenhage, I 988); Maandstatistiek 
van het Financiewezen, diverse 
afleveringen. 
13. Zo bestond in I986 57,6% van het 
(geregistreerde) vermogen van miljo-

I4. CBS, Statistischjaarboek ;991, pp. 
268 en 269. 
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ging eenmaal in gang was gezet, versterkte zij zich
zelf via het mechanisme van de se!fju!ftllinB prophecy: 

de vraag naar aandelen nam toe in de verwachting 
dat de koersen verder zouden stijgen, en daardoor 
stegen de koersen ook verder. 

Aan de stijging van de aandelenkoersen lag dus 
een meer fundamentele ontwikkeling ten grondslag: 
een verschuiving van arbeids- naar kapitaalinko
mens. Deze hield onder meer in dat de inkomens 
van ondememers (zelfstandigen en directeuren
eigenaren van av's) zich gunstig ontwikkelden ten 
opzichte van de inkomens van werknemers; en ge
geven de gemiddeld veel grotere omvang van de 
vermogens van de eersten, droeg dat bij tot vergro
ting van de vermogensongelijkheid. Ook de hoge 
reele rente omtreeks 198o was een factor die bezit
ters begunstigde en zo bijdroeg tot denivellering. 
Algemeen gesproken: naarmate de bezitsinkomens 
(winsten, dividenden, rente, huur, pacht) omvang
rijker zijn ten opzichte van de arbeidsinkomens, is 
de 'interne accumulatiegraad' van vermogen groter, 
zijn met andere woorden de kansen om op basis van 
vermogen vermogen te accumuleren gunstiger, en 
is zo de waarschijnlijkheid van toename van de ver
mogensongelijkheid groter. '5 In de jaren tachtig 
werden de bezitsinkomens relatief omvangrijker, 
nam daarmee de interne accumulatiegraad van per
soonlijk vermogen toe en groeiden de vermogens
verschillen . 

Deze verschuiving van arbeids- naar kapitaalin
komens kan beschouwd worden als voortkomend 
uit veranderingen in de machtsverhoudingen tussen 
verschillende sociale groepen, in het bijzonder ge
wone werknemers en hun vertegenwoordigers 
enerzijds, ondernemers en grotere kapitaalbezitters 
anderzijds. Met de groei van de werkloosheid die 
zich in de jaren tachtig voordeed verzwakte de posi
tie van werknemers en hun organisaties; vakbonden 
verloren !eden en gingen voorzichtiger opereren. 
Omgekeerd konden ondernemers, al dan niet in 
georganiseerd verband, hogere eisen gaan stellen en 
werden die eisen meer gehoord, onder meer door 
de overheid. 

Deze verklaring van de denivellering in de ver
mogensverhoudingen gedurende de jaren tachtig is 
erg algemeen. Zij geeft nog geen antwoord op de 
vraag welke specifieke kansen voor aanzienlijke ver
mogensvermeerdering (afgezien van belegging en 
handel in aandelen) zich in deze periode voordeden, 

en welke categorieen ondernemers van die kansen 
vooral profiteerden. Vermoed kan worden dat die 
kansen onder meer lagen in bijzondere vormen van 
hooggewaardeerde dienstverlening, zoals de ont
wikkeling en toepassing van sl?ftware, beleggingsma
kelaardij, organisatieadviezen. Nadere bestudering 
van dergelijke gevallen zou de algemene verklaring 
van de gesignaleerde verandering in de vermogens
verhoudingen kunnen preciseren, maar niet vervan
gen: de mobiliteit die met deze spectaculaire vermo
gensaccumulatie ge"impliceerd is, hoeft nog geen de
nivellering in te houden. 

VerschuivinB in de verhoudinB tussen kapitaal en 

arbeid 

De hier geopperde verklaring ligt geheel in het ver
lengde van de verklaring die ik eerder heb gegeven 
van de nivelleringstendens op langere terrnijn 16 : 

zoals deze laatste tendens verklaard kon worden uit 
de verschuiving van bezits- naar arbeidsinkomens, 
die op haar beurt te herleiden was tot de verminde
ring van machtsverschillen en de toename van de 
interdependentie tussen grotere kapitaalbezitters en 
ondernemers aan de ene kant en weinig tot niets 
bezittende werknemers aan de andere kant, zo kan 
de denivellering van de jaren tachtig worden ver
klaard uit veranderingen in tegengestelde richting 
(verschuiving van arbeids- naar bezitsinkomens en, 
daarmee verbonden, vergroting van machtsverschil
len tussen sociaal-economische klassen). De vraag 
blijft echter, hoe de korte-termijnverandering van 
de jaren tachtig in het Iicht van de lange-termijnont
wikkeling moet worden gei:nterpreteerd en in hoe
verre zij daaruit te verklaren is. 

Volgens een gangbare interpretatie is de koers
wending van de jaren tachtig een logische, onont
koombare consequentie van de ontwikkeling die er
aan voorafging. In de verschuiving van bezits- naar 
arbeidsinkomens werd in de jaren zeventig de limiet 
overschreden van wat het produktie-apparaat nog 
kon dragen. Arbeidskosten - netto lonen plus belas
tingen plus premies - bereikten zulke hoogten dat 
ondernerningen ze niet meer konden opbrengen. De 
wal keerde het schip; door de duurte van de factor 
arbeid, gepaard aan de hoge belasting- en premie
druk, daalden de investeringen, krompen bedrijven 
hun produktie in of staakten ze die zelfs geheel, vie
len er massa-ontslagen en groeide zo de werkloos
heid. Daardoor daalden - eindelijk - de arbeidskos-

15. Vgl. A.B. Atkinson, A.J. Harrison, 
Distribution '![Personal Wealth in Britain, 
Cambridge etc.: Cambridge University 
Press, 1978 . 
16 . Vermogensverhoudingen in Nederland 
(noot t), pp. 331 e.v. 
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ten, waardoor economisch herstel mogelijk werd. 
Het probleem met deze interpretatie is, dat het 

moeilijk is een vaste grens aan te geven waarboven 
de arbeidskosten, of de collectieve lasten, objectief 
schadelijk zijn voor welvaart en werkgelegenheid. 
Het aangeven van zo'n grens lijkt eerder een kwestie 
van politieke overtuiging dan van goed gefundeerde 
economische theorie. De economische modellen die 
een verband leggen tussen arbeidskosten, winsten, 
investeringen en werkgelegenheid berusten op min 
of meer speculatieve veronderstellingen, waarvan 
de adequaatheid afhangt van variabele en moeilijk 
voorspelbare condities. Die condities zijn groten
deels internationaal van aard. De recessie van de 
eerste helft van de jaren tachtig was internationaal, 
althans Westeuropees, en kan dan ook moeilijk wor
den verklaard uit een specifiek Nederlandse ontwik
keling van arbeidskosten en collectieve lasten. (Ook 
elders waren de arbeidskosten en collectieve lasten 
in de jaren zestig en zeventig gestegen, maar niet in 
dezelfde mate.) Wel kan geconstateerd worden dat 
er in Nederland onder politici en invloedrijke des
kundigen een brede consensus groeide over de 
noodzaak van beperking van arbeidskosten en col
lectieve bestedingen ( overheid en sociale verzeke
ringen) als remedie tegen de economische crisis. De 
definitie van de situatie werd zo reeel in haar conse
quenties: lonen, salarissen en uitkeringen werden 
inderdaad teruggedrongen, met als gevolg 
denivellering. Maar juist mede doordat de beoogde 
effecten van toenemende investeringen en groeien
de werkgelegenheid zich slechts in beperkte mate 
voordeden, profiteerden voorlopig vooral kapitaal
bezitters van deze maatregelen en zette de denivel
lering door. 

De vraag is, of de recente denivellering !outer 
conjunctureel is, met andere woorden of zij niet 
meer is dan een tijdelijke fluctuatie in het lange-ter
mijnproces van verdergaande nivellering, dan wei 
een 'structurele' trendbreuk vertegenwoordigt. De 
paradox is dat juist indien de bezuinigingen op 
arbeidskosten en collectieve bestedingen het beoog
de resultaat hebben, het eerste te verwachten is: de 
vraag naar arbeid zal dan zodanig toenemen dat de 
arbeidsinkomens weer absoluut en relatief - ten 
koste van de bezitsinkomens - zullen stijgen, wat 
bevorderlijk zal zijn voor nivellering in de vermo
gensverhoudingen. Indien bezuinigingen daarente
gen niet leiden tot een terugdringing van de werk
loosheid, zal het aandeel van de bezitsinkomens stij
gen en is verdere denivellering te verwachten. Het is 
uiteraard ook mogelijk dat de vermogensverhoudin
gen de komende decennia betrekkelijk stabiel zullen 
blijven, met tijdelijke bewegingen in de ene of de 
andere richting. Ook in dat geval zou kunnen wor-

den gesproken van een trendbreuk ten opzichte van 
de tendens van vermindering van ongelijkheid . 

Op dit moment is moeilijk te zeggen welke van 
deze - hier slechts schema tisch aangegeven - moge
lijkheden zich zal voordoen. Een structured gege
ven doet echter verwachten dat de denivellerings
tendens van de jaren tachtig meer is dan Iauter een 
conjuncturele fluctuatie: de versnelde en versterkte 
internationalisering van kapitaalsverhoudingen, on
dernemerschap en organisatie van de produktie, bij 
een blijvende relatief sterke nationale gebondenheid 
van arbeidsmobiliteit, werknemersorganisaties en 
regulering van de arbeidsverhoudingen. Natuurlijk 
is de econornische internationalisering niet iets van 
de laatste tijd; maar zij lijkt nu een punt bereikt te 
hebben waarop zij een afname van de interdepen
dentie tussen 'kapitaal' en 'arbeid' op nationaal ni
veau met zich meebrengt en daarmee de machtspo
sitie van 'arbeid' aantast. Naarmate niet aileen fi 
nancieel kapitaal, maar ook fysieke kapitaalgoederen 
en hele produktieprocessen gemakkelijker van het 
ene naar het andere land kunnen worden verplaatst, 
is het voor georganiseerde werknemers en nationale 
overheden moeilijker om eisen te stellen die de ren
dementen op gei"nvesteerd kapitaal ten opzichte van 
die in andere Ianden in gevaar zouden kunnen bren
gen. Weliswaar neemt ook de internationale ar
beidsmobiliteit toe, maar in vee) mindere mate. Bo
vendien blijft zij vooral beperkt tot twee catego
rieen: aan de ene kant laaggeschoolden en laagbe
taalden uit Ianden met een relatief laag welvaartsni
veau en aan de andere kant hooggeschoolde en hoog
gesalarieerde technici, managers en onderzoekers, 
veelal in dienst van grote multinationale onderne
mingen. 

Of er sprake zal zijn van een langdurige trend in de 
richting van denivellering, is echter toch een open 
vraag. Vee] zal afhangen van de ontwikkeling van de 
concurrenti~verhoudingen in de wereldeconomie, 
vee) ook van de organisatorische verbanden en insti
tutionele regelingen, die op internationaal niveau 
(speciaal in EG-verband) zullen worden aangegaan 
en vastgelegd. Een trend die ingaat tegen de gesigna
leerde denivellering in de privevermogensverhou
dingen is de blijvende groei van de semi-privever
mogens en in het bijzonder de pensioenvermogens. 
Zou men die, uitgesplitst naar individu of huishou
den, bij de privevermogens in strikte zin optellen, 
dan zou heel goed kunnen blijken dat er ook in de 
jaren tachtig van denivellering van de vermogens
verdeling in ruimere zin geen sprake is. Uitbreiding 
en uniformering van pensioenrechten vormt aldus 
een van de manieren waarop de scheefheid ill de ver
mogensverdeling gecorrigeerd kan worden. 
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'Als het lukt' 
Een kritiek op het 

rapport- Wolfson 
'Als het lukt om niemand 
aan de kant te Iaten staan, 
is de basis verzekerd van al 

verschoven van het vers
trekken van inkomensga
ranties naar het verschaffen 

het andere dat de verzor
gingsstaat wil waarbor
gen .' Deze laatste zin uit 
de aanbiedingsbrief vormt 
de kern van het rapport 

SIMON VAN DRIEL van mogelijkheden om 
betaald werk te verrichten. 

Algemeen directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst 

in Den Haag 
Enerzijds is de comrnis

sie voorstander van 'ver
harding' van de verzor
gingsstaat, anderzijds beNiemand aan de kant van de 

comrnissie-Wolfson. Het rapport gaat in feite niet, 
zoals de bedoeling was, over de verzorgingsstaat, 
maar over participatiebeleid en volumebeleid. Het 
is een ultieme poging de verzorgingsstaat overeind 
te houden. En als zodanig is het vooral een partijpo
litiek rapport. Een rapport waarin niet aileen wordt 
gepoogd om langdurig werklozen, allochtonen, her
intredende vrouwen en weer voor het arbeidsproces 
beschikbare w A o 'ers te mobiliseren, maar dat ook 
de bedoeling heeft de Partij van de Arbeid nieuw 
Ieven in te blazen. Een rapport dat het kader en de 
achterban duidelijk wil maken waar de PvdA voor 
staat, waar de partij in gelooft en welke richting de 
partij uit moet. Het stuk geeft de PvdA op-nieuw 
profiel. Het rapport bevat geen diepgaande analyse 
van de vraag of de verwachtingen die worden 
gewekt ook realistisch zijn en of voldoende recht 
wordt gedaan aan de bedreigingen die de voorge
stelde aanpak kunnen doorkruisen. Het rapport 
geeft aan wat de inzet van de PvdA voor de ko
mende jaren moet zijn. 

Korte inhoud 

De commissie-Wolfson formuleert een drietal 
hoofddoelstellingen van de verzorgingsstaat: maat
schappelijke integratie, bestaanszekerheid en ver
dergaande verzelfstandiging. Kort gezegd stelt de 
commissie dat die doelstellingen het best kunnen 
worden verwezenlijkt door vergroting van de ar
beidsparticipatie, dat wil zeggen met betaald werk 
voor iedereen. Betaald werk is de meest directe weg 
naar zelfstandigheid en maatschappelijke betrokken
heid. Arbeid heeft een belangrijke functie in het pro
ces van sociale integratie en draagt daarnaast bij aan 
verbreding van de bestaanszekerheid voor allen. 
Van-daar het pleidooi voor een activerend arbeids
marktbeleid, een beleid waarbij het accent wordt 

pleit zij een aanpak waarin er voor de langdurig 
werkloze een reeel aanbod van betaald werk en/ of 
scholingsvoorzieningen op maat zijn. Zij bepleit 
maatregelen om - onder meer door middel van 
loontoeslagen - extra banen te scheppen: zeventig
a negentigduizend in plaats van vijftigduizend per 
jaar. Deze zijn vooral bedoel om allochtonen, vrou
wen en ge-deeltelijk arbeidsongeschikten aan het 
werk te helpen. Deze banen moeten gecreeerd wor
den door verlaging van de bruto loonkosten (te beta
len uit milieubelasting of ecotax), vooral op en net 
hoven het minimumloon, en door taakafsplitsing. 
Dit laatste houdt in dat eenvoudig werk wordt afge
splitst van functies die meerdere activiteiten om vat
ten. Het afgesplitste dee] kan dan door een lager 
opgeleide tegen lagere kosten worden gedaan. 
Bovendien wordt gepleit voor een wettelijke rege
ling voor werken in deeltijd en voor arbeidstijdver
korting op maat. Enerzijds bevat het rapport dus een 
aantal voorstellen om het aanbod van arbeidsplaat
sen te Ia-ten toenemen. Anderzijds worden voor
stellen ge-daan om de vraag naar die arbeid te ver
groten. Bij voorbeeld door loonkostensubsidies van 
dertig tot vijftig procent van de uitkering, door 
betere scholing en betere uitvoeringsorganisaties 
voor sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling. A~n 
dit laatste punt wordt veel aandacht besteed; de 
commissie verwacht daar duidelijk veel van. 

De commissie bepleit beter samenwerkende of 
zelfs geheel nieuwe organisaties. Hierin moeten Ge
westelijk Arbeidsbureau, Gemeenschappelijke Me
dische Dienst, Gemeenschappelijk Administratie 
Kantoor en Gemeentelijke Sociale Dienst kunnen 
opgaan. Zij worden regionaal georganiseerd (en niet 
meer wordt alles centraal geregeld zoals nu bij het 
G A K en de G M o het geval is), moe ten in hoge mate 
zelfstandig zijn en, vooral, maatwerk leveren. De 
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uitvoeringsorganisaties zullen op hun resultaat wor
den beoordeeld en worden toegerust met een taak
stellend budget. Er moet een systeem komen waarin 
werklozen worden opgevangen en begeleid. Wei 
komt er een strikte scheiding tussen organisaties die 
uitkeringen verzorgen en organisaties die mensen 
terugbrengen naar de arbeidsmarkt. Deze laatste 
moeten sectorgewijs gaan opereren. De politiek 
moet haar verantwoordelijkheid daadwerkelijk 
waarmaken. Sociale partners zijn slechts adviseurs. 
Regering en parlement moeten hun beleidsbepalen
de en sturende bevoegdheden nadrukkelijk gebrui
ken. Uitvoe-ring is een zaak van de sociale partners 
en/ of de lo-kale ·(regionale) overheid. De commis
sie pleit voor meer eenvoud, doorzichtigheid en 
deregulering in de opzet van het stelsel. Sociale part
ners en lagere overheid krijgen vrijheid van uitvoe
ring naar de mate waarin zij: 

- zichzelf verplichten tot optimale samenwer
king in een gemtegreerde gevalsbehandeling; 
- daarbij de beleidsbepalende en sturende ver
antwoordelijkheid van de centrale overheid er
kennen (voor de beheersing van de aanspraken); 
- bereid zijn te accepteren dat de uitvoering 
wordt 'afgerekend' op prestaties op het gebied 
van preventie en remtegratie. 

Op het deel van het rapport dat gaat over inkomens
beleid zal ik niet ingaan. Mijn commentaar richt zich 
op de macro-economische analyse van de arbeids
marktproblemen en de sociologisch getinte analyse 
van de uitvoeringsproblemen. 

Arbeidsmarktproblemen 

Geconstateerd moet worden dat het rapport-Wolf
son een optimistisch stuk is. Het gaat ervan uit dater 
voor bijna een miljoen mensen die aan de kant staan, 
een betaalde baan op de arbeidsmarkt te vinden is . 
Deze een miljoen is als volgt opgebouwd: een harde 
kern van langdurig werklozen (35o.ooo), waarvan 
een belangrijk dee! allochtonen zijn van wie 65 a 70 
procent niet meer dan lager onderwijs heeft, en 
veelal zelfs dat niet; gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
WAO'ers en AAw'ers (4oo.ooo); weduwen die via 
de Nabestaandenwet met de arbeidsmarkt te maken 
zullen krijgen (So.ooo) en herintredende vrouwen 
(2oo.ooo). 

V oor a! deze mensen wil de commissie plaatsen 
scheppen in het verlengde van de economische groei 
en een betere werking van de markt. De instrumen
ten die men daartoe wil aanwenden, overtuigen ech
ter nauwelijks. Ervaringen met loonkostensubsidie 
in de achter ons liggende jaren, hebben duidelijk 
gemaakt dat dit instrument aileen in het kleinbedrijf 

enigszins werkt. Mijn eigen ervaringen in Den Haag 
bevestigen dat: werkgevers zijn hierin pas in de der
de of vierde plaats gei:nteresseerd en zullen altijd 
kiezen voor de goedkoopste oplossing. En zelfs met 
loonkostensubsidie is een belangrijk aantallangdurig 
werklozen te duur, omdat het teveel tijd in beslag 
neemt, voordat zij produktief werk leveren. Werk
gevers eisen direct prestaties en geen gedonder op 
de werkvloer met mensen die (nog) niet voldoende 
meekunnen. 

Bij mijn weten gaat de overheid niet over functie
differentiatie. Deze is een zaak van de sociale part
ners . Bovendien wordt in het rapport geen recht
vaardiging gegeven voor de optimistische veronder
stelling dat daarmee tienduizenden arbeidsplaatsen 
kunnen worden geschapen. Zelfs in de collectieve 
sector, bij voorbeeld de kinderopvang, die de laatste 
jaren een reusachtige groei heeft doorgemaakt, is de 
ruimte voor ongeschoolden of laaggeschoolden tot 
een minimum beperkt gebleven, vooral ook door 
vasthoudend onderhandelen van de vakbeweging. 
Het laaggeschoolde werk dater was, is eerder terug
gelopen in omvang. Enig reslutaat is mijns inziens 
wel te verwachten van arbeidstijdverkorting - hoe
wei de overheid ook daar niet over gaat, zou maat
werk bij de rijksoverheid in ieder geval iets op gang 
kunnen brengen - en vooral van het wettelijk rege
len van het recht op werken in deeltijd. Maar meer 
dan enige tienduizenden arbeidsplaatsen zullen deze 
maatregelen niet opleveren. 

Oat het rapport een haastige en soms wat gemak
zuchtige indruk maakt, valt af te lei den uit wat niet 
wordt behandeld. De Algemene Nabestaandenwet 
wordt aileen maar genoemd, maar ook die wet zal 
ertoe lei den dat vrouwen zich op de markt dienen te 
melden. De verzelfstandiging van vrouwen en de 
problematiek van de opbouw van verzelfstandiging 
van uitkeringsrechten komen te globaal aan de orde. 
De consequenties van de pensioenplicht worden 
niet behandeld. 

Uitvoerinesoreanisaties en arbeidsbureaus 

Een groot deel van de schuld voor de feilen van het 
sociale zekerheidsstelsel en de arbeidsbemiddeling is 
gelegd bij de uitvoeringsorganen en arbeidsbureaus. 
Geen woord over het feit dat maatschappij en poli
tiek de problemen rond arbeid en inkomen hebben 
afgewenteld op de uitvoeringsinstanties. Geen 
woord over het bestuurlijk onvermogen heldere, 
uitvoerbare wetten te maken. Geen woord over de 
wetgever die de individualisering en verzelfstandi
ging probeerde op te vangen door het steeds verder 
fragmenteren van de regels, waarbij uitzondering op 
uitzondering werd gemaakt. Geen woord over het 
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zwalkende beleid van de rijksoverheid ten aanzien 
van arbeidsbemiddeling: het sectorenmodel, het ar
beidsbureau-nieuwe-stijl, het klaverbladmodel, 
roept u maar. 

De analyse van de uitvoeringsorganisaties is ge
brekkig, wat ten koste gaat van de kwaliteit van de 
voorgestelde oplossingen. Deze zijn in feite niet 
meer dan handreikingen: zij geven een richting aan 
en Iaten vee! ruimte voor interpretatie. Zo wordt 
gezegd dat de organisaties ofwel beter moeten sa
menwerken, ofwel moeten opgaan in een organisa
tie. Oat is toch niet helemaal hetzelfde. De organisa
ties zouden ook regionaal geconcentreerd moeten 
worden en er zou een scheiding moeten komen tus
sen uitkerende en arbeidsbemiddelende organisa
ties. 

Oat sociale diensten en bedrijfsverenigingen in 
het rapport op een hoop worden gegooid, werkt 
niet verhelderend . Sociale diensten werken allokaal 
of, soms, regionaal.Bedrijsverenigingen zijn daaren
tegen zeer centralistisch. Sociale diensten zijn ge
meentelijke diensten, maar worden door het minis
terie van Sociale Zaken steeds meer gezien als gede
concentreerde uitvoerende diensten van het minis
terie. Daarbij worden overigens aile risico's bij de 
gemeenten gelegd en de zeggenschap bij het Rijk. 
Het wachten is dan ook op een studie over het be
stuurlijk raadsel dat gemeenten zoveel risico's ac
cepteren in ruil voor zo weinig zeggenschap. De be
drijfsverenigingen worden bestuurd door de sociale 
partners en hebben dus te maken met een ministerie 
waar tot ruim twee jaar geleden een staatsecretaris 
zat die eigenlijk geen rijkstoezicht op deze organisa
ties wilde uitoefenen. De indruk wordt gewekt dat 
sociale diensten en bedrijfsverenigingen nu getripar
tiseerd worden (a! dan niet samen met arbeidsbu
reaus?). 

Hoewel de analyse gebreken vertoont, waaron
der, zoals gezegd, de oplossing lijdt, bevat de rich
ting waarin die oplossing wordt gezocht wel bruik
bare elementen. Oat arbeidsbureaus sectorgewijs 
moeten gaan werken, is uitstekend en ook het voor
gestelde contract tussen arbeidsbureau en client 
over wederzijdse inspanningen en verplichtingen is 
een goed idee. Het laatste is geheel in overeenstem
ming met de opzet in Den Haag, waar de gemeen
telijke sociale dienst zo'n contract ('uitkeringsover
eenkomst') sluit met de uitkeringsgerechtigde. 

In een fusie tussen uitkeringsorganen en arbeids
bureaus zie ik echter niets. Oat wordt een grote bu
reaucratie en bovendien zou de komende jaren dan 
aile energie gaan zitten in de fusieperikelen, terwijl 
die nu juist nodig is voor de toeleiding naar de ar
beidsmarkt. Samenwerking is heel goed; de rijks-

overheid zou die sterk moeten belonen en sancties 
moeten opleggen aan organisaties die het aileen wil
len blijven doen. Een goed voorbeeld van een 
vruchtbare samenwerking is het bureau W erkraat 
dat vijf jaar geleden in Den Haag is ingesteld als 
dochter van arbeidsbureau en sociale dienst. Bij 
W erkraat, en bij vergelijkbare organisaties elders in 
het land, worden herorienteringsgesprekken ge
voerd en wordt bemiddeld in scholing en werk. 
Deze constructie heeft haar nut bewezen voor dui
zenden langdurig werklozen. Het bureau Werkraat 
werd ingesteld voordat een landelijke politicus be
langstelling had getoond voor langdurig werklozen 
en voordat de herorienteringsgesprekken werden 
uitgevonden (afgekeken) in de Tweede Kamer. 

Toch zal al dit duw- en trekwerk onvoldoende 
zoden aan de dijk zetten. Wellicht is het mogelijk 
hiermee vele tienduizenden weer aan het werk te 
krijgen, maar het zal niet genoeg zijn om iedereen 
van een arbeidsplaats te verzekeren. Daarvoor is 
meer nodig dan een goede uitvoeringsorganisatie, 
hoe zinvol een aantal suggesties ook is . 

De harde weB naar meer arbeidsparticipatie 
De voorstellen van de commissie-Wolfson om de 
arbeidsparticipatie te vergroten, zijn van vee! kanten 
gekritiseerd omdat zij a! eerder zouden zijn gedaan . 
Van die kritiek ben ik niet onder de indruk. De 
ideeen zijn inderdaad niet nieuw, maar de invoering 
ervan staat nog maar op het punt te beginnen. Als de 
PvdA en andere partijen massaal kiezen voor deze 
weg, kan dat binnen een paar jaar tot resultaten lei
den . 

De voorstellen van de commissie-Wolfson impli
ceren in feite dat het uitkeringensysteem onderge
schikt moet worden gemaakt aan arbeidsparticipa
tie. Bij consequente doorvoering, betekent dit nogal 
wat. Naar mijn mening zijn maatregelen tot een 
sterke verhoging van de arbeidsparticipatie in wezen 
harde maatregelen. Oat zal de achterban van de 
PvdA - die naar mijn schatting massaal achter de 
voorstellen zal gaan staan - zich moeten realiseren . 

Het is een publiek geheim dat via de sociale 
zekerheid allerlei vormen van sport, muziek, kunst 
en to-nee! worden betaald. Omdat de uitkering in 
de kosten van levensonderhoud voorziet, kan de 
ontvanger ervan zich immers gaan wijden aan aller
lei culturele en sportieve bezigheden. Het primair 
stellen van arbeidsparticipatie betekent bij voor
beeld dat de aparte regeling voor kunstenaars in de 
bijstand wordt geschrapt. Kunnen zij niet van de 
kunst Ieven, dan zullen zij elke baan moeten accep
teren. Het betekent ook dat je mensen met een 
opleiding waarnaar op de arbeidsmarkt geen vraag 



I I 24 
s &..o 3 t 992 

(meer) is, in een richting dwingt waar wei banen 
voorhanden zijn (bij voorbeeld in de verzorging). 

In individuele gevallen zal het veelal betekenen 
dat bij weigering van 'passend' werk het principe 
van 'het nadeel van de twijfel' moet worden toege
past. Dit zou ook gelden voor mensen met psychi
sche of sociale gebreken die vaak moeilijk zijn vast te 
stellen. Juist die mensen belanden dan, door het 
ontbreken van een uitkering, aan de zelfkant van de 
samenleving, gaan zwerven of komen wellicht te
recht in het criminele circuit. Oat is uiteraard niet de 
bedoeling, maar of het a! dan niet gebeurt, zal sterk 
afhangen van ~et oordeelsvermogen van een indivi
duele ambtenaar. Die moet 'hard optreden'. En 
zo'n ambtenaar maakt fouten. Kortom: het zal een 
hard beleid zijn, met onrechtvaardigheden die nu 
voor lief worden genomen, maar die individueel en 
maatschappelijk wei eens heel pijnlijk kunnen zijn. 

Als het niet lukt ... 
Om de verzorgingsstaat te redden, moeten we alles 
zetten op de kaart van de arbeidsparticipatie. Die 
Stelling onderschrijf ik, ondanks rnijn kanttekening 
dat het ook een harde weg zal zijn en dat het 'nadeel 
van de twijfel' heel onrechtvaardig kan uitwerken. 
Oat laatste risico is echter acceptabel in het Iicht van 
het alternatief. Het rapport overtuigt niet waar het 
onvoldoende de relatie legt met essentiele processen 
als individualisering en verzelfstandiging en met een 
wet als de Algemene Nabestaandenwet. Haast heeft 
hier ongetwijfeld haar to! geeist. 

Afgezien daarvan zijn er losse eindjes blijven 
hangen die er in ieder geval toe zullen leiden dat met 
dit rapport de discussie over de verzorgingsstaat niet 
is beeindigd. lntegendeel: in ieder geval over twee 
thema's zullen de discussies weer oplaaien. Ten eer
ste: welke andere instrumenten komen in aanmer
king wanneer het totaal aan hier geschetste instru
menten- die de overheid slechts ten dele in de hand 
heeft - onvoldoende blijkt te zijn om arbeidspartici
patie mogelijk te maken voor iedereen die daarvoor 

in aanmerking komt? Wat ontwikkelingen als ver
grijzing, extra milieuzorg, eventuele tegenvallende 
economische groei kunnen betekenen, wordt niet in 
kaart gebracht. W ordt dan alsnog de verlaging van 
het minimumloon uit de kast gehaald? Of worden 
werkgevers dan gedwongen bij voorbeeld allochto
nen aan te nemen? De commissie-Wolfson spreekt 
van een inzet en wil met een mogelijke mislukking 
(nog) niet geconfronteerd worden, al schrijft zij 
wei: 'omtrent de houdbaarheid van die inzet kan 
ook de commissie geen goudgerande garantie ge
ven. Zij wil slechts met de grootste nadruk onder
strepen dat die eerst en vooral afhangt van het slagen 
van het in het rapport bepleite participatie- en volu
mebeleid. Participatie omhoog en het uitkeringsvo
lume omlaag'. 

De politieke vraag zal zijn: worden er geen ver
wachtingen gewekt waarvan over enige tijd blijkt 
dat zij weer niet waargemaakt kunnen worden? 
Moet de PvdA dan weer, zoals vorige zomer, haar 
stelling verlaten en een stelling verder terug inne
men, met aile risico' s vandien voor haar geloofwaar
digheid? Oat risico zit er rnijns inziens in, en daarom 
had de commissie op dit punt ook moeten formule
ren welke weg moet worden gegaan als deze inzet 
niet voldoende resultaat oplevert. 

Ten tweede: wat gebeurt er met hen die de boot 
van de arbeidsparticipatie missen en, anders dan 
door ouderdom of ziekte, nooit meer aan het ar
beidsproces zullen deelnemen en wei op een uitke
ring blijven aangewezen? Oat zullen er de komende 
jaren nog vele tienduizenden zijn, veelal allochto
nen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en langdurig 
werklozen. Zouden er ook voor hen geen taken in 
de samenleving zijn om in ruil voor een uitkering te 
verrichten? Burgerschapstaken op scholen, in buur
ten en in wijken voor tien tot vijftien uur per week, 
taken waardoor zij erbij (blijven) horen, die hun 
maatschappelijke participatie vergroten? Ook over 
dit punt gaat de discussie ongetwijfeld door. 

-
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Het ABC van de 

Het rapport Niemand aan 
de kant van de Commissie 
Verzorgingsstaat, beter be
kend als de commissie
Wolfson, is wat betreft 

verzorgingsstaat 
Over het rapport

Wolfson 
dwijnt en onbetaald werk 
(vrijwilligerswerk, huis
houdelijk werk) wordt 
minder belemmerd. Niet-
temin kiest de commissie 

leesbaarheid en openheid 
verfrissend. De zakelijke 
argumentatie waarmee de 
keuzes van de commissie 
worden onderbouwd, no-

HENKDON 
tegen een basisinkomen; 
uit praktisch oogpunt van
wege de hoge kosten, en 
principieel omdat tegen-

Werkzaam bij het Centraal Planbureau 1 

digt uit tot dissussie. Mijn 
reactie op het rapport bestaat uit twee delen. Eerst 
bespreek ik de principiele keuzes die de commissie 
maakt met betrekking tot de inrichting van de socia
le zekerheid. Vervolgens bespreek ik de concrete 
beleidsmaatregelen die, gegeven die principiele 
keuzes, zouden moeten worden aanbevolen. 

Evenals de commissie, beperk ik me hoofdzake
lijk tot de sociale zekerheid. Hoewel de verzorgings
staat stellig meer om vat, hebben we daarmee al vol
doende hooi op de vork. Afgezien daarvan concen
treer ik mij op de centrale keuzes en de belangrijkste 
beleidsaanbevelingen. 

Principie1e keuzes 

Tot de principiele keuzes die de commissie maakt, 
reken ik die omtrent basisinkomen, mini-stelsel, 
verzelfstandiging en individualisering, criteria voor 
inkomensbeleid en, hoewel dit a! deels in de instru
mentele sfeer ligt, de verantwoordelijkheden voor 
het stelsel. 

Het ABc van de verzorgingsstaat, dat de commis
sie als leidraad bij verbeteringen client, verwijst naar 
de drie eisen die de commissie aan de sociale 
zekerheid stelt: Activerend, Breed en Controleer
baar. Gelet op de geringe effectiviteit van de be
staande controle zou met enige overdrijving gesteld 
kunnen worden dat we eigenlijk al een basisinkomen 
kennen. Dan is een ongetoetste lump-sum' over
dracht2 efficienter; de geringe controle-eisen die 
een basisinkomen stelt vormen een sterke troef. 
Ook andere argumenten voor een basisinkomen 
worden door de commissie uitstekend verwoord: de 
'armoedeval' (zeer !age netto opbrengsten van extra 
arbeidsinkomen als gevolg van uitkeringskorting en 
verlies van diverse vrijstellingen en subsidies) ver-

over het recht op sociale 
zekerheid de plicht tot ar

beid naar vermogen hoort te staan. Dit laatste, 
merkwaardig genoeg door de commissie gekwa
lificeerd als een omslag in het denken van sociaal
democraten, bevordert bovendien de legitimiteit 
van het stelsel: wanneer uitkeringen worden vers
trekt zonder mensen aan te spreken op hun bijdrage 
aan de maatschappelijke produktie, wordt de be
reidheid van de werkenden om de uitkeringen te 
blijven financieren onder zware druk gezet. 

Wat betreft de hoge kosten van een basisinko
men, deze zijn deels schijn (een basisinkomen voor 
een werkende is niet vee! anders dan een tax credit of 
belastingvrije som) en deels een gevolg van de met 
een basisinkomen bijna onvermijdeljk gepaard gaan
de verzelfstandiging en individualisering. De rech
ten/ plichten-norm is een puur politieke keuze die ik 
kan steunen; ik dee! de mening dat deze de legitimi
teit van het stelsel ten goede komt. Daartegenover 
verdwijnt dan de, ook door de commissie beleden, 
'positieve opstelling tegenover niet-betaalde arbeid' 
(p. 15) wat in de mist; een visie op de spanning tus
sen deze positieve opstelling en de keuze voor bre
dere participatie aan betaalde arbeid heb ik in het 
rapport gemist. Kennelijk gaat de Activering van het 
ABc vooral om betaalde arbeid. Hoe dit ook zij, zo
als Adriaansens recent nog heeft beklemtoond,3 de 
keuze voor de rechten/plichten-norm en tegen een 
basisinkomen vereist een effectief sanctiebeleid, 
indien de sociale zekerheid althans een fatsoenlijk 
minimumniveau garandeert. 

Ook een mini-stelsel wordt door de commissie 
afgewezen. De meeste argumenten voor die afwij
zing vind ik niet sterk. Oat 'arbeidsongeschikten al 
zo'n bitter verlies aan maatschappelijke functione
ringsmogelijkheden lijden' (p.11) is zeker waar, 
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maar evenzeer worden op andere gebieden bittere 
verliezen geleden wanneer men zich niet of onvol
doende heeft verzekerd. Ook wordt niet duidelijk 
waarom 'de groeiende arbeidsonzekerheid in een 
steeds meer dynamische maatschappij, een onzeker
heid die zich in de toekomst ook meer bij de mid
dengroepen zal manifesteren' (p. 1 1 ) tegen een mi
ni-stelsel pleit. Oat de besparingen op de collectieve 
uitgaven bij invoering van zo'n stelsel 'in het niet 
zinken bij wat er te winnen is bij een beter volume
beleid' (p.11) is op z'n rninst discutabel en reken ik 
niet tot de principiele argumenten (over het volu
mebeleid hieronder meer). Oat de bovenminimale 
voorzieningen vervolgens in de CAo-sfeer terugke
ren (p. 2 9) lijkt rnij even min bezwaarlijk: dat berust 
dan op een keuze om trent arbeidsvoorwaarden4 van 
onderhandelende partijen. 

Het argument van de legitimiteit, dat als hoofd
argument voor de Brede Sociale Zekerheid wordt 
aangevoerd (p. 15), begrijp ik niet. Ik zou denken 
dat de legitimiteit van de overdrachten sterker is 
naarmate het stelsel minder 'luxe' -elementen be vat. 
Naar mijn indruk verwart de commissie hier legiti
miteit van de sociale zekerheid met profijt voor 
grote groepen; voor dat laatste biedt een privaat 
verzekeringsstelsel het voordeel dat kosten en baten 
beter kunnen worden afgewogen . 

Daarmee resteert een argumentS dat hout snijdt: 
dat van risicoselectie wanneer de bovenminimale 
verzekeringen uit de sociale zekerheid worden ge
licht en worden overgelaten aan de private markt. 
Inderdaad zal dat ertoe leiden dat goede risico 's zich 
goedkoper kunnen bijverzekeren dan slechte ri
sico's . De wezenlijke kwestie is tothoever de solida
riteit reikt en waar de eigen verantwoordelijkheid 
begint. De door De Kam6 naast een mini-stelsel be
pleite acceptatieplicht voor bovenminimale dekking 
bij particuliere verzekeraars is een ongelukkige tus
senweg: de slechte risico's drijven de premies in de 
verzekering op, waardoor de goede risico's uitstap
pen. Acceptatieplicht (met een verbod op pre
miedifferentiatie) zonder verzekeringsplicht is op 
den duur niet houdbaar. We zullen dus moeten kie
zen: ofwel we vinden dat de solidariteit ook hier 

1. Dit artikel is geschreven op per
soonlijke titel. 
2 . Lump sum duidt op een vast bedrag 
onafhankelijk van andere inkomsten. 
3· H.P.H. Adriaansens, K.W .H. van 
Beeken W .J. Dercksen, 'Verlaging 
van het minimumloon: verstand en 
misverstand ', ESB, 22 januari 1992, 

PP· SI -85. 
4· Ik kan niet nalaten hierbij aan te 

moet prevaleren en dan kiezen we geen mini-stelsel, 
ofwel we vinden dat men hoven het minimum
niveau zijn eigen boontjes moet doppen. De argu
menten voor een mini-stelsel zijn dan ook precies te 
vinden in een andere afweging tussen legitimiteit en 
solidariteit. Daamaast worden bij individuele of -
bij voorbeeld via CAO 's - collectieve private her
verzekering van bovenrninimale risico' s de prikkels 
voor preventie versterkt: als in de bouw grote ar
beidsongeschiktheidspremies moeten worden be
taald, zal dit de arbeidskosten in die sector opdrijven 
en de kosten/baten-analyse van preventieve maatre
gelen in gunstige zin beinvloeden. 

Over individualisering en verzelfstandiging is de 
comrnissie betrekkelijk zwijgzaam. Individualisering 
wordt geschetst (p.14) als een demografisch en soci
aal-cultureel proces met verstrekkende gevolgen 
voor de juridische, economische en sociale vormge
ving van de inkomensherverdeling en zorg, maar het 
antwoord van de commissie op deze uitdaging heb ik 
niet kunnen vinden. De principiele uitspraak 'dat de 
overheid zich niet met de leefvorm van haar burgers 
moet bemoeien' (p. 1 1) heeft verreikende gevolgen 
voor de verzelfstandiging. Een beheerst proces van 
verzelfstandiging wordt bepleit, onder andere door 
een gefaseerd beeindigen van de mogelijkheid tot 
voetoverheveling en een geleidelijke afbouw van 
kostwinnersarrangementen, te beginnen bij de ge
neratie die in 1990 meerderjarig wordt. Een concre
te schets van wat de commissie op termijn wil berei
ken, ontbreekt. Voor een geleidelijke overgang zijn 
er naast financiele redenen vermoedelijk ook socia
le, die echter niet worden belicht. Er zijn belangrij 
ke dwarsverbanden tussen individualisering en ver
zelfstandiging enerzijds en de mogelijkheden en 
wenselijkheden van basisinkomen en mini-stelsel 
anderzijds . Al met allijkt de comrnissie hier een kans 
te hebben gemist om aan te geven hoe het sociale 
zekerheidsstelsel er op den duur zou moeten uit
zien. Daarmee is ook de houdbaarheid van haar keu
zes op wat langere termijn geenszins zeker. 

Met betrekking tot het inkomensbeleid spreekt 
de commissie als ideaal uit beperkte en beheersbare 
inkomensverschillen in samenhang met inspannin-

tekenen dat de fraaie voorzieningen 
die de bonden voor mij bij de overheid 
hebben bedongen, mijn persoonlijke 
voorkeur en mijn solidariteit te hoven 
gaan. 
s. Ook serieus te nemen is de over
gangsproblematiek. Deze kan echter 
geen principieel argument vormen. 
6. N RC-Handelsblad, 29 januari 1991. 
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gen en opofferingen die met het werk gepaard gaan, 
en niet of nauwelijks op grond van schaarstepremies 
voor groepen waar op de arbeidsmarkt vee! vraag 
naar is. Een mooi ideaal, waarvan de haalbaarheid 
hieronder nog aan de orde komt. Opvallend genoeg 
ontbreekt iedere uitspraak over inkomen uit vermo
gen, een toch niet oninteressante materie in verband 
met toetsingsregels voor uitkeringen (bijstand) en 
subsidies (bejaardenoorden versus verpleeghuizen). 

Ten slotte, op het grensvlak van principiele keu
zes en instrumenten, de toedeling van verantwoor
delijkheden. Waar eindigt de verantwoordelijkheid 
van de overheid en begint die van individuele of ge
organiseerde werkgevers en werknemers? Ik zou 
denken dat er vee! voor te zeggen is om de regelge
ving en de controle bij de overheid te leggen en de 
uitvoering bij tripartite organisaties . De commissie 
is hierover niet erg duidelijk. Het codewoord is 'ge
zamenlijke verantwoordelijkheid', maar wie spre
ken we dan aan als het misloopt? Oat de politiek een 
eigen verantwoordelijkheid heeft, zeker waar 'het 
algemeen belang stelselmatig aan het kortste eind 
trekt' (p. 16) wordt door de commissie erkend, 
maar niet concreet uitgewerkt. Is hier de les van het 
verleden nog niet duidelijk genoeg geweest? 

Beleidsaanbevelinsen 
De beleidsaanbevelingen onderscheid ik in zes clus
ters: uitvoeringsorganisatie, sanctiebeleid, bernid
delingsbeleid, beleid met betrekking tot de loon
structuur, herverdeling van werk en de oproep tot 
een nieuwe publieke moraal. 

Verbetering van de uitvoerinssorsanisaties moet 
een belangrijke bijdrage leveren aan het volumebe
leid, dat wil zeggen aan het terugdringen van het 
aantal mensen dat een beroep doet op de sociale 
zekerheid. De comrnissie wil niet accepteren 'dat 
een verslechtering van de verzekeringsvoorwaarden 
onvermijdbaar is omdat de uitvoering 'regelresis
tent' geworden zou zijn' (p . 11) . Terecht wijst zij 
erop dat op die manier uiteindelijk geen enkel stelsel 
houdbaar is . Er is dus vee! gelegen aan een beter vo
lumebeleid. Dit wordt al sinds de jaren zeventig 
door aile politici bepleit, zodat de vraag zich op
dringt waarom het nu ineens wei zou gaan lukken. 
Zelfs bij de enorme banengroei van de laatste zeven 
jaar is de verhouding tussen het aantal inactieven (in 
uitkeringsjaren) en actieven (in arbeidsjaren) niet of 
nauwelijks gedaald. 

De drastische veranderingen in de uitvoeringsor
ganisatie die de commissie voorstaat zullen zeker 
niet op korte termijn de zo dringend gewenste 

vruchten afwerpen. De arbeidsbureaus worden ge
confronteerd met een forse uitbreiding en verschui
ving van taken, vooral in de contacten met bedrij
ven. De instanties van de sociale zekerheid krijgen te 
maken met fusies en met een cultuuromslag van uit
keringsverstrekking naar activering. Niet geheel 
duidelijk wordt waarom uitkeringsorganisatie en 
berniddelings-/ re'integratie-organisatie onafhanke
lijk van elkaar dienen te zijn (p. 35). Eerst wordt het 
perspectief van een loket op korte termijn als weinig 
realistisch beoordeeld, verderop wordt gerefereerd 
aan (niet nader gespecificeerde) ervaringen dat de 
vermenging van uitkerings-en bemiddelingsfunctie 
belemmerend kan werken. Om bemiddeling en re
integratie te doen slagen, moet de uitkeringsorgani
satie zich wei weer 'volgend' opstellen. Blijkens een 
interview7 kiest Wolfson op langere termijn wei 
voor een loket. In plaats van (voorlopig) het accent 
te leggen op de scheiding tussen uitkeringsverstrek
king en berniddeling/re'integratie, lijkt het echter 
nuttiger de medische criteria en de arbeidsmarktcri
teria te ontvlechten: gegeven de nieuwe w A o-syste
matiek moet niet de (partiele) arbeidsongeschikt
heidsuitkering, maar wei de uitkering wegens (par
tiele) werkloosheid in verband worden gebracht 
met het nakomen van inspanningsverplichtingen. 

De commissie kiest voor decentralisatie van de 
uitvoering naar regia's en sectoren, maatwerk voor 
individuele clienten en een nieuw setje van toesla
gen, subsidies en premies. Hoe zijn die te rijmen 
met de evenzeer bepleite eenvoud, doorzichiigheid 
en controleerbaarheid? W el maakt zij de keuze voor 
uitvoerbaarheid hoven sociale rechtvaardigheid 
(p. 16), een belangrijke keuze die nog vee! zendings
werk in de uitvoeringsorganisaties en in de Tweede 
Kamer zal vergen. 

De controle, de laatste letter van het ABC, wordt 
door de commissie verward met het bestuur van de 
uitvoeringsorganisatie. Op pagina 37 wil zij bij 
voorbeeld dat de centrale overheid haar controle op 
de uitvoering vergroot door duidelijke doelen te 
formuleren en betrokken te zijn in het bestuur van 
de sociale zekerheid. Duidelijke doelstellingen, ac
coord, maar controle is iets anders dan medebe
stuur. Ook een door de commissie aanbevolen onaf
hankelijke voorzitter van een tripartite organisatie 
zal niet snel als controleur functioneren, maar eer
der als bestuurder opereren. Aile gevoel voor duali
teit lijkt zoekgeraakt, de verantwoordelijkheden 
lossen op in een brij van tripartite gezamenlijkheid. 
Des te ernstiger waar de commissie controle terecht 
tot een van de drie hoofdelementen van een verstan-

7· lnde Volkskant, 15januari 1992 . 
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dig stelsel van sociale zekerheid heeft verheven. 
Een tweede en aanverwant gevolg van de fixatie 

op de bestuurlijke kant is het gebrek aan aandacht 
voor prik.kels bij de uitvoerders. Oat keuringsartsen 
wei gestraft worden voor te strenge keuring (via be
roepsprocedures van de client), maar niet voor een 
te ruimhartig beleid, is ongetwijfeld een belangrijke 
factor achter de w A o-problemen. Hoe het belang 
van de individuele uitvoerder verlegd kan worden 
van uitkering naar activering en remtegratie, blijft 
onbesproken. Wei wordt uitgesproken dat met de 
organisaties 'meer dan tot op heden het geval is' op 
resultaat moet worden afgerekend (p.37), maar die 
afrekening maet 'een meervoudige systematiek heb
ben en rekening ( ... ) houden met verschillen in 
moeilijkheidsgraad van de te behandelen catego
rieen van gevallen'. AI met al vrees ik dat met deze 
zinsneden een effectief volumebeleid door de com
missie niet veel dichterbij is gebracht. 

Over het sanctiebeleid is in het rapport weinig te le
zen of het moesten de activiteitentoeslagen en lok
premies zijn die men kan mislopen. Zoals gezegd 
impliceert de keuze voor een rechten/plichten
norm bij een sociale zekerheid op fatsoenlijk niveau, 
de noodzaak van een effectief sanctiebeleid. Ken
nelijk oordeelt de comrnissie dat het bestaande in
strumentarium volstaat, iets wat, gelet op het verle
den, toch niet vanzelf spreekt en nadere toelichting 
behoeft. Overigens ben ik niet optimistisch over de 
mogelijkheden van een effectief sanctiebeleid, tenzij 
we kunnen komen tot een werkelijk 'sluitende aan
pak' op z'n Zweeds, zoals met het Jeugd Werk Ga
rantieplan wordt beoogd. Wanneer een werknemer 
op straffe van uitkeringskorting gaat werken tegen 
een loon dat naar zijn eigen oordeel in verhouding 
tot het uitkeringsniveau onvoldoende is om de on
aangenaamheden van het werk te compenseren, dan 
kan men geen hoge verwachtingen koesteren van 
zijn motivatie en inzet, en dus evenmin van zijn pro
duktiviteit. Welke werkgever neemt iemand onder 
die omstandigheden in dienst? De activiteitentoeslag 
voor deelnerning aan scholings- en ervaringsactivi
teiten is door Wim Kok terecht vergeleken met een 
bosje rozen voor ieder die voor het rode Iicht stopt; 
dat zo'n voorstel wordt gedaan, vormt een schrille 
illustratie van de behoefte aan een effectief sanctie
beleid. Hetzelfde geldt voor de lokprernies die (ken
nelijk op kosten van de gemeenschap) uitgekeerd 
zouden mogen worden aan sectoren waarin men 
moeilijk mensen kan vinden. 

Niettemin doet de comrnissie een aantal nuttige 
suggesties voor een effectiever bemiddelingsbeleid. 

Een individueel actieplan waarin arbeidsbureau en 

client wederzijds afspraken vastleggen, zo mogelijk 
inclusief een overeenkomst met een werkgever over 
werk na voltooiing van een scholings- en/ of erva
ringsperiode, kan een krachtig instrument zijn in het 
activeringsbeleid. Het arbeidsbureau betrekken in 
de functie-omschrijving van vacatures en in de dis
cussie over taakverdeling binnen een bedrijf is een 
ambitieus doe!, maar zeker de moeite waard. Zoals 
gezegd, wordt met dit soort plannen een belangrijke 
taakuitbreiding van de arbeidsbureaus bepleit, die 
niet op korte termijn effectief zal kunnen zijn; in het 
bijzonder voor zo'n entree bij bedrijven zal het ar
beidsbureau zijn meerwaarde eerst moeten bewij
zen. 

Aan de vraagzijde wordt door de commlSSle een 
grote plaats ingeruimd voor een meer flexibele loon

structuur, vooral te bereiken door een verkleining 
van de wig tussen bruto- en netto-lonen aan de on
derkant (p. 19). Op zichzelfis deze aandacht voor de 
marktwerking toe te juichen, maar binnen de gren
zen die de commissie zich heeft gesteld, valt op dit 
front niet zo vee] te bereiken. Eigenlijk lijkt aileen 
de suggestie om de ruimte tussen de minimumloon
kosten en de laagste CAo-loonschalen te benutten 
(p. 2 1 ) , bij voorbeeld voor ban en die door taakaf
splitsing ontstaan, mogelijk van belang. Een kleinere 
wig aan de onderkant door meer progressie in het 
belasting- en premiestelsel, vergroot de marginale 
wig (het kost steeds meer om iemand er netto op 
vooruit te Iaten gaan), wat negatief werkt op de 
prik.kels tot extra inspanning en scholing. Bovendien 
wordt de koopkracht van de 'rniddengroepen' on
der druk gezet, wat de legitirniteit van het stelsel 
vermoedelijk niet ten goede komt. 

Extra verlaging van de wig aan de onderkant door 
het inzetten van de opbrengst van milieuheffingen 
heeft dezelfde bezwaren in iets mindere mate, maar 
het extra nadeel dat de concurrentiepositie van 
'milieu-intensieve' bedrijven onder druk komt te 
staan. Afhankelijk van de mogelijkheden tot goed
kopere produktie in het buitenland zal het milieu
effect kleiner en het werkgelegenheidsverlies groter 
zijn. 

Ook moet de effectiviteit van de individuele 
loonkostensubsidies die de commissie voorstelt, 
worden betwijfeld. Hoewel omvangrijke bedragen 
worden genoemd, is een werkgever niet snel ge
neigd iemand aan te nemen die een potje geld van 
het arbeidsbureau meebrengt: produktiviteitstekor
ten door bij voorbeeld gebrek.kige scholing of moti
vatie kunnen meestal niet door tijdelijke subsidies 
worden gecompensserd, en 'als de betrok.kene zon
der subsidie niet aan de slag kan kome'n zal er wei 
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iets aan de hand zijn'. In samenhang met de afkeer 
van schaarsteprernies op de arbeidsmarkt, bepleit de 
commissie ten slotte dat de overheid de inerties van 
de arbeidsmarkt corrigeert door te zorgen voor be
middeling en ( om)scholing uit overschotmarkten 
naar tekortmarkten. Hier worden de voorspelbaar
heid en de maakbaarheid van de arbeidsmarkt toch 
weer overschat: vooralsnog is het beleid er niet in 
geslaagd de varkenscycli8 op dit terrein te doorbre
ken. 

Voor herverdelina van werk noemt de commissie een 
aantal mogelijkheden, waarvan taakafsplitsing rnij 
het meeste aanspreekt. Door, waar mogelijk, de 
eenvoudiger taken af te splitsen van de functies van 
wat hoger opgeleide werknemers, wordt zuiniger 
omgegaan met de duurdere arbeidskrachten en 
tegelijkertijd werk gecreeerd voor lager opgeleiden. 
Terecht wijst de commissie erop dat arbeidstijdver
korting op zichzelfhet draagvlak van de verzorgings
staat niet vergroot maar, mits flexibel en inpasbaar, 
wei kan bijdragen aan de houdbaarheid daarvan, 
voorzover zij leidt tot een geringer beroep op socia
le zekerheid (p. 2 3). T och schiet de comrnissie door 
wanneer een deeltijd-recht wordt voorgesteld, 
deeltijd- v UT en flexibele pensionering met volledig 
doorlopende pensioenopbouw en een pensioen
plicht om drempels in de arbeidsmobiliteit te slech
ten. Dit ontaardt in een verlanglijstje van de vak
bond aan het begin van de CAO onderhandelingen, 
met hogere arbeidskosten als resultaat. 

Daarrnee zijn we gekomen bij het laatste cluster 
beleidsmaatregelen dat ik wil bespreken: de oproep 
tot een nieuwe publieke moraal. Onder dit kopje pas
sen drie doelstellingen van het ethisch reveil a Ia 
Wolfson: meer oog voor het algemeen belang, kie
zen voor goede doelen in plaats van meer consump
tie en een meer op risico ingestelde attitude. Het op 
zichzelf verfi-issende pleidooi voor meer kansen 
voor zelfstandigen (pp.23-24) wordt onder andere 
uitgewerkt als 'het bijbrengen van een meer op risi
co ingestelde attitude, met name via het onderwijs' . 
Hier ervaar ik een contrast met de eveneens bestaan
de behoefte om werknemers in bescherming te ne-

men tegen 'de groeiende arbeidsonzekerheid in een 
steeds meer dynamische maatschappij' (p . I 1), een 
van de argumenten van de commissie om een mini
stelsel af te wijzen. CAO-onderhandelaars worden 
opgeroepen de loonruimte liever aan te wenden 
voor verlichting van werkdruk en voor scholing en 
vrije tijd, dan voor meer individuele koopkracht. En 
in breder verband wordt met name op de sociale 
partners een beroep gedaan om te komen tot een 
cultuurverandering die ertoe moet lei den dat het al
gemeen belang meer in het oog wordt gehouden bij 
het nemen van micro-beslissingen. Kennelijk wei 
beseffend dat dit soort mooie woorden geen beleids
maatregelen zijn, wordt een en ander op p.36 afge
dwongen door de bestuurlijke en financiele struc
tuur van het stelsel; wat dat concreet betekent, 
wordt niet duidelijk. Op p. 2 2 wordt de nieuwe pu
blieke moraal daarentegen nagestreefd door de ver
borgen exteme effecten (lees: collectieve lasten) 
voor arbeidsorganisaties zichtbaar te maken door 
rnicro-beslissingen en macro-belangen meer in el
kaars verlengde te brengen. De concrete betekenis 
daarvan is evenmin duidelijk. 

Besluit 

De beargumenteerde positiebepaling ten aanzien 
van een aantal principiele vragen over de sociale ze
kerheid is een belangrijke bijdrage van het rapport 
Niemand aan de kant. Enkele vragen die zich steeds 
dringender aandienen, zijn helaas blijven liggen; er 
is nog werk voor een volgende commissie. 

De uitwerking van de gemaakte keuzes in con
crete beleidsaanbevelingen is wat diffuus . Er wor
den nuttige suggesties gedaan, zoals individuele 
actieplannen en taakafsplitsing, maar op hoofdpun
ten hapert de instrumentatie. Forse veranderingen 
worden voorgesteld in organisatie en takenpakket 
van de uitvoeringsorganisaties, maar vee] vragen 
rond controle en prikkels voor uitvoerders blijven 
onbeantwoord. De hoge verwachtingen van een be
ter volumebeleid zullen zeker niet op korte termijn 
kunnen uitkomen, zodat de dreiging van nieuwe 
financiele problemen in de sociale zekerheid nog 
geenszins is afgewend. 

8. Fluctuerende overschotten en 
tekorten ten gevolge van trage aan
bodreacties door lange produktietij
den (i.e. scholingsperioden). 
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T eleurstellend hoek 
van groot talent 

Flip de Kam bespreekt: 

Rick van der Ploeg, De economie heifi 

aeen ziel, Amsterdam: Prometheus, 

1991, 18oblz.,f24,90. 

Deze bundel bevat ongeveer vijf
entwintig stukjes en daarnaast en
kele langere artikelen, aile over 
sociaal-economische onderwer
pen, die Rick van der Ploeg in de 
loop van 1989 en 1990 publiceer
de in diverse kranten en periodie
ken. Zo'n bundeling van losse 
stukken heeft welbekende bezwa
ren. Een hoofdbezwaar is dat deze 
aanpak vaak een hoek oplevert dat 
een duidelijke structuur ont
beert. In dit geval doet de auteur 
een weinig geslaagde poging om 
via een beknopt voorwoord wat 
lijn in de verzamelde teksten te 
brengen. 

Een ander bezwaar van de for
mule is dat nogal wat hoofdstuk
jes inmiddels aardig gedateerd 
zijn. Een voorbeeld vormen de 
cijfers en beschouwingen over in
flatie in Nederland (p. 90). Het 
onverhulde pleidooi om de strijd 
tegen de geldontwaarding met 
wat minder inzet te voeren (p. 
r I 8) doet twee jaar na de oor
spronkelijke publikatie merk
waardig aan, nu a! om zorg bestaat 
over het sterk opgelopen inflatie
tempo. Nog een voorbeeld van 
een sterk gedateerd stukje vormt 
de beschouwing over de Miljoe
nennota I 990 (p. I 26 en volgen
de) . Soms heeft de schrijver ge
probeerd aan dit bezwaar tege
moet te komen door bij wijze van 
nawoord enkele regels toe te voe
gen, waarin latere ontwikkelin
gen (tot begin 199 I) worden be
schreven. Dat is echter te min. 

Een laatste bedenking tegen 

het domweg 'bundelen' van stuk
ken houdt in dat bepaalde onder
werpen drie- tot viermaal ter 
sprake komen. Zo staat er in De 
economie heqt aeen ziel tot drie 
keer toe een pleidooi om de gul
den financieringsregel, die a! 
geldt voor gemeenten en provin
cies, ook op de rijksbegroting van 
toepassing te verklaren. De gou
den regel zegt dat de overheid 
alleen geld mag lenen voor inves
teringen, deelnemingen en lenin
gen aan derden. Schulden maken 
om uitkeringen en salarissen te 
kunnen betalen is uit den boze. 
Van der Ploeg had zijn beschou
wingen over dit onderwerp beter 
kunnen samensmelten in een 
nieuw, afzonderlijk hoofdstuk. 
Daarvoor heeft hij, gezien diverse 
slordigheden en de jachtige stijl 
van het hoek, duidelijk niet de tijd 
willen nemen. 

Op de vorm van het hoek heb 
ik nog twee andere aanmerkin
gen. Ten eerste zal niet iedereen 
een liefhebber zijn van het nogal 
geforceerde taalgebruik, waarbij 
de schrijver een voorliefde toont 
voor het gebruik van kwalificaties 
zoals 'absurd', 'klinkklare onzin', 
'belachelijk', 'ridicuul' en 'schan
dalig' . Een tweede, vee! belang
rijker punt is dat Van der Ploeg 
regelmatig vee! te kort door de 
bocht gaat. Uit het nawoord valt 
op te maken dat de doelgroep van 
zijn stukken hoofdzakelijk uit 'le
ken' bestaat. Voor die doelgroep 
bevatten de stukjes doorgaans 
vee! te weinig tekst en uitleg. Zo 
veronderstelt het stuk waarin het 
Amerikaanse begrotingstekort 
een 'optische illusie' wordt ge
noemd (p. 77 en volgende) een 
redelijke voorkennis van de ma
cro-economische theorieen van 
de Amerikaanse economen Ro
bert Barro en Robert Eisner . De 
visie van de laatste w~rdt vee! te 
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kritiekloos gereproduceerd. In 
zijn betoog dat de bestaande Wet 
op de studiefinanciering beter kan 
worden vervangen door een stel
sel van toelagen in de vorm van 
rentedragende leningen ( een 
goed verdedigbare optie), stelt de 
schrijver als randvoorwaarde dat 
deze operatie moet voldoen aan 
'de eisen die zijn geformuleerd 
door de commissie-Van der 
Zwan' (p. 132). Welke die eisen 
zijn, en waarom daaraan moet zijn 
voldaan, blijft onvermeld. Zo 
doet een auteur zijn lezers tekort. 

Keuzevrijheid 
Het voorwoord maakt de lezer 
deelgenoot van een zielestrijd 
waardoor de auteur regelmatig 
wordt geteisterd. Hij voelt zich 
heen en weer geslingerd tussen 
bewondering voor de uitkomsten 
van een (goed werkend) prijsme
chanisme enerzijds, en solidariteit 
met wie tussen de raderen van de 
econornie dreigen te worden ver
morzeld anderzijds. Het gaat hier 
in wezen om de welbekende af
ruil tussen dficiency ( een doelma
tige voortbrenging) en equity ( een 
aanvaardbare verdeling). 1 Vanuit 
een links-liberale visie (p. 3 1) 
zoekt Vander Ploeg, verklaard lid 
van de PvdA, naar 'compromis
sen tussen het opkomen voor de 
zwakken en een efficiente wer
king van de markt' (p. 9). Hij 
toont aan dat overheidsingrijpen 
gewenst kan zijn om de werking 
van markten, en dus de doelma
tigheid van de maatschappelijke 
produktie, te verbeteren. Alleen 
de overheid kan monopolies bre
ken en ervoor zorgen dat negatie
ve externe effecten ( zoals afvallo
zingen in de leefomgeving) in 
marktprijzen worden verdiscon
teerd (door heffingen en voor
schriften). Aileen de overheid kan 
collectieve goederen zoals hand-
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having van de rechtsorde en de 
nationale defensie voortbrengen. 
Dit is allemaal standaard theorie; 
anders gezegd, deze in-zichten 
zijn tamelijk onomstreden, van 
rechts tot links. 

Waar mogelijk, pleit Van der 
Ploeg in de beste liberale tradities 
voor een grotere keuzevrijheid 
van de burgers. Hij wil dat de 
overheid aan alle ouders onder
wijsbonnen verstrekt, die zij kun
nen inleveren bij de school van 
hun keuze om te betalen voor de 
opleiding van hun kinderen. De 
salarissen van onderwijsgevenden 
moeten verschillen in inzet en 
kwaliteit van docenten weerspie
gelen, in plaats van hoofdzakelijk 
hun (dienst)jaren. In een ander 
hoofdstuk keert de schrijver zich 
tegen subsidies voor de woning
bouw, waardoor veel burgers te 
goedkoop wonen. Aileen het sys
teem van individuele huursubsi
dies krijgt zijn steun, omdat deze 
geldstroom valt te richten op 
mensen die zonder financiele hulp 
van de overheid niet behoorlijk 
kunnen wonen . Deze opvatting
en worden bekwaam beargumen
teerd. Minder overtuigend zijn de 
beschouwingen over maatregelen 
om het volume van de arbeidson
geschiktheid terug te dringen. 
Vander Ploeg zoekt de oplossing 
onder meer in vormen van ver
vroegde pensionering, zonder te 
vermelden dat wij die al kennen 
(v uT) . Bovendien is het etiket op 
de uitkering (wAo ofvuT) van 
weinig belang; in beide gevallen 
stuwen de premielasten voor ver
vroegd afvloeiende werknemers 
de arbeidskosten op, met aile na
delige gevolgen voor de nationale 
economie en de werkgelegenheid 
vandien. 

Allezende weg dringt zich on
ontkoombaar de vraag op wat er 
nu zo specifiek 'links' is aan Van 

der Ploegs liberalisme. Hij pro
beert zijn eigen positie mede te 
markeren door zich af te zetten 
tegen de 'rechts' -liberale vvo, 
van welke groepering hij een 
ronduit karikaturaal beeld 
schetst. De suggestie ( op p . 3 1) 
dat de vvo· rnilieuvervuilers niet 
willaten be-talen, en de bewering 
dat deze partij minder oog zou 
hebben voor het belang van col
lectieve goederen (rechtsorde, 
defensie, infrastructuur) lijken 
mij ongegrond. Zo ook de stelling 
dat de vvo de bestrijding van 
armoede zou willen overlaten aan 
de markt en aan de activiteiten 
van vrijwilligersorganisaties (p. 
•so) . 

Naar mijn indruk slaagt Van 
der Ploeg er niet in om duidelijk 
te maken wat, binnen de Neder
landse verhoudingen, 'linkse' en 
'rechtse' liberalen fundamenteel 
verdeeld houdt. Oat kan ook 
moeilijk; aile liberalen hier te 
Iande zijn min of meer 'links', zij · 
het dat de vvo wat meer o'pkomt 
voor de materiele belangen van 
de middenklasse. Als ik mij ook 
eens mag bezondigen aan een 
stijlfiguur van het type waarop de 
schrijver kennelijk zo verzot is, 
(r)echt(s)e liberalen zouden het 
laatste v v D-verkiezingsprogram
rna zonder voorbehoud interpre
teren als een verkapt pleidooi 
voor de invoering van een ver
lichte vorm van staatssocialisme. 

Vijand van het volk 
Zeer terecht wijst de auteur erop 
dat aan het ingrijpen door de 
overheid soms ernstige tekortko
mingen kleven. Hij noemt in dit 
verband de overregulering van de 
Europese luchtvaart, belemme
ringen van de internationale han
del, het Europese landbouwbe
'leid en door de overheid gedoog
de of geschapen kartels van nota-

I 3 I 



132 

rissen en medische specialisten. 
Over de grondoorzaak van al deze 
misstanden Ieven bij Van der 
Ploeg geen twijfels. 'De domme 
apathische meerderheid (van de 
kiezers - dK) geeft politiek en ge
vestigde belangen de kans lobbies 
tevreden te houden ten koste van 
het algemeen belang. De denken
de minderheid (die wijst op onge
rijmde uitkomsten van het beleid 
en waartoe in de visie van Van der 
Ploeg met name economen lijken 
te behoren - dK) wordt de vijand 
van het volk' (p. 18). Deze draad 
pakte de auteur weer op in de re
de die hij op 2 1 januari 199 2 uit
sprak bij zijn ambtsaanvaarding in 
Amsterdam. 2 Er zijn overigens 
meer, niet door Vander Ploeg ge
noemde verklaringen voor het 
verschijnsel vanaovernmentjailure: 
overheidsprodukten worden niet 
afgezet tegen kostendekkende 
prijzen en de tucht van de markt 
ontbreekt aangezien de overheid 
als producent niet failliet kan 
gaan. 

Nu, even afgezien daarvan, 
welke boodschap preekt Van der 
Ploeg?J Ik beperk mij tot slechts 
twee onderwerpen, beide van 
groot belang voor het in Neder
land gevoerde financieel-econo
mische beleid: 1. de wenselijke 
omvang van het financieringste
kort, en 2 . de te voeren inko
menspolitiek. 

Eerst het.financierinastekort. Als 
aanhanger van de gouden regel 
vindt Van der Ploeg het niet be
zwaarlijk dat het Rijk schulden 
maakt voor de financiering van 
investeringen voor het milieu en 
in de infrastructuur. Tot zover 
akkoord. Onderwijs beschouwt 
hij als een investering in menselijk 
kapitaal (blz. 148). Toch handelt 
de overheid mijns inziens onver
standig, wanneer zij ook haar on
derwijsuitgaven met de op-
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brengst van staatsleningen finan
ciert. Een formeel bezwaar is dat 
deze indeling indruist tegen het 
systeem van de nationale rekenin
gen, waarin uitgaven voor krijtjes 
en de salarissen van onderwijsge
venden tot de overheidscon
sumptie worden gerekend. Om 
investeringen van de overheid te 
identificeren is het beter om aan 
te sluiten bij internationale af
spraken. Zo kan tevens met suc
ces een dam worden opgeworpen 
tegen een vloedgolf van claims 
van Haagse beleidsmakers, die al 
snel het investeringskarakter van 
bijna al hun activiteiten zullen 
ontdekken, zodat daarvoor mag 
worden geleend. Meer lenen is 
een plezieriger methode van 
financieren dan de belastingen te 
verhogen, doordat veel kiezers 
lijden aan schuldillusie. Zij reali
seren zich niet dat de belastingen 
later extra zullen moeten stijgen 
om rente en aflossing van de veel 
te sterk gegroeide staatsschuld te 
kunnen voldoen. 

Ook volgens Vander Ploeg is 
het huidige tekort te groot (p. 
68). Volgens de gouden regel 
mag het financieringstekort van 
het Rijk hooguit 1 procent van het 
nationaal inkom en (5 miljard) be
dragen. Opvallend genoeg ont
breekt dit cijfer. Ook verzuimt 
Vander Ploeg te vermelden dat, 
gegeven het bestaande feitelijke 
tekort van ongeveer twintig mil
jard gulden, eerst nog vijftien 
miljard moet worden omgebogen 
op subsidies, consumptieve over
heidsuitgaven en uitkeringen, 
voordat de gouden regel richt
snoer kan worden voor de aan
vaardbare omvang van het tekort. 
De leek houdt zo de indruk over 
dater nauwelijks behoeft te wor
den bezuinigd en dat de overheid 
best wat meer kan lenen. Bij le
zers van de Volkskrant (waarin een 

dee! van de stukjes eerder ver
scheen) gaat die boodschap er 
natuurlijk in als koek. Maar het 
verhaal is onvolledig, en daarom 
misleidend. 

Dan de dilemma's van een 
links inkomensbeleid. Een te sterke 
inkomensherverdeling (nivelle
ring) kan voor actieven de finan
ciele prikkel cloven om zich tot 
het uiterste in te spannen. Wan
neer door ontmoedigingseffecten 
de nationale produktie en het 
daarmee verdiende nationaal in
komen minder groeit, valt er 
minder te (her)verdelen. Met het 
oog op de langere termijn kunnen 
daarom ook aanhangers van een 
links verdelingsbeleid voorstan
der zijn van grotere inkomensver
schillen tussen werkenden en uit
keringsontvangers, al lijkt dit op 
korte termijn een vorm van 'on
eerlijk delen'. Dit is geen theore
tische kwestie. Door loonmati
ging (265.ooo) en de ontkoppe
ling van de uitkeringen ( lso.ooo) 
kwamen in de tweede helft van de 
jaren tachtig ruim vierhonderd
duizend personen extra aan de 
slag.5 Voortgezette ontkoppeling 
is blijkbaar dienstig aan de voor
naamste prioriteit van de PvdA: 
meer banen en een hogere graad 
van arbeidsparticipatie. Toch is in 
1990 de koppeling van de uitke
ringen aan de trend van de CAO

lonen hersteld, vooral op aan
drang van de PvdA. 

Van der Ploeg benadrukt het 
belang van loonmatiging (p. 14 7). 
De werkloosheid is desondanks 
nog omvangrijk, mede omdat het 
bezuinigingsbeleid zou zijn 'mis
lukt'. De statistiek laat echter 
zien dat de collectieve uitgaven, 
gemeten in procenten van het 
nationaal inkomen, daalden van 
73 (1983) tot 64 (1990). De da
ling van de uitgavenquote met in 
totaal negen punten is voor onge-
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veer een derde toe te schrijven 
aan de ontkoppellng uit de jaren 
•983-1989. Over de koppellng 
toont de auteur zich ambivalent. 
Hij pleit voor een beleidsmatige 
koppeling van de laagste uitkerin
gen (p. 51). Ten onrechte stelt hij 
dat deze ook in het regeerakkoord 
uit 1989 ligt verankerd. Het 
regeerakkoord gaat echter uit van 
koppeling, met slechts twee af
wijkingsmogelijkheden ( een ster
ke groei van het aantal uitkerings
ontvangers en/ of een bovenmati
ge stijging van de contractlonen). 
Datisheelietsanders. Opp. 146, 
in een beschouwing over armoe
de, heet het opeens dat de koppe
ling moet worden gehandhaafd. Is 
hier de beleidsadviseur aan het 
woord, in plaats van de econoom? 

In een ander stukje toont de 
auteur zich voorstander van een 
versmelting van de uitkeringen en 
de inkomstenbelasting, door in
voering van een negatieve inkom
stenbelasting. De fiscus betaalt 
aan iemand zonder inkomen een 
'basisbedrag' uit . Eigen inkom
sten worden vanaf de eerste gul
den belast, en de daarover ver
schuldigde belasting wordt op het 
basisbedrag gekort. Vanaf een 
bepaald inkomensniveau is de te 
betalen belasting hoger dan het 
basisbedrag en draagt de burger 
het sal do aan de belastingontvang-

De pluralistische 
opvatting van demo
cratie 
Jouke de Vries bespreekt: 

J .J .A. Thomassen, Hedendaaase demo

cratie, Alphen aan den Rijn: 

Samson/H.D. Tjeenk Willink, I 991. 
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er af. Het cijfervoorbeeld (op pp. 
64-6 S) dat beoogt een en ander te 
verduidelijken wemelt helaas van 
de fouten, wat de uiteenzetting 
onbegrijpelijk maakt. Zo stelt de 
schrijver twaalf maanduitkerin
gen van 450 gulden (=54oo) ge
lijk aan een basisbedrag van 6ooo 
gulden per jaar. Dit basisbedrag is 
overigens veel te laag, bij vergelij
king met het bestaande sociaal mi
nimum ( 1 1 so gulden voor een al
leenstaande; 1700 gulden voor 
een paar). Omdat van bejaarden 
en 'echte' arbeidsongeschikten 
niet in redelijkheid kan worden 
gevergd dat zij de arbeidsmarkt 
opgaan, zal voor deze groepen 
toch een eigen regeling moeten 
blijven bestaan. Over dit bezwaar 
rept de schrijver met geen 
woord. Ook andere van zijn be
leidsaanbevellngen kunnen ingrij
pende inkomensgevolgen heb
ben. Vander Ploeg wil onder an
dere de kosten van subsidies aan 
de ontvangers daarvan in reke
ning brengen (p. 1 34) . Hij lijkt 
zich niet te realiseren dat dit bij 
voorbeeld neerkomt op een kor
ting van zeven procent op alle 
huursubsidiebedragen. Dit voor
beeld kan met andere worden 
aangevuld. Bij de presentatie van 
leuke of prikkelende ideeen uit de 
theorie krijgen praktische en in
stitutionele consequenties door-

De bundel Hedendaasse democratie 

onder redactie van 1.1. A. Tho
massen is geen overbodige luxe in 
een tijd waarin het einde van de 
politiek wordt geproclameerd en 
een dalende belangstelling van de 
kiezer wordt gesignaleerd. De 
bundel stelt op het laatste punt 
gerust: de betrokkenheid van de 
gemiddelde kiezer is nooit groot 

gaans onvoldoende aandacht. Oat 
vermindert sterk de waarde van 
het hoek, juist voor de doelgroep. 

Rick van der Ploeg is een veelzij
dige en produktieve econoom, 
momenteel aanvoerder van de 
nationale hitlijst. Maar wanneer 
een groot talent met zijn krachten 
smijt, maakt zelfs hij brokken. Oit 
- a! met al - teleurstellende hoek 
Ievert daarvan het bewijs. 

FLIP DE KAM 

is als hoosleraar verbonden aan de 

vaksroep Alsemene Economie van de 

Rijksuniversiteit Groninsen. 

No ten 
I. Arthur M. Okun, Equality and 
lifficiency. The Big Tradeoff. 
Washington D.C .: The Brookings 
Institution, I 97 5· 
2. R. van der Ploeg, Is de econoom de vij
and van het volk? Amsterdam, I 992. 
3. George J. Stigler, The Economist as 
Preacher, Oxford: Basil Blackwell, 1982 
4· Flip de Kam, Jacob de Haan en Cees 
Sterks, De Keifsuif van Nederland, 
Begrotingstekorten en de last vall de 
staatsschuld, Schoonhoven: Academic 
Service, I 990, pp. I 29 en I 79· Ik merk 
op dat deze auteurs uitgaan van de 
intemationaal gebruikelijke definitie 
van 'investeringen' van de overheid. 
s. !.I.E. Siccama, V.R. Okkeren 
M.L.J.H.A. van Schaaijk, De werkaele
Benheid in de jaren tachtia. Den Haag: 
Centraal Planbureau, december I 99 I 
(werkdokumentno. 4I). 

geweest. 
De bundel kent dertien hoofd

stukken en vijftien auteurs. Daar
mee wordt meteen een moeilijk
heid voor de recensent aangege
ven: wordt elk hoofdstuk bespro
ken en krijgt iedere auteur waar 
hij recht op heeft of wordt een 
keuze gemaakt waardoor sommi
ge auteurs onrecht wordt aange-
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daan. Er is bij deze bespreking 
voor de laatste, minder sympa
thieke, optie gekozen. Hierdoor 
kan iets dieper op bepaalde in
zichten worden ingegaan. Na een 
korte weergave van de inhoud 
van de verschillende bijdragen 
aan de bundel, wordt wat 
uitgebreider ingegaan op de bij 
drage van P.B. Lehning over plu
ralistische derriocratie-theorieen. 
Deze keuze is in de eerste plaats 
ingegeven door een persoonlijke 
belangstelling voor deze theorie
vorming. In de tweede plaats 
biedt bet hoofdstuk aangrijpings
punten voor een discussie die bin
nen de PvdA en andere politieke 
partijen wordt gevoerd over de 
toekomstige architectuur van de 
staat. 

Hedendaaase democratie 

Hedendaaase democratie is de op
volger van de bundel Democratie, 

theorie en praktijk uit 1981. Omdat 
slechts drie van de dertien hoofd
stukken uit de vorige bundel zijn 
overgenomen, is voor een nieu
we titel gekozen. Er is ook een 
thematisch verschil. Terwijl in de 
oude bundel werd ingegaan op de 
discrepantie tussen theorie en 
praktijk, is bet onderwerp van de 
nieuwe bundel 'het spannings
veld' tussen de liberale en de col
lectivistische opvatting over de
mocratie: 'Centraal staat de ge
dachte dat in de moderne demo
cratie twee filosofische tradities 
met elkaar verzoend zijn. De eer
ste is de collectivistische traditie 
waarin de beginselen van de 
volkssoevereiniteit en de gelijk
heid centraal staan. De tweede is 
de liberale traditie waarin de indi
viduele vrijheid en de rechtsstaat 
centraal staan .' (p. 3 1) 

In bet eerste deel 'Betekenis 
en ontwikkeling van de democra
tische rechtstaat' werkt Thomas-
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sen het democratiebegrip verder 
uit. Daarna bespreekt DeJong de 
relatie tussen democratie en 
rechtsstaat, terwijl Daalder ont
wikkelingen van de parlementai
re democratie in Nederland 
schetst. Het eerste deel wordt af
gesloten door een stuk van 
Tromp over anti-democratische 
stromingen. In bet tweede deel 
worden drie theoretische bena
deringen over democratie gepre
senteerd. Lehning gaat in op 'de' 
theorie van het pluralisme. Den
ters behandelt een specifiek on
derdeel van de public choice-bena
dering, namelijk de politieke eco
nomie van constitutionele vraag
stukken. Spruyt en Lijphart 
schrijven over maatschappelijke 
voorwaarden voor democrati
sche stelsels, waarbij twee typen 
van democratie worden behan
deld: bet meerderheidsstelsel 
en de consensusdemocratie. Het 
derde deel gaat over bet functio
neren van de representatieve de
mocratie. Allereerst behandelt 
Thomassen vraagstukken van po
litieke representatie en kiezers
gedrag. Aarts en Castenmiller 
schrijven over politieke betrok
kenheid en Andeweg gaat in op 
de verhouding tussen volksver
tegenwoordiging en regering. 
Ringeling behandelt ten slotte bet 
klassieke dilemma tussen bureau
cratie en democratie. De bundel 
wordt afgesloten met een bijdra
ge van Witteveen over staat en sa
menleving. 

De bundel Hedendaaase demo

cratie is bestemd voor gelnteres
seerde leken en voor studierich
tingen in bet boger onderwijs 
waar, als het goed is, het ver
schijnsel democratie wordt be
handeld: politicologie, bestuurs
kunde en rechtswetenschap. Voor 
studenten is aan elk hoofdstuk 
een serie vragen toegevoegd. 

In bet voorwoord van de bundel 
staat dat is gestreefd naar een veel 
strakkere redactionele formule. 
Waarschijnlijk wordt hiermee 
gedoeld op het centrale thema, 
het spanningsveld tussen liberale 
en collectivistische opvattingen 
over democratie, aan de hand 
waarvan de verschillende bijdra
gen zijn geordend. De strakheid 
van bet hoek wordt echter ver
stoord doordat bet thema van de 
eerste bundel voortdurend mee
speelt: de spanning tussen klassie
ke (normatieve) democratie-op
vattingen en meer empirisch ge
orlenteerde democratiebenade
ringen. 

LehninB over Dahl 

Dit spanningsveld werd in het 
verleden scherp geformuleerd 
door Schumpeter die de klassieke 
democratie-opvatting als onrea
listisch van de hand wees, omdat 
daarbij werd uitgegaan van een 
goed gelnformeerde en betrok
ken burger. T egenover de klas
sieke democratietheorie stelde 
Schum peter een meer realistische 
benadering, waarin individuen 
beslissingsmacht krijgen doordat 
er wordt geconcurreerd om de 
stemmen. In de opvattingen van 
Schumpeter staan politieke !ei
ders centraal, terwijl de voor
naamste taak van burgers bestaat 
uit het periodiek uitbrengen van 
hun stem. Schumpeter is uiter
mate sceptisch over bet participa
tievermogen van de burger. 

De inzichten van Schum peter, 
en latere nuances daarvan, lijken 
bij vele democratieonderzoekers, 
ook in deze bundel, nog altijd 
enige huiver op te wekken. Dit is 
een mogelijke verklaring voor bet 
feit dat in de nieuwe bundel twee 
normatieve opvattingen over de
mocratie worden hehandeld, 
waardoor bet zicht op de werke-
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lijkheid enigszins wordt vertroe
beld. 

In hoofdstuk vijf van het boek 
gaat Lehning in op de theorie van 
het pluralisme. Het woordje 'de' 
is niet geheel op zijn plaats omdat 
er op dit terrein een verscheiden
heid aan theorieen bestaat. Het 
werk van Dahl neemt daarbij ove
rigens wel een voomame plaats 
in. Dahl heeft de ideeen van 
Schumpeter verder uitgewerkt. 
Hij lijkt daarbij in methode en 
inhoud tevens ge"inspireerd te zijn 
door Weber die in Wirtschcift und 
Gesellschcift opmerkingen maakt 
over sociaal pluralisme. Volgens 
Lehning wordt in bet werk van 
Dahl groot belang gehecht aan de 
rol die belangengroepen in het 
beleidsproces spelen. Dahl stelt 
dat democratie een ideaaltype is 
waarvan de kenmerken niet alle
maal tegelijk in de werkelijkheid 
worden aangetrolfen. Een betere 
benaming voor het politieke stel
sel is polyarchie. Dahl noemt drie 
noodzakelijke voorwaarden voor 
een polyarchie: 
- de mogelijkheid voor elke bur
ger om zijn voorkeuren te formu 
leren; 
- de mogelijkheid om deze voor
keuren te uiten; 
- de garantie dat aan deze voor
keuren in het besluitvormings
proces een gelijk gewicht wordt 
gegeven. 

Om deze voorwaarden tot hun 
recht te laten komen zijn er val
gens Dahl acht institutionele ga
ranties nodig, namelijk: 
- vrijheid van vereniging en ver
gadering; 
- vrijheid van meningsuiting; 
- het recht om te kiezen; 
- verkiesbaarheid voor openbare 
ambten; 
- het recht van politieke !eiders 
om een concurrentiesrijd voor 
steun en stem men te voeren; 
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niet gemonopoliseerde infor·· 
matiebronnen; 
- vrije en eerlijke verkiezingen; 
- overheidsinstellingen die de 
keuze van hun beleid laten afhan
gen van de stemmen en andere ui
tingen van voorkeur van de bur
gers. 

Kritiek op Dahl 
Dahl is in het verleden van diverse 
zijden gekritiseerd. Bachrach en 
Baratz maakten duidelijk dat niet 
alle maatschappelijke belangen 
goed zijn georganiseerd waardoor 
het ene strijdpunt wei op de agen
da komt en bet andere niet. Er 
worden in een politiek systeem 
niet aileen beslissingen genomen, 
maar ook niet-beslissingen. Niet
beslissingen worden bij voor
beeld mogelijk doordat organisa
ties bewust of onbewust de cul
tuur mobiliseren of spelregels 
hanteren tegen strijdpunten die 
hen niet van pas komen. Het mo
biliseren van vooroordelen heeft 
onder andere te maken met rela
ties die er bestaan tussen de over
heid en groepen die de bestaande 
waarden en normen willen hand
haven. Kritiek op de inzichten van 
Dahl is eveneens afkomstig van 
auteurs die onderzoek hebben 
verricht naar neo-corporatisti
sche structuren. Theoretici op dit 
gebied analyseren de betrekkin
gen tussen invloedrijke organisa
ties die hierarchisch georgani
seerd zijn en relaties onderhou
den met het overheidsapparaat. 
Dahl toont zich de laatste jaren 
niet geheel ongevoelig voor de 
kritiek. Er kan langzamerhand ge
sproken worden van een 'jonge' 
en een 'oude' Dahl. Dahl op leef
tijd noemt in Dilemmas if pluralist 
democracy de gebreken in de feite
lijke werking van polyarchieen. 

Datzijn: 
- een consolidering van onge-

lijkheden, ten nadele van voor
al zwak georganiseerden en 
ongeorganiseerden; 
- een vernauwing van het pu
bliek bewustzijn tot gericht
heid op bet eigen ( deel)belang; 
- een vervorming van de agen
da van de overheid; 
- een ondermijning van de 
soevereiniteit van de kiezer 
(een vervreemding van de uit
eindelijke bebeersing van de 
agenda). 

Deze empirische constatering 
leidt bij Dahl niet tot een aanpas
sing van zijn ideaalbeeld. Volgens 
Dahl is het centrale dilemma waar 
een polyarchie mee te maken 
heeft, dat georganiseerde belan
gengroepen enerzijds noodzake
lijk zijn voor autonomie en ander
zijds ongeorganiseerden of zwak
georganisserden in de behartiging 
van hun belangen juist benadelen 
of zelfs belemmeren. De teloor
gang van een publiek bewustzijn, 
een visie op gemeenschappelijke 
doelstellingen, is hieraan debet. 

De discrepantie tussen de fei 
telijke werking van polyarchieen 
en het ideaalbeeld kan in drie 
stappen worden opgeheven: 

- een terugkeer naar een pu
bliek bewustzijn; 
- een vermindering van onge
lijkheden; 
- een structurele verandering 
in de organisatie van de econo
mische orde. 

Oplossin9en 
De eerste twee doelstellingen 
kunnen worden gerealiseerd door 
een nieuw publiek bewustzijn van 
ongelijkheden. Het beginsel van 
de verdelende rechtvaardigheid 
zou hierbij een rol kunnen spelen. 
Een neo-corporatistisch model 
ter oplossing van de gesignaleerde 
problemen (politieke eufemis-



men zijn: maatschappelijk mid
denveld of functionele decentrali
satie) wijst Dahl volgens Lehning 
van de hand. Dahl is een tegen
stander van een hierarchische or
ganisatie en bovendien is het neo
corporatisme een van de oorza
ken van de vertekening van de pu
blieke agenda. Dahl stelt daar
naast democratische zeggenschap 
over de prciduktiemiddelen voor . 
V olgens Lehning heeft Dahl de 
produktiefactor kapitaal ontdekt. 
Het is de vraag of deze interpreta
tie juist is omdat Dahl, als geen 
ander, oog heeft voor het feit dat 
de produktiefactor kapitaal ver
splinterd is. 

Dahl snijdt met de democrati
sche zeggenschap over de pro
duktiemiddelen een punt aan dat 
altijd hoog op de agenda van de 
sociaal-democratie heeft gestaan. 
De ervaringen van sociaal-demo
craten met maatschappijhervor
mende voorstellen die in deze 
richting gingen, zijn in Nederland 
echter weinig succesvol geweest. 
Oat verschillende sociaal-demo
cratische voorstellcn niet zijn ge
realiseerd, heeft allerlei redenen. 
Aan de ene kant waren de voor
stellen weinig realistisch en wer-
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den zij sterk ideologisch geformu
leerd. Sociaal-democraten maak
ten van deze voorstellen prestige
kwesties en verloren daardoor 
het zicht op de werkelijkheid . 
Aan de andere kant was er maat
schappelijke weerstand tegen de 
voorstellen, welke via belangen
groepen tot in het overheidsappa
raat tot uitdrukking kwam. Het 
optirnisme van Dahl over structu
rele veranderingen in de econo
mische orde kan te maken hebben 
met het feit dat hij weinig aan
dacht schenkt aan de vervlechting 
van maatschappelijke groeperin
gen en het overheidsapparaat. 
Daarmee wordt een zwak punt 
aangestipt in de pluralistische de
mocratie-theorie . 

'Brin9inB the state back in' 

In pluralistische democratie-the
orieen wordt weinig aandacht be
steed aan het overheidsapparaat 
en de relaties tussen de overheid 
en maatschappelijke groeperin
gen. In deze theorieen wordt er 
van uitgegaan dat de overheid een 
neutraal instrument is: een die
naar van de burger. Analyse van 
de overheid heeft nauwelijks 
plaatsgevonden, omdat het staats-

concept in het verleden als een 
ideologische constructie ( een 
symbool) terzijde is geschoven. 
Daardoor bestaat er ook weinig 
aandacht voor de gevolgen van de 
verzorgingsstaat voor het demo
cratisch proces. Bovendien wordt 
daardoor over het hoofd gezien 
dat vele eisen tegenwoordig door 
het overheidsapparaat zelf wor
den gegenereerd. Een eerste ver
eiste om de pluralistische demo
cratie-theorie verder uit te wer
ken en te nuanceren is het terug
brengen van de staat in de analyse 
(' Brin9inB the state back in'). De 
aandacht kan daarbij worden ge
richt op de vervlechting van goed 
georganiseerde belangengroepen 
en de overheid en op het ontbre
ken van institutionele toe gang van 
minder goed georganiseerde 
groepen. Daarmee kan de vraag 
'wie krijgt wat, wanneer en hoe' 
beter worden beantwoord dan in 
het verleden het geval was. 

JOUKE DE VRIES 

is als politicoloon verbonden aan de 

vakaroep Bestuurskunde van de 
Rijksuniversiteit Leiden. 
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Vochtige oude nacht . .. 
transparante vogeldeken 
die het oosten lost 
op de tobbende jungle. 
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Opium dat vloeit over 
knokkels en wonde kassen. 

Geboomte verbergend 
indigo minnaars 
die de balscene 
niet overleven. 

Mantel die oplost 
wijkt voor het onvaste loodwit. 

Lieve bron, laatste 
vol geurend duister 
je bent straks ver west. 

Marijke Kohler 

Commentaar 

Er is een aloud genre 
waarin de nacht ver
kozen wordt boven 
de dag, de liefde 
boven de plicht, de 
maan boven de zon . 
The sun is an overrated 
value, zou Samuel 
Beckett ooit zeggen 
en met die uitspraak 
wordt de alba in al 
zijn onmogelijkheid, 
zijn verzet tegen de 
tijd, gekenmerkt . De 
vrouwelijke arts, die 
in 1991 debuteerde in 
s & o met een Gorter
gedicht dat speelt in 
Suriname, waar zij 
vier jaar woonde im 
werkte, neemt nu 
jaren na dato node 
afscheid van een tro
pische nacht. De zon, 
het onvasteloodwit, 
komt tussenbeide, de 
geliefde nacht is voor
bij, in Nederland 
wordt onder woor
den gebracht, dat het 
voorgoed is. 

Rein Bloem 
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Togliatti 
Cul tuursocialisme 
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Lof der historie 
'Kijk eens, Franco, ik denk dat dit 
je wei zal interesseren'. zei Fre
derik Firsov, het hoofd van het 
Moskouse Centrum voor Eigen
tijdse Documentatie op 2 8 januari 
tegen zijn Florentijnse collega 
Franco Andreucci, die op dat mo
ment bezig was het Italiaanse ma
teriaal in de pas geopende Ko
mintem-archieven te inventarise
ren. Firsov gafhem een briefwis
seling te lezen tussen de naar 
Moskou gevluchte communisti
sche arbeider Vincenzo Bianco en 
de Italiaanse communistenleider 
Palmiro Togliatti, die tevens on
dersecretaris was van de Com
munistische Intemationale. 

Op 3 I januari 1943 verzoekt 
Bianco die propagandawerk ver
richt onder Italiaanse krijgsgevan
genen, aan de Italiaanse Ieider om 
bij Stalin een goed woordje te 
doen voor de op dat moment als 
ratten stervende ltaliaanse solda
ten. Togliatti's antwoord, van 15 

februari, liegternietom: 'Watde 
behandeling van de krijgsgevan
genen betreft ben ik het niet met 
je eens. Ik ben evenzo menselijk 
als jij of als een Rode- Kruiszuster, 
maar onze opstelling ten aanzien 
van de legers die de Sovjet-Unie 
zijn binnengevallen is nu eenmaal 
vastgesteld door Stalin en daar is 
niets aan toe te voegen. In de 
praktijk vind ik het trouwens he
lemaal niet zo erg als een flink 
aantal krijgsgevangenen sterft 
door de ontberingen. Integen
deel! En ik zal je uitleggen waar
om. Het lijdt geen twijfel dat het 
Italiaanse volk is vergiftigd door 
de imperialistische en roofzuchti
ge ideologie van het fascisme. Als 
duizenden gezinnen in rouw ge
dompeld worden door de oorlog 
van Mussolini, dan is dat het beste 
tegengif. Hoe meer het volk over-

tuigd raakt van hun tragische lot, 
des te beter is dat voor de toe
komst van Italie.' 

Andreucci wist meteen, dat hij 
dynamiet in handen had. Op 5 en 
6 april worden in Italie kamerver
kiezingen gehouden en de 'skelet
ten uit de kast' van het recente 
verleden vormen in de Italiaanse 
campagne een minstens zo dank
baar onderwerp als de slaapka
mercapriolen van politici in de 
vs. Het afgelopen jaar zijn zo de 
Gladio-affaire, het Ustica-myste
rie, de Moro-ontvoering en de 
nimmer opgeloste aanslagen van 
neofascistische terroristen door 
links gebruikt om de verdorven
heid van 'het regime' aan te to
nen. Van rechterzijde werd daar
op gereageerd met 'schokkende 
onthullingen' over de roebel
steun die de Italiaanse commu
nisten tot 197 8 ontvingen en de 
misdrijven van linkse partizanen 
tijdens en vlak na de oorlog. Eind 
januari, een dag nadat de recht
bank van Rome had beslist dat 
Gladio geen illegale organisatie 
was geweest, publiceerde een 
linkse krant het serieus bedoelde 
bericht dat Gladio achter de 
moord op de filmregisseur Paso
lini zou zitten. 

Een week eerder had het 'dicht 
bij de socialistische PsI staande 
persbureau ADN -Kronos' al een 
brief gepubliceerd die Togliatti in 
196 3 aan de Tsjechische commu
nistische partij stuurde. De 
Tsjechen stonden toen op het 
punt om hun in 1952 na een 
show-proces op last van Stalin 
opgehangen Ieider RudolfSlansky 
te rehabiliteren. Togliatti vroeg 
zijn Tsjechische kameraden om 
daarmee nog een maand te wach
ten, omdat in Italie verkiezingen 
voor de deur stonden en het 
nieuws van de rehabilitatie het re
sul taat voor de P c i wei eens nega-
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tief zou kunnen be'invloeden. 
Vrijwel niemand in Italie weet 
nog wie Slansky was, maar het 
'cynisme' van Togliatti werd met 
zoveel gretigheid bekend ge
maakt dat de collumnist Giorgio 
Bocca zich afvroeg of de rege
ringspartijen soms historici op
dracht geven om in de pas geo
pende Oosteuropese archieven 
bezwarend materiaal voor de de
mocratisch-linkse oppositie op te 
delven. 

Bovendien stond het trieste lot 
van het Italiaanse expeditieleger 
in Rusland eind januari net in het 
centrum van de belangsteiling. 
Van de 25o.ooo soldaten die in 
I 942 door Mussolini naar het 
Oostfront werden gestuurd, wer
den er tijdens de oorlog 26.ooo 
als gesneuveld opgegeven, terwijl 
er 64.ooo werden vermist. Uit de 
onlangs geopende KG B-archieven 
blijkt, dat 49.ooo Italianen krijgs
gevangen zijn genomen, van wie 
er 27.ooo door kou, honger en 
ziekte zijn omgekomen. Slechts 
Io.ooo gevangenen keerden te
rug, terwijl de families van de 
overige I 2 .ooo nu nog niet weten 
wat er van hun verwanten is ge
worden . 

Het was duidelijk dat de brief 
Van Togiiatti, die door de PDS 
nog altijd als erflater wordt be
schouwd, gebruikt zou gaan wor
den om de verkiezingen te bein
vloeden. Andreucci, een voorma
lige communist die in de jaren 
zeventig zijn opdracht als verzor
ger van het verzameld werk van 
Togliatti teruggaf, omdat de PCI 
hem inzage in het partijarchief 
weigerde, besloot niettemin om 
hem toch te publiceren. 'Ais we
tenschapper heb ik de morele 
plicht om mijn bevindingen ken
baar te maken', schreef hij een 
week later in de Carriere della Sera. 
Andreucci wendde zich tot de 

Moskouse correspondent van het 
weekblad Panorama en een dag 
later wist politiek Italie al, dat er 
andermaal een sinister Iicht ge
worpen zou worden op de com
munistische Ieider. Op 3 februari 
lag het nummer van Panorama met 
de gewraakte tekst in de kiosken 
en onmiddellijk donderde Italie 
van de verontwaardigde reacties. 
Op tv, in de dagbladen en zelfs in 
het populaire gezinsblad Gente 
werd het 'cynisme', de 'onmen
selijkheid' en de 'valsheid' ge
kraakt van de voormalige halfgod 
Togliatti, die vier jaar eerder a! 
was ontluisterd naar aanleiding 
van de rehabilitatie van Boecha
rin. (Zie S&}) I988, nr. 7-8 . pp. 
235-240). PDs-leider Achille 
Occhetto raakte in een moeilijk 
parket, omdat aanhangers die tot 
op heden in Togliatti hebben ge
loofd de partij gedesillusioneerd 
zullen kunnen verlaten, terwijl 
anderen die hem ondanks alles 
nog steeds als II Misliore (De Bes
te) aanbidden, hun toevlucht zou
den kunnen nemen tot de ortho
doxe afsplitsing Rifondazione Co
munista. En inderdaad, toen Oc
chetto de woorden van T ogliatti 
als 'ijzingwekkend' omschreef, 
reageerde zijn voorganger Ales
sando Natta met een snerende 
opmerking over documenten die 
wel van een' Moskouse uitdrage
rij' afkomstig zouden zijn. 

Daarop deed ook de alomte
genwoordige president Cossiga 
een duit in het zakje door instel
ling van een commissie van histo
rici om de 'authentiteit' van de 
brief vast te stellen. Weliswaar 
gelooft geen enkele deskundige 
dat het om een vervalsing zou 
kunnen gaan, maar op die manier 
kon het wispelturige staatshoofd 
er tenminste zeker van zijn, dat de 
'alfaire-Toagliatti' de PSD, die 
een impeachmentprocedure tegen 

hem heeft ingezet, nog tot de ver
kiezingen parten zou blijven spel
ken. Maar na een storm van pro
test uit de academische wereld 
kwam Cossiga op zijn voorstel 
terug, echter niet zonder Tog
liatti nog eens als 'moordenaar en 
een lafaard' afte schilderen. 

V olgens Andreucci is rond de 
Togliatti-brief een 'drievoudige 
waarheid' onstaan: die van de his
toricus, die tracht om het ge
schrift binnen de context van 
I 943 te zien, die van de politicus, 
die aileen oog heeft voor de cam
pagne en die van de journalisten 
die door sensationeel nieuws hun 
oplage omhoog wiilen schroeven . 
Dat dit in Italie vee! vaker voor
komt dan in andere Ianden, is vol
gens hem te wijten aan de geslo
tenheid van de Italiaanse partijar
chieven. Als voorbeeld haalde hij 
op een persconferentie een brief 
uit I 94 I aan van de christen
democratische Ieider Alcide De 
Gasperi, waarin deze latere pre
mier de hoop uitspn!ekt dat de 
Duitsers Moskou zullen inne
men. 'We kennen die brief aileen, 
doordat Andreotti hem citeert in 
zijn biografie van De Gasperi. Als 
historicus vraag ik de minister
president om zijn bronnen te ver
melden en ook voor anderen toe
gankelijk te maken.' Andreotti 
deed dat natuurlijk niet en de dag 
daarop was in de Italiaanse pers 
een 'De Gasperi-alfaire' geboren. 

Op I4 februari, net toen de 
commotie eindelijk begon te be
tijen, zorgde La Stampa voor een 
nieuwe sensatie. De Moskouse 
correspondent van het Turinese 
dagblad had ook een kijkje in het 
archief genomen en daarbij ge
merkt dat de transcriptie van An
dreucci maar liefst twaalf onjuist
heden bevatte. Die ontdekking 
was niineus voor de reputatie van 
de historicus, die zich zwak ver-
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dedigde met het argument dat hij 
slechts over een bleke en onvolle
dige fotocopie had beschikt en 
daarom de ontbrekende gedeel
ten maar uit zijn herinnering had 
aangevuld. Het Romeinse dag
blad II Tempo bleek daarbij An
dreucci's grafologische blunder 
nog te hebben overtroffen door 
een facsimile van de brief af te 
drukken waarop de ontbrekende 
delen keurig waren ingevuld in 
een vervalst handschrift van Tog
liatti. Hoewel het orgineel niet 
wezelijk verschilde van Adreuc
ci's verminkte versie, kwam Oc
chetto nu op zijn eerdere woor
den terug door te verklaren dat 
zijn partij het slachtoffer was ge
weest van een moedwillige ver
valsing. De PSD eiste (vergeefs) 
excuses voor het haar aangedane 
onrecht en besloot om de foto's 
van Togliatti toch maar niet uit de 
partijburelen te verwijderen. De 
kranten stonden weer drie dagen 
lang bol van de politiek-histori
sche speculaties, terwijl alleen de 
Osservatore Romano fel uitviel te
gen politici en journalisten die 
'archieven gebruiken als een arse
naal waar men de wapenen kan 
vinden die het meest dodelijk zijn 
voor de tegenstander'. Het Vati
caan werd in diezelfde dagen dan 
ook in verlegenheid gebracht 
dankzij de opening van Argen
tijnse archieven waardoor (ander
maal) de betrokkenheid van de 
Romeinse clerus bij de vlucht van 
Duitse oorlogsmisdadigers bleek. 

Het meest verrassende aspect 
van de politiek-journalistieke ope

ra briffa is eigenlijk , dat de onthut-

sende brief op de keper be
schouwd helemaal niet zoveel 
nieuws bevat. 

Het was immers al lang be
kend, dat Togliatti binnen een 
eng historisch-materialistisch 
denkraam redeneerde, waarin in
dividueel-menselijke belangen 
volstrekt ondergeschikt gemaakt 
werden aan dat van de klasse, en 
het historische einddoel. In de 
tweede plaats had hij moeilijk iets 
anders kunnen schrijven. AI zijn 
correspondentie werd nauwgezet 
gecontroleerd door de censors 
van Stalin en het geringste blijk 
van dissidentie kon rechtstreeks 
naar de Goelag of een vuurpelo
ton leiden. Verder kon in de eer
ste maanden van 1943 van de 
Russen bezwaarlijk worden ver
wacht. dat zij de krijgsgevange
nen beter zouden behandelen dan 
hun eigen mensen. In dit verband 
heeft ook het Russische partijblad 
lsvestija zich in de discussie ge
mengd, door verontwaardigd te 
verklaren dat de 2 7 .ooo Italianen 
niet moedwillig om zeep gehol
pen zijn, maar dat vee] van hen 
door de maandenlange uithonge
ringsslag om Stalingrad a! op ster
ven na dood waren. Ten slotte 
mogen de door Togliatti in zijn 
brief uiteengezette overwegingen 
met recht cynisch worden ge
noemd, maar de Italiaanse com
munist bevond zich wei in goed 
gezelschap, want de redenering 
dat de oorlog bekort kon worden 
door de burgerbevolking leed te 
berokkenen, lag ook ten grand
slag aan Churchill's beslissing om 
Dresden te bombarderen en die 

van Truman om de atoombom te 
gebruiken. En in het Italiaanse 
geval heeft het rnisschien gewerkt 
ook, want de interne oppositie 
begon in Italie pas wat voor te 
stellen, toen goed duidelijk werd 
dat men de oorlog aan het verlie
zen was, zoals Renzo De Felice in 
het laatst verschenen dee! van zijn 
monumentale Mussolini-biogra
fie nog eens he eft aangetoond. 

Het meest verontrustende as
pect van de stampij rond de Tog
liatti-brief is misschien ook wei 
dat het einde van de communisti
sche mythe parallel blijkt te gaan 
met een ongezonde herwaarde
ring van het fascistische veri eden
en dat overigens niet aileen in 
Italie. Als je de commentaren van 
de afgelopen weken leest, dan 
lijkt het wel of 2 7. ooo goedbe
doelende Italiaanse jongens door 
wrede Russen en hun landverra
derlijke trawanten om zeep ge
holpen zijn, terwijl het natuurlijk 
eenheden betrof van een invasie
leger dat achtien rniljoen Russen, 
me-rendeels burgers, over de 
kling heeft gejaagd. Zinvol was 
daarom het commentaar van 
Bettino Craxi , die op 9 februari 
aankondigde dat hij in de campag
ne geen misbruik zou maken van 
de Togliatti-affaire. Hoewel het 
gaat om een 'infaam cynisme', 
moeten we ook rekening houden 
met de slachtoffers van het fascis
me en de miljoenen werklozen in 
het ltalie van nu, besloot de ver
moedelijke opvolger van Andre
otti . 
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Sternheim's cultuur
socialisme 

In de ideeengeschiedenis van de 
Nederlandse sociaal-democratie 
pleegt men twee, min of meer te
gengestelde stromingen te onder
scheiden. Enerzijds is er het tradi
tionele reformisme, dat zich in de 
eerste plaats op vraagstukken van 
arbeid en inkomen orienteert, en 
dat de arbeidersklasse, en de 'be
vriende' vakbeweging in het bij
zonder, als belangrijkste referen
tiegroep kiest. 

Anderzijds is er het cultuurso
cialisme, waarin juist het verzet 
tegen een dergelijk reformisme 
tot uitdrukking komt. Het wil de 
sociaal-democratie tot een brede 
volkspartij maken, waarin voor 
iedereen plaats is - en waarin niet 
Ianger het materiele belang van 
een bepaalde groep, maar het so
cialisme als ethische categorie 
richtinggevend is geworden. 

Op deze manier Iaten de ont
wikkeling van en de ideeenstrijd 
binnen SOAP en PvdA zich inder
daad redelijk ordenen. Daarbij 
verschuift in de loop van de jaren 
dertig de balans ten gunste van het 
cultuurssocialisme (met uiteenlo
pende inspiratoren als De Man, 
Banning en De Kadt), en doet zich 
later weer een beweging in omge
keerde richting voor (het prozai
sche socialisme van Willem 
Drees). Wie wil zou vervolgens 
in de radicalisering van de PvdA 
van de jaren zestig en zeventig een 
nieuwe, individualistische vorm 
van cultuursocia-lisme kunnen 
zien (Andre van der Louw's 
'Partij van de VrijeTijd'), en in 
het realisme dat in de jaren tachtig 
opgang gaat maken, een terug
keer, onder sterk veranderde 
omstandigheden, naar debread 
and butter - thema's van weleer 
(Kok' s arbeidsparticipatie). 

Ook als we van dergelijke specu
laties afzien, is het gebruik van de 
tweedeling reformisme/ cultuur
socialisme niet zonder proble
men. In de periode direct na de 
Tweede Wereldoorlog bijvoor
beeld waren beide stromingen 
sterk met elkaar vermengd - wat 
mogelijk het succes van de PvdA 
in de jaren vijftig mede helpt ver
klaren. Bovendien gaat het in 
beide gevallen om 'ideaaltypen', 
die in de werkelijkheid niet als 
zodanig worden aangetroffen. 
Zoals cultuursocialisten als De 
Man en Vorrink een belangrijke 
plaats inruimden voor belangen
strijd, zo deed menig traditioneel 
sociaal-democraat een flinke dosis 
'cultuur' in zijn reformisme. 

In een enkel geval werd het 
begrip 'cultuursocialisme' zelfs 
uitgedragen door sociaal-demo
craten die duidelijk tot het re
formistische, op de arbeidersbe
weging gerichte kamp behoor
den. Een van hen was Andries 
Sternheim (1890-1944), aan wie 
de socioloog Bertus Mulder een 
eind 1991 verschenen proef
schrift heeft gewijd. Sternheim, 
van oorsprong diamantbewerker, 
was jarenlang actief in NVV en 
SOAP, en leverde regelmatig bij
dragen aan, onder andere, De So
cialistische Gids. In 1924 werd hij 
hoofd van het documentatiebu
reau van het Internationaal Ver
bond van Vakverenigingen, om 
vervolgens, in de jaren dertig, toe 
te treden tot het beroemde Insti
tut fiir Sozialforschung in Frank
furt. Zijn werk bij de 'Frankfurter 
Schule' concentreerde zich op de 
sociologie van de vrije tijd. 

Mulder's dissertatie is een po
ging tot opwaardering van een 
vrijwel vergeten sociaal-demo
craat. Sternheim deelt met cul
tuursocialisten als De Man, aldus 
Mulder, een afkeer van een sche
matisch, op 'objectieve wetten' 

gefixeerd marxisme. 'Maar an
ders dan bij De Man, bij wie het 
socialistisch streven zich uit onge
duld over de moeizameverheffing 
der arbeiders losmaakt van de 
produktieverhoudingen en sterk 
moralistische trekken krijgt, blijft 
Sternheim vasthouden aan een 
politiek-economisch vertrekpunt 
voor zijn analyse van sociale ver
houdingen. Oat maakt zijn den
ken minder spectaculair, maar 
wei zo boeiend, omdat het 're
alistischer' is. 

'Met De Man deelt Sternheim 
de aandacht voor het "cultureel 
socialisme"; met de Frankfurters 
deelt hij een interesse voor de 
psychologische zijde van het so
cialisme. Terwijl De Man het so
cialisme losmaakt van de produk
tieverhoudingen, wijst Stem
heim op de samenhang tussen ar
beid en vrije tijd; tegenover het 
loslaten van "het proletariaat" van 
de Frankfurters handhaaft Stem
heim een gradualistische visie op 
de emanciapie van de' arbeiders
klasse. ( ... ) Terwijl zowel De 
Man als de Frankfurters de arbei
dersklasse afschrijven vanwege 
haar verburgerlijking en aanpas
sing, blijft Sternheim overtuigd 
van haar democratisch potentieel 
en de mogelijkheden tot vooruit
gang.' 

Sternheim, geboren in een arm 
joods middenstandsgezin dat na 
enkele jaren uiteenvalt, is sterk 
bei'nvloed door de ervaringen die 
hij als jong diamantbewerker, in 
de bloeitijd van de Algemene 
Nederlandse Diamantbewerkers
bond (ANOB) opdeed. In 1905 

wordt hij leerling-briljantslijper; 
vier jaar later sluit hij zijn leerpe
riode af met een proef, om ver
volgens - verplicht - lid van de 
ANOB te worden. In 1909 treedt 
hij ook tot de SOAP toe. 

De successen in de vakbonds-
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strijd, aldus Mulder, vonnen de 
grondslag voor de culturele uit
straling van de ANDB. In Neder
land is de bond de eerste vakorga
nisatie, die, in I 9 I o, de !eden 
weet te bewegen een week (on
betaalde) vakantie op te nemen. 
In I 9 I I realiseert de AN DB de 
achturendag. Henri Polak, de be
roemde voonnan van de ANDB, 

staat een vakbeweging voor die 
moet blijven strijden 'voor hand
having van het bereikte, ook in 
slechte tijden, ook in het buiten
land', zorg heeft voor 'opleiding 
en ontwikkeling der huidige en 
komende leerlingen, opdat zij 
bekwame vaklieden, goede men
sen, uitmuntende vakverenigings
leden en doelbewuste !eden der 
arbeidersklasse worden' en ten
slotte als taak heeft zich te 'scha
ren in het gelid voor de vrijma
king van de arbeid, van de mens
heid'. 

'Dit zijn woorden', aldus Mul
der, 'die in het Iicht van Stem
heims ontwikkeling programma
tische betekenis hebben. De in
vloed van de opkomende arbei
dersbeweging, die een zoveel be
tere toekomst voor de mensheid 
lijkt te brengen, kan moeilijk 
overschat worden. Het verschil 
met de ervaringen in het ouderlijk 
milieu is groot. Daar de zorgen 
om het bestaan, het rekken van de 
econornische zelfstandigheid, het 
ophouden van de schijn en demo
rele verkommering van de rnid
denstander, hier de vooruitgang, 
het collectief optreden, de inwer
king op de publieke opinie en het 
vertrouwen op eigen kracht van 
het georganiseerd proletariaat.' 

Van I9I4 tot I92o is Sternheim, 
over wiens persoonlijke Ieven erg 
weinig bewaard is gebleven, ge
meenteambtenaar in Amsterdam, 
ten tijde van Wibaut's 'eerste pe
riode' als wethouder; daarna is hij 

werkzaam bij het documentatie
bureau van het Internationaal 
V erbond van V akverenigingen 
(Ivv), in dezelfde stad gevestigd. 
Sternheim neemt actief dee! aan 
de de batten in des D A P. Hij werkt 
samen met zijn vriend-voor-het
leven, Bob van Gelderen, de late
re hoogleraar econornie en volks
vertegenwoordiger, met Emanu
el Boekman en met Sam de Wolff. 
Als links socialist komt hij steeds 
dichter in de buurt van Troelstra. 
'Sternheim wordt daarbij gehol
pen door zijn samenwerking met 
Van der Goes, ondergaat de in
vloed van Troelstra inzake het 
"grote probleem" van ontwape
ning en volkerenbond, en steunt 
bij het schrijven ( . . . ) op het men
toraat van de socioloog W. A. 
Songer, redacteur van De Socia
listische Gids. ' 

In I 9 2 2 publiceert Sternheim 
Het socialisme in zijn nieuwste 
schaakerinaen. Het oefent invloed 
uit op een nieuwe lichting intel
lectuelen, onder wie M. van der 
Goes van Naters. Deze schrijft 
daarover in zijn autobiografie: 'lk 
ben zelf - ik was toen 2 I - sterk 
beinvloed door het (mij nog 
steeds dierbare) boekje van 
Sternheim ( ... ). Sternheim intro
duceerde daarin de term "con
structief socialisme" - en dat deed 
het voor rnij'. Begrippen als 'ge
meenschapszin', 'constructief of 
'opbouwend socialisme' en 'so
cialistische cultuur', zo Iicht Mul
der toe, worden door Sternheim 
geplaatst in het kader van de 
voortgaande bevrijdingsstrijd van 
de arbeidersklasse en niet gezien 
als een van buitenaf, door echt
socialistische intellectuelen op ar
beiders over te dragen bewust
zijn. 'Bij hem ligt de nadruk op de 
produktieverhoudingen als hij 
wijst op de centrale rol van de 
vakbeweging en econornische de
mocratisering als een cultuurtaak 

omschrijft.' 
In zijn IVV-tijd is Sternheim 

betrokken bij het opstellen van 
econornische programma's van 
de intemationale vakbeweging. 
Waar een sociaal-democratisch 
econoom als Jan Tinbergen, in 
I 9 3 o, voor loonsverlaging pleit 
om de econornische crisis te be
strijden, steunt Sternheim het 
programma van de lnternationale 
(SAl) en van het IVY voor invoe
ring van een 4o-urige werkweek, 
die 'ei:n van de eerste voorwaar
den is voor een grotere afname
mogelijkheid en het verlangen 
naar grotere welvaart, zowel ma
terieel als cultureel, zal bevorde
ren'. Met Tinbergen deelt hij 
overigens een afkeer van het toe
nemende protectionisme in de 
W estelijke wereld. 

In I93 I krijgt Sternheim een uit
nodiging om bij het lnstitut fiir 
Sozialforschung, en wei op de 
dependance van het instituut in 
Geneve, te komen werken . Hij 
wordt door de Ieider van het in
stituut, Max Horkheimer, aange
trokken op grond van zijn empiri
sche kennis van de arbeidswereld 
en van zijn organisatorische talen
ten. Tijdens zijn verbintenis helpt 
hij materiaal verzamelen voor de 
later beroemd geworden studie 
van het instituut, Autoritiit und 
Familie, en pioniert hij op het wei
nig betreden terrein van de vrije
tijdssociologie. Hij publiceert 
o.a. artikelen over arbeid, vrije 
tijd en de totalitaire staat en over 
vrije tijd en economische moder
nisering. 

Centraal in zijn benadering 
staat de samenhang tussen ratio
nalisering en intensivering van de 
arbeid en de besteding van de 
vrije tijd. Hij meent dat technolo
gische modernisering onvennij 
delijk is. Maar anders dan bijvoor
beeld Hendrik de Man, die hij 
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HOOFDEN & ZINNEN 

'technologisch determinisme' 
verwijt, acht hij de invloed van 
werknemers op het produktie
proces ('autonornie') doorslagge
vend voor de kwaliteit van hun 
bestaan als geheel. In de woorden 
van Mulder: 'het zijn vooral ar
beiders die over een zekere be
roepstrots beschikken en innerlij
ke bevrediging aan hun werk ont
lenen, die zich in de vrije tijd het 
meest voor culturele vraagstuk
ken interesseren.' 

Mulder wijst met nadruk op de 
meningsverschillen die er gelei
delijk tussen Sternheim en de Iei
ding van het instituut ontstaan, in 
aansluiting op onvrede over het al 
te empirische gehalte van zijn bij
dragen . Die meningsverschillen 
betreffen bijvoorbeeld de positie 
van het gezin, door Horkheimer 
rechtstreeks uit de econornische 
verhoudingen afgeleid, en de ma
te waarin het nationaal-socialisme 
als een produkt van het monopo
lie-kapitalisme moet worden op
gevat. Mulder: 'Terwijl voor de 
Duitser Horkheimer de ontwik
keling naar het nationaal-socialis
me de politieke consequentie is 
van het monopolie-kapitalisme, 
wijst de Nederlandse internatio
nalist Sternheim op de zelfstan
digheid van de politieke structuur 
ten opzichte van de econornische 
ontwikkelingen en op de spe
cifieke Duitse factoren in de op
gang van het nationaal-socialis-

' me. 
Later verdiepen deze menings

verschillen zich. Ontslag komt 
naderbij wanneer de financiele 
problemen van het instituut toe
nemen en het programma van 
Horkheimer c.s. bovendien in 
meer filosofische richting wordt 
bijgesteld. Filosoof en muziek
theoreticus Theodor Adorno vol
trekt het vonnis: hij stelt dat 
Sternheim een beperkte geest is 
die niet eens een hoek behoorlijk 

kan samenvatten. Es (een artikel 
van Sternheim - P K) handelt sich 

nicht bloss urn ein Produkt des tiifsten 
neurotischen Dummheit, sondern es 

ist iiber weite Strecken (wo er niimlich 
'Theorie ' macht) vollie unverstiind

lich . 

In 1937 vertrekt de Neder
landse vakbondsman, die zich met 
de intellectuele kanonnen in 
Frankfurt niet meten kon, maar 
die dat compenseerde met nuch
terheid bij de analyse van sociale 
en politieke problemen, terug 
naar Amsterdam. Hij wordt weer 
gemeenteambtenaar en werkt 
verder aan een studie over vrije 
tijd . In mei I 940, bij de Duitse in
val, pleegt een aantal van zijn 
vrienden en bekenden (Van Gel
deren en zijn gezin, Boekman en 
zijn vrouw, Bonger) zelfmoord. 
Zelf probeert hij samen met zijn 
vrouw Lina vanuit !Jmuiden te
vergeefs naar Engeland te ontko
men. Nadat eerder al hun twee 
zoons zijn opgepakt, overkomt 
Andries en Lina Sternheim dat
zelfde in I 943 . Ze worden via 
W esterbork naar Auschwitz ge
transporteerd, en daar op 6 maart 
I 944 vermoord. 

'Andries Sternheim' is een inte
ressante, goed leesbare biografie. 
De auteur slaagt redelijk in zijn 
opzet, de lezer ervan te overtui
gen dat Sternheim een weinig 
spectaculaire, maar wel degelijk 
waardevolle bijdrage aan het de
batbinnen SDAPenivvheeftge
leverd; en dat ook zijn opstelling 
binnen het Institut fiir Sozialfor
schung meer aandacht verdient 
dan de officiele geschiedschrijvers 
van de 'Frankfurter Schule' deze 
Nederlandse vakbondsman heb
ben will en geven. 

Af en toe schiet Mulder overi
gens door - bijvoorbeeld waar hij 
Sternheim op een lijn plaatst met 
Franz Neumann, eveneens mede-

werker van het Institut en auteur 
van het monumentale Behemoth, 
een indrukwekkende studie over 
econornie en politiek in het Der
de Rijk. Zo'n werk heeft Stern
heim nooit geschreven. Zijn oeu
vre is beperkt en fragmentarisch, 
hetgeen voor een deel de margi
nale plaats rechtvaardigt die 
Sterkheim in de geschiedenis van 
de sociaal-democratie altijd toe
bedeeld is. 

Een dergelijk bezwaar doet aan 
de waarde van Mulder's studie 
verder weinig af. Die waarde, zou 
kan men daaraan toevoegen, is 
van meer dan historische aard. 
Op het moment dat de PvdA het 
thema 'arbeidsparticipatie' hoog 
de politieke agenda plaatst, kan 
het geen kwaad om herinnerd te 
worden aan de kwalitatieve di
mensies van werk en werkgele
genheid, zoals Sternheim die be
nadrukt. Vermindering van het 
aantal mensen dat buiten het ar
beidsproces staat is belangrijk, 
maar mag niet losgezlen worden 
van de kwaliteit van de arbeid 
( essentieel voor een duurzame 
economische ontwikkeling) en 
van de verhouding tussen arbeid 
en vrije tijd. 

Zo zijn we terug bij de culture
le dimensie van het sociaal-demo
cratisch programma. Die dimen
sie moet niet alleen buiten de 
sfeer van arbeid en inkomen wor
den gezocht, maar ook in de visie 
op arbeid en inkomen zelf door
klinken. De PvdA mag best, vol
uit, Partij van de Arbeid blijven 
heten, om toch aan cultuurpoli
tiek te doen. 

PAUL KALMA 

Bertus Mulder, Andries Sternheim. 
Een Nederlandse vakbondsman in de 
Franlifurter Schule. Zeist: Kerckebosch, 
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Antwoord aan D 66 

Op r.nijn columns over o 66 (S &.D 
1 99 1, 9 en 1 o) is van de zijde van 
o 66 een reactie gekomen in het 
januarinummer. De woede is 
groot. Ik krijg allerlei kwalifi
caties naar r.nijn hoofd. 

Op dat gescheid ga ik niet in. 
Wie de moeite neemt mijn twee 
columns nog eens nate lezen, kan 
zelf constateren in hoeverre Mark 
Geers en Lennart van der Meulen 
de waarheid spreken of gewoon 
jokken. 

De zaak zelve. Geers en Van 
der Meulen bevestigen exact r.nijn 
analyse: o66 als een partij die het 
individualisme hoog in het vaan
del voert en tegelijk streeft naar 
een sociaal imago. 

Ze schrijven: 'Emancipatie, 
zelfontplooiing, grotere zelfstan
digheid en groeiende zelfverze
kerdheid zijn de positieve kanten 
van dat proces (nl. van individu
alisering, G.M.) de keerzijde is af
nemende solidariteit, vereenza
lning en verkorreling van de sa
menleving. o 66 tracht de positie
ve kant van de individualisering te 
versterken ... ' (en dat volgt de zin 
over de onomkeerbaarheid van 
het individualisme). Het tweede 
is de keerzijde van het eerste. 
Precies. En wat volgt dan? Dat de 
positieve kanten van dit proces 
door o66 worden versterkt. ln
derdaad, daar twijfelt niemand 
aan. Maar wat er wordt gezegd 
over het tegengaan van het proces 
van afuemende solidariteit en toe
nemende vereenzaaming? Dat er 
inderdaad in onze samenleving 
nog altijd grote groepen burgers 
bestaan, 'die zich in omstandighe
den bevinden waardoor zij zich 
niet of slechts zeer moeilijk kun
nen ontplooien en die zodoende 
wei degelijk tot de zogenaamde 
"traditionele achterban" van de 
PvdA kunnen worden gerekend. 

Er is dus nog wei degelijk be
staansrecht voor een partij als de 
PvdA' . Met de beste wil van de 
wereld kan ik hierin niets anders 
lezen dan een taakverdeling: wij 
van o 66 zorgen wei voor de 
emancipatie, laat de PvdA zich 
maar inzetten voor de solidari
teit. Dat zal wei niet zo bedoeld 
zijn, maar het staat er wei. 

Ik vind dat er bestaansrecht is 
voor een partij als o66. Ze verte
genwoordigt wei degelijk een be
paalde stroming in de samenle
ving. En ook een bepaalde ideolo
gie, die van een individualistisch 
liberalisme. Dat is geen schande, 
daar is vee! goeds van te zeggen. 
Maar ik bestrijd dat het de enige 
adequate visie op onze samenle
ving is. En vooral: Het is geen so
cialisme. J ezelf 'sociaal-liberaal' 
noemen lost het probleem niet 
op, duidt het alleen maar aan. 
Want het probleem is, politiek 
gezien, dit: om grotere zelfstan
digheid en groeiende zelfverze
kerdheid aan de dag te leggen is 
ontwikkeling en een goed inko
men nodig. De mensen waar o66 
op mikt vind je in het muziekthe
ater, op de universiteiten en in de 
betere woonwijken. Die mensen 
vallen inderdaad op door zelfstan
digheid en zelfverzekerdheid. Je 
hebt in onze maatschappij ook 
andere mensen. Gewoon arbei
ders onderaan de maatschappelij
ke ladder. Ik be weer niet dat o 66 
niets voor deze mensen wil doen. 
Ik beweer dat de ideologie van 
o66 niet is toegesneden op de 
problemen van deze mensen. En 
dat is precies de reden waarom ik 
nog steeds bestaansrecht zie voor 
een echte sociaal-democratische 
partij en waarom de PvdA niet 
moet streven naar een fusie met 
o66. 

GERRIT MANENSCHIJN 

(van redactieweoe bekort) 
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Op tal van terreinen van over
heidsbeleid is sprake van, of 
wordt althans gestreefd naar, een 
terugtred van de overheid. Veel 
wordt overgelaten aan particulier 
initiatief, aan zelfregulering, aan 
maatschappelijk overleg. Oat is 
een reactie op het vergaande stre
ven naar maakbaarheid van de sa
menleving, heet het. Op het ge
bied van het hoger onderwijs is 
deze roep om een bescheidener, 
afstandelijker overheidssturing 
niet erg sterk te horen. De afgelo
pen twintig jaar zijn de maat
schappelijke en politieke bemoei
enis met de universiteiten sterk 
toegenomen. Daarvoor bestond 
een veelheid van redenen: toene
mend belang van kennis in een 
hoogontwikkelde maatschappij, 
vergroten van de toegangkelijk
heid van de vroeger vooral voor 
een elite beschikbare faciliteiten, 
democratisering, stimulering van 
onderwijs en onderzoek, kosten
beheersing. De universiteiten zijn 
als gevolg van die bemoeienis uit 
Den Haag en Zoetermeer, maar 
ook op grond van hun interne 
ontwikkeling, tot complexe or
ganisaties geworden die tal van 
bureaucratische trekken verto
nen. In die situatie is een beschei
den begin met afstandelijke over
heidssturing een druppel op de 
gloeiende plaat. Bij de behande
ling van de nieuwe Wet op het 
Hoger Onderwijs en Weten
schappelijk Onderzoek bleek 
trouwens on langs dat de Tweede 
Kamer aarzelend staat tegenover 
de voornemens van minister Rit
zen om de universiteiten een gro
tere vrijheid te geven zelf te be
slissen over hun onderwijs en on
derzoek. Er kwamen ruim zeven
tig wijzigingsvoorstellen op tafel, 
waarvan de teneur was dat de 
Kamer de universiteiten en hoge
scholen die grotere vrijheid niet 
van harte toevertrouwt. 

Is zo de situatie op politiek en 
bestuurlijk niveau al niet erg 
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Het sche
merduister 
van de uni-

versiteit 

W. J. WITTEVEEN 

overzichtelijk, de uitwerking van 
het overheidsbeleid binnen de in
stellingen zelf is in een soort sche
merduister gehuld. De media be- i 
steden er weinig aandacht aan. 
Ook de universitaire media signa
leren wel veel tandengeknars bij 
onderzoekers en docenten maar 
bieden zelden grondige analyses 
van de effecten van het beleid. 
Heeft de voorwaardelijke finan
ciering het onderzoek bevorderd 
of in bureaucratische procedures 
verstrikt? Wat zijn de oorzaken 
voor de teuggang in kwaliteit van 
het onderwijs, waarover niet ai
leen door studenten vaak ge
klaagd wordt? Duidelijk is wei dat 
een van de redenen gezocht moet 
worden in de verandering van de 
aard van het werk van docenten 
en onderzoekers. Of men hier nu 
positief over denkt (professionali
teit is toegenomen) of negatief 
(we zijn gedwongen vergadertij
gers te zijn), zeker is wei dat veel 
activiteiten van wetenschappers 
niet rechtstreeks met wetenschap 
te maken hebben. Vaak wordt 
verkondigd dat er een steeds gro
tere kloof is onstaan tussen ener
zijds de vergadercircuits en het 
daarin geproduceerde papier en 
anderzijds de praktijk van het fei
telijke lesgeven en onderzoeken. 
De universiteit is een wereld van 
fictie geworden. Men kan in uni
versitaire kring regelmatig, zij 
het zelden hardop, vernemen dat 
het in dat schemerduister niet 
goed toeven is en dat het nuttige 
rendement van de toegenomen 
bestuurslast voor de hoofdtaken 
van de universiteit betrekkelijk 
gering is. Dit soort commentaar 
is trouwens opvallend weinig 
vertaald in effectieve belangenbe
hartiging of in politieke actie. 

Onder de noemer 'het schemer
duister van de universiteit' stelt 
Socialisme &.. Democratie de wen
selijkheden, mogelijkheden en 
grenzen van overheidsbemoeienis 
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met het universitaire bedrijf aan de orde. Wat is er 
precies veranderd in het universitaire bestel? Waar 
liggen de grenzen aan het beleid? Wat wordt er 
waargemaakt en wat loopt er stuk? De auteurs zijn 
afkomstig uit verschillende werelden: bestuurlijke 
colleges, het parlement, vakgroepen en instituten. 
De perspectieven blijken sterk te verschillen. Om 
dat naar voren te Iaten komen is geen twee- of drie-

deling gemaakt, maar wisselen stemmen en posities 
elkaar af. Opvallend is dat op ons verzoek om mee te 
werken positiever werd gereageerd door personen 
met politieke en bestuurlijke verantwoordelijkhe
den dan door wetenschappers. Een aantal auteurs 
van binnen de universiteit haakte af om 'persoonlij
ke redenen'. Het universitair bestuur is bepaald 
geen acadernische kwestie. 
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Serieus besturen 
in het schemer

duister 
Het is wei eens leerzaam, 
en voor universiteiten niet 

derdelen meetbaarder dan 
als universitaire gehelen. 

zo ongebruikelijk, om naar 
het verleden te kijken, ook 
wanneer het gaat om de 
relatie tussen overheid en 
universiteit. Sterker nog: 
het heden is op dit punt 

J.K.M. GEVERS 
Van buiten gestelde subsi
dievoorwaarden en eisen 
van deugdelijkheid hebben 
in het het verleden de kwa-

Voorzitter van het Collese van Bestuur van de 
Universiteit van Amsterdam 1 

niet zo leerzaam. Ik houd het er op, dat zowel over
heid als universiteiten momenteel fundamenteel in 
verwarring zijn over hun eigen positie en de verhou
ding tot elkander. Er valt geen peil op te trekken. 
Paradoxen en inconsistenties ziJn het dagelijks brood 
van de universiteitsbestuurder. Die verwarring wijt 
ik aan het verleden. Met de groei van de moderne 
welvaartsstaat en de fenomenale groei van het hoger 
onderwijs daarbinnen, is tussen overheid en onder
wijs een vorm van kolonisatie, bevoogding, of 
patronage (men kieze de gewenste metafoor) ont
staan, waardoor universiteiten zichzelf niet meer 
zijn. Net als de overheid zien zij hun eigen positie als 
een onderdeel van het staatsapparaat, als onderdelen 
van de rijksdienst. In mijn eigen dagelijkse ervaring 
ben ik altijd weer meer onder de indruk van wat dat 
verleden heeft aangericht, dan van de relatief gerin
ge problemen in de relatie met de overheid van nu. 

Er is daarom naar mijn mening in de Nederlandse 
situatie sprake van een bijna complete verstatelijking 
van de universiteit. Met die verstatelijking gaat een 
ambtelijke benadering van universitair bestuur van
uit de overheid gepaard, zich in de bestaande ver
houdingen voortzettend in de personele invulling 
van het universitaire topbestuur, waarvoor de over
heid - althans voor de rijksuniversiteiten - verant
woordelijk is. Van de deeltijdse curatoren van vroe
ger tot de voltijdse colleges van bestuur van nu wor
den deze functies goeddeels van buiten gedefinieerd. 
Wie namens de buitenwereld goed op de universi
taire winkel past, bestuurt geheel in overeenstem
ming met de bedoelingen van de opdrachtgever. 
Wie de universiteit van binnenuit op een eigen en 
specifieke koers stuurt, loopt aanzienlijk risico. 

Nederlandse universiteiten worden als gesubsi
dieerde overheidsinstellingen bovendien nauwelijks 
als te besturen organisaties gezien. Ze horen aan el
kaar zoveel mogelijk gelijk te zijn. Ze zijn in hun on-

liteit meer formeel dan 
materieel bewaakt. Oat 

maakt, dat universiteiten gezien worden als organi
saties, waarin de kwaliteit van de primaire processen 
niet of slechts in geringe mate door de kwaliteit van 
de eigen organisatieleiding wordt beinvloed. Het 
hoofd ener school ofhet bestuur van een universiteit 
lijken niet het succesvolle of falende management 
van een produktieorganisatie te zijn, noch ziet men 
ze als dirigent van een orkest, als regie van een ge
zelschap of als inspiratoren van een beweging. V eel
eer fungeren ze in het publieke zicht als het secreta
riaat van een groepspraktijk. 

Bedorven discussie 

Het goede universitaire bestuur begint, volgens rnij, 
met de constatering, dat het om eigensoortig be
stuur gaat. Hoezeer deze uitspraak ook iets verraadt 
van universitaire eigendunk, de echte vergissing be
staat er in te slordig met de universiteit om te gaan 
en haar te houden voor iets wat ze niet is. De univer
siteit is, zoals bekend, geen koekfabriek. Ze is echter 
ook niet iets meer verwants, geen overheidsdienst, 
geen professioneel bureau, geen onderneming, geen 
culturele instelling, geen onderwijsinstelling, geen 
onderzoeksinstituut, geen hogeschool, al lijkt ze 
verdacht veel op dat alles. Ze heeft echter een vee] 
minder herkenbare kwaliteit: dat ze het unieke kli
maat en de eeuwenlang beproefde omgeving is voor 
een aantal onderscheiden activiteiten, somrnige ook 
elders bekend, andere specifiek voor de universiteit, 
die zonder dwingend op elkaar aangewezen te zijn, 
toch met elkaar in een huis bijeen precies dat ene 
vormen dat universiteit heet. 

De eigensoortigheid houdt de waarschuwing in 
het universitair bestuur niet te reduceren tot de 
afspiegeling van verwant bestuur elders, welke ook 
voor de universiteit tot norm verheven wordt. Ge
desintegreerd bestuur is dan waarschijnlijker dan het 
alom bepleite integraal bestuur. Per onderwerp 

147 
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worden de universiteit verschillende modellen van 
elders aangereikt, die het praktisch onmogelijk rna
ken de universiteit intern op samenhangende wijze 
te besturen. Voor personeelsbeleid de ambtelijke 
dienst, voor studierendement de klassikale school
organisatie, voor financien de comptabiliteit, voor 
studiefinanciering de sociale zekerheid, voor onder
zoek de internationale fora, voor studentenvoorzie
ningen het jongerenbeleid, voor besluitvorming de 
gemeentelijke democratie, voor overleg op de 
werkplek het medezeggenschapsmodel, voor maat
schappelijke dienstverlening de adviespraktijk, en 
voor nog enkele vergeten zaken de markt. 

Deze niet eens zo erg gechargeerde opsomming 
maakt twee dingen duidelijk. Het is een hele toer 
zulk een diversiteit aan externe impulsen in het be
stuur bijeen te brengen en er is in die opsomming 
weinig of niets dat universiteiten ooit zelf verzonnen 
hebben. Oat laatste is een ontnuchterende vaststel
ling. Bij aile universitaire tradities voegt zich nogal
tijd niet een eigensoortige universitaire bestuurstra
ditie. In dat Iicht stel ik vast, dat de vaderlandse dis
cussie over universitair bestuur bedorven lijkt. Nu 
komend jaar in het parlement deze discussie wellicht 
nog eens lusteloos opflakkert, wanneer de nieuwe 
wetgeving en het nouveaute van universitaire char
ters aan de orde komen, zal weer blijken dat de dis
cussie achter de muziek van de externe regelgever 
aanloopt. De hoek van de beperkte charters om en 
de bocht van de medezeggenschap terug. Zo Iaten 
we ons als universiteiten op de verkeerde weg hel
pen. In plaats van het over het goede onderwerp te 
hebben: de kwaliteit van een eigensoortige universi
taire bestuurspraktijk. 

Duivelse dialectiek 

Een universiteit die tot zichzelf komt is completer 
dan de verstatelijkte universiteit. Universiteiten in 
Nederland hebben zich omwille van het privilege 
van overheidszorg versmald en tenminste enkele, 
die daartoe de potentie hebben, dienen zich te her
stellen tot een breedte, welke vergelijkbaar is met 
die van de beste ter wereld. Oat is een ander mis
kend aspect van hedendaags universitair bestuur. Ik 
doel niet primair op de breedte van opleidingspak
ket, maar op wat anders. Versmalling van de univer
siteit is opgetreden door het verwaarlozen, afstoten 
of aan anderen overlaten van functies die niet pasten 
in de centrale overheidsdoelstelling van weten
schappelijk onderwijs, maar die voor het klimaat en 

voor de uitstraling van de universiteit thans wei 
weer wezenlijk zullen blijken. 

Wie wil studeren is als student welkom bij een 
universiteit. Die universiteit wordt voor een belang
rijk deel uit belastinggeld van burgers op redelijker
wijs door de overheid te stellen voorwaarden be
taald. Wie financiele bijstand nodig heeft om te stu
deren, moet aan extra voorwaarden van de ver
schaffer van die bijstand, en niet van de universiteit, 
voldoen. Zo simpel hoort dat te zijn en het is een 
schande voor Nederland dat het hier niet zo simpel 
is. Nog steeds bevinden universiteiten zich echter 
onder de doem van de zogeheten Harmonisatiewet, 
die psychologisch wellicht nog meer dan juridisch 
het studeren aan een universiteit beperkt tot de 
smalle categorie van 1 7 tot 2 8 jarige jongeren die fi
nanciele bijstand van de overheid genieten. Neder
land is daarmee het enige land in de beschaafde 
wereld geworden, waar de trend is ingezet om de 
met belastinggeld bekostigde universitaire infra
structuur niet meer voor aile burgers open te stel
len. Ons behelpen met 'auditoren' - die uitvinding 
van verkrarnpte controleurs - is minder dan tweede 
keus. Ook dit is een voorbeeld van de duivelse dia
lectiek, die maakt dat de hoge graad van civilisatie 
die tot uiting komt in de terecht ruimhartige over
heidszorg voor wie dat behoeft, effecten teweeg
brengt die een bedreiging vormen voor datzelfde be
schavingsniveau. Niet aileen financieel wordt een 
hoge prijs betaald voor een dermate doordringend 
stelsel van overheidszorg, van w A o tot studiefinan
ciering. 

De versmalling van de universiteit beperkt zich 
niet tot de gevolgen van het recente wetgevende 
bochtenwerk. We zullen het onderzoek en het 
onderwijsaanbod in andere richtingen moeten ver
breden. Meer aandacht verdienen ouderen, zowel 
de reeds gepensioneerden ofbijna gepensioneerden, 
als degenen die op belangrijke wissels in hun carriere 
staan. Bij beide groepen is voor een dee! de koop
kracht voor het goed passende onderwijsaanbod 
naar mijn inschatting ruim aanwezig. 

Een ernstige versmalling deed zich sinds de jaren 
zestig ook voor door de zogeheten vermaatschappe
lijking van universitaire randfuncties. We zijn weer 
op de weg terug naar een completere universiteit. 
Huisvesting van studenten en buitenlandse gasten, 
een universitaire pers, kunstbeoefening, activiteiten 
die zich op de stad en regio richten, activiteiten met 
universitaire uitstraling, als de Amsterdam Summer 

I. Deze bijdrage is voor een deel 
gebaseerd op de rede 'Buitensporig 
bestuur', gehouden bij de opening van 
het academisch jaar I 99 I/ I 99 2. 
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University, meer studiefaciliteiten voor studenten, 
het komt weer langzaam terug en het moet terugko
men binnen het bereik van de universiteit. Deze di
versificatie van universitaire activiteiten is naar mijn 
overtuiging niet zomaar een bijkomend thema. Het 
gaat over de universitaire identiteit zelf. Uiteraard 
dienen econornische haalbaarheid en een redelijk in 
te perken risico eraan ten grondslag te liggen, maar 
een universiteit als de Amsterdamse, die de schaal 
en de allure heeft, kan haar missie aileen waarma-

ken, wanneer ze zichzelf definieert op een bredere 
basis dan door overheid en overheidsfinancien be
paalde. De versmalling was een vertekening . Er was 
niet eerst een overheidsdoelstelling en vervolgens 
een universitaire uitvoering. Er is eerst de universi
teit als levend geheel op eigen sappen en daarbinnen 
is het op overheidstitel verzorgde onderwijs en on
derzoek een - uiteraard belangrijke - deelactiviteit. 
Dan liggen de verhoudingen weer goed. 
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De noodzaak van 
sturing 

Een tijdje geleden heb ik 
deelgenomen aan een con
gresje over het juridisch 
onderwijs. Oat is een on
derwerp waarover eens in 

M.J. COHEN 
grote lijn daarvan; indivi
duen behouden uiteraard 
hun verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering). Oat 

Rector maanificus van de Rijksuniversiteit Limbura 

de zoveel jaar van gedachten wordt gewisseld, en 
hoewel er, een beetje afhankelijk van het tijdstip 
waarop er gesproken wordt, wei verschillende 
standpunten worden ingenomen, valt toch vooral op 
dat er niet echt nieuwe argurnenten of geheel nieu
we ontwikkelingen in de discussie opduiken. Ik heb 
het idee dat deze stand van zaken exemplarisch is 
voor het universitair onderwijs: bij zijn afscheid als 
rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groning
en heeft Engels afgelopen september een geheel op 
historische gegevens berustende rede gehouden, 
waarmee hij heel precies de dilemma's van vandaag 
aangaf. Er is, kortom, weinig nieuws onder de zon; 
aileen gebrek aan historisch besef geeft ons het idee 
dat wij het wiel uitvinden. 

Op dat congres heb ik niettemin op een punt ge
wezen dat werkelijk veranderd is, en dat betreft de 
ook historisch gezien geweldige omvang van het aan
tal studenten, met daaraan gekoppeld het aantal staf
leden, zowel wetenschappelijke als, in het verlengde 
daarvan, niet-wetenschappelijke. Die groei, onge
twijfeld een gevolg van de ook door sociaal-demo
craten toegejuichte externe democratisering, heeft 
grote gevolgen gehad: voor de organisatie van de 
universiteiten, voor de financiering ervan en bijge
volg voor de aandacht van de overheid voor de uni
versiteiten. Ik werk die gevolgen hieronder uit. 

Bestuurslast 

De enorme groei van de universiteiten heeft een 
meer complexe organisatie noodzakelijk gemaakt. 
Was het tot het begin van de jaren zestig niet meer 
dan normaal dat iedere hoogleraar geheel zelfstandig 
zijn eigen onderwijs inrichtte, en met niemand iets 
te maken had wanneer het om zijn onderzoek ging, 
een dergelijke situatie is met de huidige omvang van 
de studentenaantallen, en met de daarmee noodza
kelijk geworden omvang van het personeel, abso
luut ontoereikend geworden. Niet individuen zijn 
meer verantwoordelijk voor de inrichting van hun 
onderwijs, maar vakgroepen (tenminste voor de 

vergt overleg. Nieuwe ca
tegorieen personeel worden ingezet om het geven 
van het onderwijs mede mogelijk te maken: perso
neel met aanzienlijk minder onderwijs- en onder
zoekervaring dan de van oudsher aanwezige hoogle
raren. Ook dat vergt over leg, coordinatie en, steeds 
meer, begeleiding, zeker wanneer het besef groeit 
dat die nieuwe categorieen, ook weer vanwege hun 
inmiddels aanzienlijke aantallen, systematische be
geleiding vragen voor het verrichten van hun onder
zoek, dat noodzakelijk is voor hun verdere weten
schappelijke ontwikkeling. 

Voor de organisatie van onderwijs en examine
ring kan niet Ianger volstaan worden met simpele 
roosters en handmatig bijgehouden examenresulta
ten. Aparte bureaus voor de organisatie van onder
wijs en examinering worden in het Ieven geroepen. 
Ook dat vergt overleg, op basis van inmiddels ver
deelde bevoegdheden. En dan het onderzoek, waar
in niet aileen veel meer geld omgaat dan vroeger, 
maar waarin bovendien het aantal disciplines en sub
disciplines fors is gegroeid, waardoor samenwerking 
een aanzienlijk belangrijker plaats is gaan innemen. 
Ook dat vergt overleg, onderhandelen en lobbyen 
over middelen, personeel, richting van het onder
zoek e.d ., met andere woorden, je bezighouden met 
zaken die aileen maar indirect als behorend tot je 
hoofdtaak kunnen worden gerekend. 

Kortom, universiteiten hebben zich ontwikkeld 
tot prifessionele oraanisaties, organisaties waarin pro
fessionals tot samenwerking, en dus tot samen be
sturen, zijn gedwongen, zonder dat zij over het alge
meen zin hebben in dergelijk bestuur, sterker, dat 
als zonde van hun tijd beschouwen, en zonder dat zij 
voor dat bestuur behoorlijk gekwalificeerd zijn: uni
versitaire stafleden worden uitgezocht op hun on
derzoek- en (hopelijk) op hun onderwijsprestaties, 
maar niet op hun bestuurlijke kwaliteiten. Toch is 
dergelijk 'zelfbestuur' nodig: professionals accepte
ren geen hierarchisch bestuur, en dat past ook niet in 
dergelijke organisaties. 

Het valt niet te ontkennen dat de bestuurslast aan 
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de universiteiten aanzienlijk is toegenomen en dat 
deze afleidt van de hoofdtaken onderwijs en onder
zoek; maar het lijkt een onvermijdelijk gevolg van de 
groei van de universiteiten van kleine en overzienba
re eenheden tot de massa-organisaties die zij nu zijn. 

De groei van de universiteiten heeft grote finan
ciele gevolgen gehad. Die worden in sterke mate ge
dragen door de overheid. Het budget is zo aanzien
lijk geworden, dat die overheid waar wil voor haar 
geld. Maar er is meer: goede universiteiten, dat wil 
zeggen de mogelijkheden voor goede, hoogwaardi
ge opleidingen en het verrichten van onderzoek dat 
ook in internationaal opzicht met het beste kan wed
ijveren, zijn in toenemende mate van belang gewor
den voor de ontwikkeling van Ianden zoals Neder
land, die het vooral van hun human capital moeten 
hebben. Het belang van de overheid bij goed func
tionerende universiteiten is daarmee enorm toege
nomen. En waar de beheersing van de geldkraan en 
het hebben van een dergelijk belang samenkomen, 
betekent dat maar een ding: willen sturen. 

Nu zijn de mogelijkheden om te sturen ook aan
zienlijk toegenomen, omdat de ontwikkeling van 
wetenschappelijke expertise op dit punt ertoe heeft 
geleid dat wij niet aileen veel meer relevante infor
matie over ontwikkelingen in het wetenschappelijke 
onderwijs hebben dan vroeger (wij weten beter wat 
relevante feiten zijn en wij zijn in staat om die te ver
zamelen), maar dat wij er bovendien, beetje bij 
beetje, met vailen en opstaan, in slagen om ijkpun
ten te ontwikkelen die iets zeggen over prestaties 
van onderzoek en onderwijs: wij meten output van 
onderwijs en onderzoek, wij kennen voorwaardelij
ke financiering, onderzoekscholen komen eraan, vi
sitatiecommissies maken hun ronde. Kortom, wij 
investeren nogal wat om iets te kunnen zeggen over 
de kwaliteiten van onze universiteiten, en om op ba
sis daarvan beleid te voeren. 

Heilzame werkin9 
De kans is groot dat een lid van de universitaire ge
meenschap die dit stukje tot hier heeft gelezen, in
middels de verzuchting heeft geslaakt dat hier weer 
iemand aan het woord is die vanuit het centrale uni
versitaire niveau inmiddels nog maar zo weinig voe
ling heeft met het werkelijke werk, dat hij is gaan 
geloven in al die sturingsmiddelen die in de vorige 
alinea zijn vermeld: mandarijnentaal van een centra
le bestuurder. 

Ik sluit dat niet helemaal uit, maar wil in dit ver
band toch op een eigen, niet onbelangrijke ervaring 
wijzen uit de tijd dat ik nog op het facultaire niveau 
werkzaam was. De decanen van de juridische facul
teiten ( ook al weer zo'n over leg) bespraken, ik schat 

zo'n twee jaar geleden, hun ervaringen ten aanzien 
van de voorwaardelijke financiering, een instituut 
waarover ieder van hen in de afgelopen jaren de 
meest gruwelijke grappen had gemaakt. Bij voor
waardelijke financiering gaat het om min of meer 
grootschalige projecten, waarin wetenschappers van 
diverse pluimage op basis van uitgeschreven plannen 
samenwerken, en juist juristen hebben altijd met 
kracht van argumenten geroepen dat op die manier 
ingericht onderzoek haaks staat op aard en functio
neren van het veelal praktijkgerichte, moeilijk plan
bare en meestal individueel verrichte onderzoek dat 
zij doen. En wat blijkt in die vergadering, schoor
voetend, maar lmaniem? Men is het erover eens dat 
die van bovenaf opgelegde voorwaardelijke finan
ciering toch wei een zekere heilzame werking heeft 
gehad op de onderzoeksprestaties binnen de facul
teiten. Misschien deugt de vorm van de voorwaar
delijke financiering nog steeds niet ( overigens in de 
loop van haar bestaan met enige regelmaat bijge
steld), maar toch: zij heeft stimulerend gewerkt. 
Misschien hadden andere middelen dat ook wei ge
daan, maar die waren er niet, en deze wei. 

Zo zijn er meer voorbeelden: visitatiecommissies 
(door de universiteiten in eigen beheer uitgevoerd, 
maar wei met krachtige stimulans vanuit de over
heid) winnen aan invloed, kankeren op onderzoek
scholen mag, maar we rennen er wei achter aan, en 
hoewel dat nu nog niet met zekerheid te zeggen valt, 
lijkt de kans mij toch aanzienlijk dat zij hun effect op 
het universitaire beleid niet zuilen rnissen. 

Hebben wij al dat moois nu te danken aan overheids
sturing? En, als dat al zo is, hebben wij die over
heidssturing daarvoor ook echt nodig? 

Wat de eerste vraag betreft, ik heb in het vooraf
gaande proberen duidelijk te maken dat de toegeno
men universitaire (be-) sturing zeker niet aileen een 
kwestie van overheidsbeleid is geweest. Maar de 
overheid heeft er wei degelijk aan bijgedragen, en 
die bijdrage is zeker niet vruchteloos geweest. En 

'wat de tweede vraag betreft: hadden de universitei
ten dat niet net zo goed zelfkunnen doen vanuit het 
ook daar levende besef dat hoogwaardig onderwijs 
en onderzoek van levensbelang is? Nee, niet aileen, 
een taakverdeling tussen overheid en universiteiten 
is aangewezen. Die taakverdeling hoort in zeer grote 
trekken langs de volgende lijnen te verlopen. 

De universiteiten moeten vrijheid hebben om op 
hun eigen terrein - onderwijs en onderzoek - te 
doen wat hun goeddunkt, met de verplichting om 
over hun plannen en vooral hun resultaten, verant
woording af te leggen, aan de samenleving en aan de 
overheid; vandaar de in eigen beheer uitgevoerde 
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onderwijsvisitaties en onderzoeksbeoordeling. 
De overheid moet terughoudend zijn in haar be

invloeding daarvan, al ligt het voor de hand dat zij 
die plannen becommentarieert en de mogelijkheid 
heeft om te sturen op basis van de resultaten die uit 
die verantwoording blijken. Daamaast heeft zij haar 
eigen prioriteiten op het gebied van het weten
schapsbeleid, en zet daarvoor eigen middelen in, 
naast de middelen die de universiteiten ter beschik
king hebben voor het verrichten van fundamenteel 
onderzoek. 

Maar wat daarvan zij, ik heb het gevoel datal het ge
stuur van de afgelopen jaren, ondanks aile rare bok
kesprongen die binnen de universiteiten en door op
eenvolgende ministers en hun ambtenaren zijn ge
maakt, toch zijn vruchten heeft afgeworpen. Wie 
roept dat de universiteit de universiteit niet meer is, 
heeft gelijk: het is er echt veranderd, en dat kon ook 
niet anders. Schemerduister? Ook dat is op z'n tijd 
mooi. c 
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De verkiezingsprogramma' s 
van CDA en PvdA zijn scha-

Moedwillige 
deprofessiona

lisering 
wijsbare bijdrage leveren. 
(Toen ik een paar jaar gele

mel en vrijwel nietszeg
gend over de universitei
ten. Bij het zeldzame punt 
dat concreet en contro
leerbaar is, moet men con
stateren dat het regerings
beleid ermee in strijd is. 

BART TROMP 
den voor het eerst op deze 
ontwikkeling attendeerde, 
volgde een verongelijkte 
reactie uit het ministerie 
van Onderwijs en Weten
schappen: wat misselijk 

Universitair horfddocent bij de vakaroep politieke 

wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. 
Redacteur vanS&]) 

Zo bepleit het PvdA-program een studiefinancie
ringsstelsel waarin de hoogte van de studietoelage 
minder afhankelijk wordt van het ouderlijk inko
men. Minister Ritzen stuurt eChter systematisch aan 
op vergroting van de ouderafhankelijkheid . 

Deze kleine observatie raakt natuurlijk niet de 
universiteiten zelf. Waar aan hun bestaan en functio 
neren zo weinig aandacht in programma's wordt 
besteed, waar het over dit onderwerp de regerings
partijen ontbreekt aan systematische ideeen die pu
bliek toegankelijk zijn, daar zou men verwachten dat 
de overheidsinterventie in deze sector zeer beschei
den is. 

Dit zou bovendien in overeenstemming met de 
geest der tijd zijn, waarin overheidsbemoeienis is 
geprivatiseerd, zelfs op terreinen die van oudsher 
tot de staatstaak behoorden, zoals het loodswezen 
en de gemeentereiniging. 

OmkerinB van verhoudinoen 
Het doe] van de universiteit is de bevordering van 
het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit is 
in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het 
wetenschappelijk corps. Daarnaast zijn er onder
steunende diensten nodig die het dit corps mogelijk 
maken zijn verantwoordelijkheid waar te maken. 

De afgelopen twintig jaar echter is de verhou
ding tussen wat ondersteuning zou moeten zijn en 
degenen die het eigenlijke werk doen volstrekt om
gekeerd. Ook getalsmatig: in de jaren tachtig daalde 
het aandeel van het wetenschappelijk corps in het 
personeel der universiteiten beneden de vijftig pro
cent; het percentage rechtstreeks dienstverlenend 
personeel (bibliothecarissen, portiers, etc.) daalde 
eveneens. Daarentegen steeg het aandeel aan hoge 
ambtenaren op staf- en planningsafdelingen, die aan 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs geen aan-

om mij op de cijfers van 
het ministerie (het ging, meen ik, om het vuisten
dikke HooP [Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan) 
te baseren, 'iedereen' wist toch dat die niet klop
ten .) Wat bezuinigd werd op onderzoek en onder
wijs, ging op aan 'planning' en 'beleid' . 

De getalsmatige omkering van de verhoudingen 
geeft echter niet meer dan een flauwe indicatie van 
wat deze feitelijk inhouden. De verhoudingen zijn 
niet zozeer zoek, als wei verkeerd. Onderwijs en 
onderzoek zijn steeds meer onderworpen aan de 
nuffige, modieuze en realiteitsvreemde modellen en 
schema's die hun worden opgelegd door de instan
ties die nu juist voor hun ondersteuning waren be
doeld. 

Het initiatief tot deze omkering der verhoudin
gen heeft steeds gelegen bij op elkaar volgende be
windslieden, die in grote lijnen altijd zijn gesteund 
door een vrijwef kamerbrede meerderheid van 'on
derwijsspecialisten'. 

Goede bedoelingen, daaraan ontbrak het nooit. 
Typisch Nederlands is waarschijnlijk ook de neiging 
om alles zo precies en 'eerlijk' mogelijk toe te reke
nen - waarbij de vooronderstellingen waarop dat 
gebeurt, buiten beschouwing blijven. 

Zo weet ik van een studierichting aan een univer
siteit, die is opgebouwd uit vier ongeveer even grote 
vakgroepen. V olgens de mod erne inzichten moest 
het onderzoeksbudget verdeeld worden op grond 
van de kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoor
stellen. Volgens sociale mechanismen die een kind 
kan voorzien, leidde dat er uiteindelijk toe dat elke 
vakgroep iets meer (of minder) dan een kwart van 
de poet kreeg. Voor het zover was, was er echter 
ontzaglijk veel vergaderd en overlegd. De kosten 
daarvan bestaan voor de onderwijsbureaucraten 
niet: die worden grotendeels opgebracht door dege
nen die daardoor van onderwijs en onderzoek wor-
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den afgehouden. Een simpele ponds-ponds-gewijze 
verdeling had hetzelfde resultaat gehad, maar was 
vee! goedkoper geweest. 

Zo snijdt de neiging tot bestuurskundige precisie 
en efficientie zichzelf in de vingers. Wie verbaast het 
dat de behandeling van een onderzoeksvoorstel door 
het NWO fi8ooo,- kost, of het nu wordt goedge
keurd of niet? Loting zou niet aileen een vee! goed
kopere besluitvormingsprocedure zijn, maar ook 
een betere, omdat de onderzoeksvoorstellen die ai
leen maar zijn toegeschreven naar de smaak van de 
beoordelaars niet daarom meer kans krijgen. (In 
mijn huidige wetenschap rekende ik tien jaar gele
den al voor dat de kosten van besluitvorming over 
de te financieren onderzoeksvoorsteilen hoger wa
ren dan wat er aan onderzoek te vergeven was.) 

ln plaats van uit te gaan van de (veelvormige) 
praktijk van universitair onderzoek, en van heden
daagse wetenschapstheoretische en wetenschapsso
ciologische inzichten, is van hogerhand een rigide 
bureaucratisch onderzoeksbeleid voorgeschreven 
aan aile wetenschappen en disciplines. Het beoogde 
voordeel, namelijk eliminatie van 'slecht' onder
zoek, bleek niet te realiseren, zelfs als het mogelijk 
was geweest dit laatste zonneklaar te identificeren. 
In plaats daarvan verliest het wetenschappelijk corps 
tijd die het aan onderzoek en onderwijs had kunnen 
besteden, om met vee! papieren geweld de schijn 
van 'onderzoeksplanning' op te houden. Ik heb a! 
het eerste nieuwe 'theoretisch perspectief in een 
sociale wetenschap zien ontstaan dat !outer en aileen 
is uitgevonden voor het genoegen van de onder
zoeksbureaucraten. 

De 'planning' van het wetenschappelijk onder
zoek verliep ook verder volgens de beste tradities 
van centraal geleide overheidsplanning. Het is a! 
heel gewoon geworden dat onderzoeksprojecten 
worden goedgekeurd waarvoor nog geen onderzoe
ker heeft getekend. Het is ook al normaal dat de 
'output' van wetenschappelijk onderzoek 'objectief 
wordt gemeten door publikaties van wiilekeurige 
wegingsfactoren te voorzien en ze vervolgens op te 
tellen. Wie deze - op niets gebaseerde en per facul
teit en universiteit verschillende - aritmetiek kent, 
kan voor een wetenschappelijk jaarverslag volstaan 
met het aantal punten dat men aldus 'gescoord' 
heeft. Want dit is - dat is a! gebleken bij verschiilen
de gelegenheden- het enige waar de onderzoeksbu
reaucraten en hun politieke meesters op !etten bij de 
beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk 
onderzoek. 

Maar dit is overdreven. Wat in hun ogen ook 
zeer telt is 'derde-geldstroomonderzoek'. Oat is een 
eufemisme voor onderzoek dat in opdracht van der
den wordt verricht. Hoe meer daarvan aan universi-

teiten wordt verricht, hoe mooier de politici en 
bureaucraten het vinden. 

Op de vrije markt kan universitair onderzoek 
niet met commercieel onderzoek concurreren. Het 
lukt aileen als er beneden de kostprijs wordt ge
werkt, 'overheadkosten' niet worden doorbere
kend, evenmin als die van acquisitie en begeleiding. 
ln de sociale wetenschappen (maar daar niet aileen) 
is de overheid daarom de voomaamste opdrachtge
ver. 

Zo is een merkwaardige situatie ontstaan. Het 
geld dat die overheid niet voor autonoom, 'echt' 
wetenschappelijk onderzoek ter beschikking stelt, is 
voor universitaire entrepreneurs wei te vinden in de 
vorm van aan opdrachten en condities gebonden on
derzoek. Het is een situatie die er in ieder geval al 
toe heeft geleid dat het onderzoek naar wat 'etnische 
minderheden' worden genoemd van een bedroe
vend geringe wetenschappelijke en politieke rele
vantie is gebleken, omdat het voor het overgrote 
dee! bestaat uit onderzoek in opdracht van de over
heid, terwijl diezelfde rechtsstreekse afhankelijk
heid van het ministerie van Onderwijs en Weten
schappen van onderwijskundig en onderwijssociolo
gisch onderzoek langzamerhand vormen heeft aan
genomen die kritische geluiden uit deze disciplines 
tegen het onderwijsbeleid onwaarschijnlijk maakt. 

Sovjet-zone 

Met het onderwijs aan de universiteit is het niet 
beter gesteld. Jarenlang heeft 'het beleid' zich druk 
gemaakt over het universitair wetenschappelijk on
derzoek, en het aldan niet vermeende daarin tekort
schieten gedefinieerd als 'vlucht in het onderwijs'. 
De 'onderwijspecialisten' hebben dat deuntje aldie 
jaren kritiekloos meegezongen. Sinds kort wordt 
een heel ander lied aangeheven . Nu moet er van 
alles aan het wetenschappelijk onderwijs worden 
gedaan, en het toverwoord dat daarvoor - ook in de 
Kamer - in aile ernst wordt gebruikt is 'rende
ment', het 'onderwijsrendement'. Op grand daar
van moeten studierichtingen uiteindelijk worden 
gefinancierd. 

De volslagen absurditeit van de universitaire 
onderwijspolitiek wordt niet beter gedemonstreerd 
dan door de eenstemmigheid die hierover in de poli
tiek bestaat. Drie punten zijn hier van belang. Er is 
allereerst het feit dat de universiteiten in de afgelo
pen jaren weliswaar met ailerlei 'planningsafdelin
gen' zijn verrijkt, evenals het ministerie, maar dat 
van betrouwbaar, valide en onder ling (per studie
richting, faculteit en universiteit) vergelijkbaar cij
fermateriaal over studievordaringen in de verste 
verte geen sprake is. De cijfers die in politieke dis
cussies en onderwijsbeleid dienst doen, wekken al-
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leen de schijn van precisie. Oat aileen al maakt uit
spraken over 'onderwijsrendement' gratuit. 

Het tweede punt is dat de voornaamste factor die 
studierendement bepaalt, de onderwijsdichtheid is, 
oftewel het aantal studenten per docent. Oat is in 
beta-opleidingen en bij medicijnen drie of vier keer 
zo klein als bij gamma- en alfastudies. En dat komt 
tot uiting in het relatieve aantal studenten dat het 
doctoraal behaalt. Maar dat wordt door 'de politiek' 
en 'het beleid' genegeerd. De ideale onderwijssitu
atie is daar een asymptoot waarin oneindig veel stu
denten worden onderwezen door een aantal docen
ten dat tot nul nadert. Dit heet: 'onderwijsefficien
tie'. 

In de derde plaats kennen Nederlandse universi
teiten niet per opleiding een vergelijkend doctoraal 
examen. Oat maakt ze onvergelijkbaar, en dat maakt 
ook van elke vergelijking van 'rendement' een pas
kwil. Maar bij afwezigheid van zo'n algemene eis, en 
bij aanwezigheid van een financieringsstelsel dat het 
aantal geslaagde studenten als maatstaf neemt, is zo 
de kwalitatieve neergang en deformatie van het uni
versitair onderwijs geregeld. Opleidingen worden 
gestraft voor het hoog houden van kwaliteitscriteria, 
en beloond voor bet verlagen daarvan. 

Moeiteloos kan ik zo doorgaan met voorbeelden. 
De van bovenaf opgelegde 'modularisering' van het 
wetenschappelijk onderwijs, die de kwaliteit van het 
onderwijs verlaagt en de organisatie van het onder
wijs compliceert; die voor studenten en docenten 
gelijkelijk een ramp is en aileen maar voordelen 
biedt voor de afdeling boekhouding. 'Onderzoeks
scholen' die ook van bovenaf opgelegd worden, die 
die naam niet verdienen en waaraan bij degenen die 
ze zouden moeten doorlopen en bemannen niet de 
minste behoefte bestaat. Bestuurlijke modellen die 
imaginaire voordelen aan schaalvergroting toeschrij
ven en de feitelijke nadelen negeren. Grootscheepse 
bezuinigingsoperaties die uiteindelijk meer gekost 
blijken te hebben dan opgebracht. Het najagen van 
'efficientie' op een wijze die tot grootscheepse ver
spilling leidt. 

De universiteiten zijn er een sprekend bewijs van 
dat het onderwijs de sovjet zone vormt van de Neder
landse samenleving. Nergens elders doet zich zo'n 
combinatie van centralisme, bureaucratie, en poli
tiek-bestuurlijk arrogantie en onbenul voor. Ner
gens elders worden degenen die het feitelijke werk 
doen, daarin zo belemmerd door 'toezichthouders' 
die ver van de realiteit van dat werk staan. 

AantastinB puifessionele autonomie 
Er zijn vee! manieren om deze sovjettisering te 
beschrijven. Een ervan is deze te zien als de uitkomst 
van een oorlog tussen ambtenaren en politici ener-

zijds, en wetenschapsbeoefenaren anderzijds; een 
oorlog waarbij de laatsten per definitie aan de verlie
zende hand zijn. 

Een andere manier zou een analyse zijn in aan 
Habermas ontleende termen. Wetenschap en we
tenschappelijk onderwijs, die traditioneel in de sfeer 
van de leifwereld liggen, worden langzaam maar ze
ker door markt en machtaekoloniseerd. 

Een derde beschrijving zou zich toeleggen op de 
achterlijkheid van wat politiek en bestuur met de 
universiteiten aan het doen zijn. Terwijl in de harde 
sector van bedrijfsleven en bestuur allang ontdekt is 
dat hierarchie en formele organisatie van veel min
der belang zijn dan de eigen verantwoordelijkheid 
van werknemers en een gunstige arbeidscultuur, 
probeert men de universiteiten te organiseren vol
gens de tayloristische principes die geschikt waren 
om de Ford T 8 massaal te produceren. 

De kern van de zaak wordt volgens mij echter 
het best geraakt door het proces dat de universitei
ten nu een kleine twintig jaar doormaken te ken
schetsen als dat van moedwilliae deprcifessionaliserinB. 
Traditioneel en principieel bestaat de universiteit bij 
de gratie van het feit dat degenen die rechtstreeks 
aan onderzoek en onderwijs bijdragen een professie 
vormen. Oat wil zeggen dat zij enerzijds de verant
woordelijkheid dragen voor die taken: onderwijs en 
onderzoek; maar anderzijds dat zij ook over de auto
nomie beschikken om naar eigen inzicht, zoals dat in 
de discussie met vakgenoten gevormd wordt, on
derwijs en onderzoek te verrichten. Aangesproken 
kan de professie worden op het resultaat van haar in
spanningen, niet op de manieren waarop zij dit na
streeft. 

Het is deze professionele autonornie die het le
vensbeginsel van de universiteit (en trouwens van 
onderwijs in het algemeen) vormt. Zonder deze zou 
geen beroep kunnen worden gedaan op collegiale 
solidariteit, op een zeker esprit de corps ( dat voor de 
afgelopen jaren verklaart waarom het universitaire 
stelsel onder druk van al die plannings-, bezuini
gings-, herstructurerings- en taakverdelingsopera
ties niet in elkaar is gestort). 

Waar al die ingrepen en 'hervormingen' op 
neerkomen - of dat opzet is of onbedoeld effect doet 
niet terzake - is de uitholling en aantasting van deze 
professionele autonomie; terwijl wat nodig is juist 
de versterking daarvan is. 

De pretenties en prestaties van politici en 
bewindslieden op universitair terrein wekken mee
warigheid en lachlust op als men de werkelijkheids
vreemdheid van de eerste noteert en de loosheid van 
de laatste. Maar het is geen grap ofkomische serie. 

De moedwillige deprofessionalisering bedreigt 
de kern van de universiteit. Op den duur leidt zij tot 
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een 'werknemers'mentaliteit bij het wetenschappe
lijk corps, die zich zal uiten in het zich houden aan de 
formele eisen en verplichtingen (zodat het inder
daad niet meer dan de 38,5 uur per week werkt 
waarvoor het wordt betaald, in plaats van de gemid
deld 6o uur die het nu aan onderzoek en onderwijs 
besteedt); in een berekenende instelling ten opzich
te van het beroep en de arbeidsorganisatie, en in een 
ritualisering van de beroepsuitoefening, wat op zijn 
beurt weer leidt tot een vicieuze cirkel van status- en 

inkomensachteruitgang en afnemende aantrekkings
kracht op talentvolle docenten en onderzoekers. 

Kortom: een herhaling van het proces dat zich de 
afgelopen kwart eeuw heeft voorgedaan bij het mid
delbaar onderwijs, sinds daar opeenvolgende 'on
derwijsvernieuwingen' zijn ingevoerd op het niveau 
van structuur en organisatie van het onderwijs, bij 
gelijktijdige verwaarlozing van de inhoud van het 
onderwijs en aantasting van de professionele auto
nomie van het lerarencorps. 
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Instellings
autonomie en 

collectieve auto-
Maar dan komen de vraSinds de behandeling van 

de nota 'Hoger Onderwijs 
en Autonomie' (HOAK) 
door de Tweede Kamer in 

nom1e gen. Hoe wordt bij auto
nomievergroting recht ge
daan aan het principe van 
hoger onderwijs voor al1 9 8 6 is de overheid in haar 

relatie met de universitei
ten officieel bezig terug te 
treden. De gedachte daar
achter is, dat de centrale 
overheid onmogelijk de 

T. NETELENBOS 
len die daarvoor zijn ge-
kwalificeerd? Hoe kan er
voor gezorgd worden dat 
in een klein land als Ne-

Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA 

zich snel ontwikkelende samenleving kan bijhouden. 
Bij teveel overheidsbemoeienis loopt het hoger on
derwijs het risico achter de ontwikkelingen aan te 
I open, in plaats van daarop in te spelen en waar mo
gelijk daaraan Ieiding te geven. Autonome instellin
gen daarentegen kunnen snel en flexibel reageren op 
maatschappelijke ontwikkelingen . 

Daarmee is echter het laatste woord niet gespro
ken. Een terugtredende overheid is immers geen 
onverschillige overheid. Pleidooien voor zo min 
mogelijk overheidsbemoeienis met de universitei
ten, verdienen geen steun. Het streven moet erop 
gericht zijn te komen tot een goede rolverdeling tus
sen universiteiten en overheid, tot de realisatie van 
een complementair bestuur. Opschoning van over
heidsinterventies kan ertoe leiden dat het voor de 
hedendaagse universiteiten zo kenmerkende verga
dercircuit wordt gereduceerd tot aanvaardbare pro
parties. 

Vanzelfsprekend is dat overigens niet. Het risico 
is aanwezig dat de overheidsbureaucratie wordt ver
vangen door de instellingsbureaucratie. 

Vraaen 
De filosofie van de HOAK-nota is uitgewerkt in de 
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek (wHw) die op dit moment door de 
Tweede Kamer wordt behandeld. De w H w beoogt 
een wijziging van het bestel. Zij komt kort gezegd 
neer op vermindering van het aantal regels, vereen
voudiging van de planning en bekostiging, vergro
ting van de autonomie en introductie van een stelsel 
van kwaliteitsbewaking achteraf. De overheid stelt 
algemene regels ten aanzien van de cursusduur, de 
modulaire structuur van het onderwijs (uniform sys
teem van studiepunten) en de onderwijsdoelstellin
gen. 

derland niet veel te vee] 
concurrerende opleidingen ontstaan? Hoe kan wor
den gekomen tot een duidelijke taakafbakening tus
sen het wetenschappelijk onderwijs en het hoger be
roepsonderwijs? Hoe wordt het civiel effect van de 
opleidingen bewaakt? Hoe wordt voorkomen dat al 
te modieuze opleidingen worden begonnen, zonder 
werkelijke toekomstwaarde? Hoe wordt daadwer
kelijk de flexibiliteit vergroot, niet aileen voor de in
stelling, maar ook voor de studenten, zodat zij ge
makkelijker dan tot nu toe kunnen overstappen van 
de ene instelling naar de andere? Hoe wordt macro
ondoelmatigheid voorkomen? Hoe wordt de inter
nationale standaard van de opleidingen bewaakt en 
door wie? Hoe wordt voorkomen dat waardevolle 
kleine opleidingen verdwijnen? Enzovoort. 

Onzinnige vragen? Geenszins. Het zijn vragen 
waarop de volksvertegenwoordiging een antwoord 
moet krijgen. Er zit een grote spanning tussen de 
wens om te komen tot instellingsautonomie en het 
kunnen verantwoorden van de collectieve autono
mie. Die spanning zal worden vergroot door de op 
korte termijn te verwachten afname van het aantal 
ingeschreven studenten. De cultuuromslag die zeer 
noodzakelijk is bij de centrale overheid zal evenzeer 
noodzakelijk zijn binnen de instellingen zelf. Oat dit 
niet gemakkelijk zal zijn, zal ik staven met een aantal 
voorbeelden . 

Autonomieverarotina 
Het Nederlandse hoger onderwijs bestaat uit het 
wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepson
derwijs en de open universiteit als hoger afstands
onderwijs. Het specifieke kenmerk van het weten
schappelijk onderwijs is het samengaan van hager 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De laat
ste jaren zien we echter in toenemende mate een 
ontwikkeling van opleidingen in het wetenschappe-
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lijk onderwijs, die het predikaat 'wetenschappelijk' 
niet of nauwelijks kunnen dragen. Metals sprekende 
voorbeelden de universitaire opleiding joumalistiek 
en het krijgsmacht-onderwijs dat wetenschappelijk 
wil worden genoemd. Deze opleidingen horen ge
zien hun aard en karakter thuis in het hoger beroeps
onderwijs. Toenemende autonomie leidt niet als 
vanzelfsprekend tot een kritische houding, hetgeen 
het gevolg is van een gedrag dat budgetmaximalisa
tie nastreeft. 

Een ander sprekend voorbeeld raakt het gedrag 
van de centrale overheid. De H oAK-nota gaat uit 
van planningsvrijheid voor de universiteiten per sec
tor. Dit betekent dat instellingen vrij zijn om nieu
we studierichtingen te beginnen, rnits deze vallen 
binnen aan de universiteit reeds beschikbare secto
ren. De huidige minister van Onderwijs stelde in 
een nota van wijziging op de w H w voor om het sec
torbegrip als sturingsmechanisme te Iaten vallen . 
Daardoor zou er een totale vrijheid zijn voor de 
instellingen om nieuwe opleidingen te beginnen, 
ook in sectoren die tot dan toe afwezig waren op de 
betrokken universiteit. 

De Tweede Kamer, wijs geworden door deal te 
grote creativiteit die met name binnen het H B o 
heerst om voortdurend aanvragen te doen om nieu
we opleidingen te beginnen en bovendien beducht 
voor nieuwe taakverdelingsoperaties, wees deze ge
dachte vrij unaniem van de hand en pleitte ervoor 
om opnieuw het sector-niveau als aangrijpingspunt 
voor sturing te introduceren. De minister stelde 
vervolgens in een nieuwe nota van wijziging voor 
om de minister van Onderwijs en Wetenschappen 
de bevoegdheid te geven om nieuwe opleidingen 
binnen drie maanden na aanmelding bij het Centraal 
Register Opleidingen Hoger Onderwijs eventueel 
niet te effectueren. 

Een wet moet echter minister-prorif zijn . Deze 
minister van Onderwijs zal zich hebben voorgeno
men om slechts marginaal te toetsen, maar de wet 
geeft geen enkele garantie voor terugtredend gedrag 
van een opvolger. Dit luistert des te nauwer omdat 
het academisch statuut verdwijnt, waardoor de vrije 

studierichting en het vrij doctoraal examen ex. arti 
kel 2o van het acadernisch statuut, niet meer tot de 
mogelijkheden behoren. In de nieuwe nota van wij
ziging worden de universiteiten afhankelijker van 
een minister van Onderwijs dan sinds jaren het geval 
was. En dat in een wet die juist autonomievergro
ting beoogtl Het spreekt voor zichzelf dat bij de de
linitieve wetsbehandeling in de Tweede Kamer dit 
onderdeel van het wetsvoorstel amendering be
hoeft. 

Autonornievergroting is een complex thema. De 
massaliteit van het hoger onderwijs botst op tal van 
onderdelen met verregaande vergroting van de au
tonomie. De centrale inschrijving van studenten, de 
numerus flxus, de plaatsingsprocedures verhouden 
zich buitengewoon slecht met een ontwikkeling van 
gro-te kwaliteitsverschillen tussen instellingen en 
het ontstaan van Nederlandse 'Harvards', tenzij het 
er dertien zijn. Hier wreekt zich de dubbele doel
stelling van de universiteiten, namelijk die van insti
tuut voor massa-onderwijs en voor wetenschappe
lijk onderzoek. 

Autonomievergroting vraagt in het Nederlandse 
onderwijsbestel vee! overleg en consensusvorrning 
tussen de universiteiten. Onderlinge afstemming, 
taakverdeling en zwaartepuntvorming zijn juist bij 
een toenemende programmeervrijheid onontbeer
lijk. Bij een afnemend aantal studenten in de nabije 
toekomst kan deze consensusvorming, zonder een 
alom aanwezige overheid leiden tot grote onderlin
ge spanning. Ik waag het te voorspellen, dat men 
over enige tijd weer zal verlangen naar een bemoei
zuchtige overheid. Ik hoop echter zeer dat de over
heid, inclusief de Tweede Kamer, de beheersing kan 
opbrengen om op afstand te blijven. Niet onver
schillig, zeer gei:nteresseerd en in voortdurende dia
loog. Maar op afstand. Voor schemerduister zal 
geen plaats zijn. De universiteiten zullen zich meer 
dan ooit met elkaar moeten verstaan en hun nek 
moeten uitsteken. In het volle licht van de schijn
werpers! 
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De idee van de 

uni versi tei t 

In de uitnodiging om een 
bijdrage te leveren aan dit 
nummer van S &]) , staat dat 
de universiteit 'een wereld 
van ficties' is geworden. 
Maar was het ooit anders? 

GRAHAME LOCK dat zij de intrinsieke waarde 
van kennis en van de ont
dekkingsactiviteit veron
derstelt, dus niet uitgaat 
van een sociaal-utilistische 

Hooaleraar politieke wetenschappen aan de 

Katholieke Universiteit Nijmeaen 

Een van de eigenaardigheden van de universiteit is 
dat haar idee altijd zo 'n belangrijke rol heeft gespeeld 
als bron van inspiratie voor zowel docenten als stu
denten - eventueel tegenover bemoeienissen van 
allerlei aard, in het bijzonder door hogere, gezag
hebbende instanties. 1 Reeds in de twaalfde eeuw 
was dit zo, en nog sterker vanaf de dertiende, toen 
de notie van de universitas maaistrorum et scholarium 

(wat wij 'universiteit' noemen) werd ontwikkeld. 
Volgens de leer van de universitas was deze laatste 

expliciet als 'fictie' te definieren- dat wil zeggen, 
niet als sterfelijk individu, ook niet als zuiver aenus, 

maar als iets wat daartussen ligt: als een individu dat 
- in tegenstelling tot natuurlijke wezens - immate
rieel en daarom onsterfelijk is. De algemene gedach
te is die van de opeenvolaina van !eden, waarbij de 
lateren steeds plaatsvervangers (subroaati) zijn van 
hun voorgangers, en de rechten en plichten van dezen 
op zich nemen. De 'universiteit' is maar een variant 
van deze constructie (een andere is de Kerk). Het 
eigenaardige van deze variant is dat ze waarheid aan 
vrijheid koppelt. 

Van belang is dat de idee van de universiteit 
steeds als leidraad heeft gefunctioneerd voor haar !e
den, en dat in belangrijke mate nog doet. In die zin 
speelt deze idee de rol die op andere politieke gebie
den wordt gespeeld door begrippen als 'natuurlijke 
rechtvaardigheid' of 'mensenrechten' - de rol van 
een ultiem appel in moeilijke tijden. 

Waar het hier om gaat, in meer eigentijdse ter
men, is dat de bevoegdheden en dus de interventie
mogelijkheden van externe instanties - politiek, 
Kerk of bedrijfsleven - door deze idee worden be
perkt. Uiteraard hebben deze instanties telkens 
weer geprobeerd, uit verschillende (vaak begrijpe
lijke) politieke, ideologische en economische motie
ven, de universiteit 'onder controle' te brengen. 
Maar de poging is ook vaak mislukt, juist vanwege 
de kracht van deze idee. 

Wat is dan de kern van de idee? Hier is relevant 

conceptie. Dit punt hangt 
samen met de vrijheid van de universiteit, met 'aca
demische vrijheid' . Want indien de universiteit zich 
niet op de intrinsieke waarde, maar op de meer of 
minder nuttige functie van kennis zou baseren, dan 
zou zij haar activiteiten voortdurend moeten toetsen 
aan het criterium in hoeverre het belang van de sa
menleving (of van de wereld) wei- of juist niet 
feitelijk gebaat is met bepaalde ware kennis. Niets 
garandeert dat dit per definitie het geval is: het is een 
empirische kwestie. Wellicht is de samenleving (de 
wereld) soms gebaat met het ontbreken van kennis 
(bij voorbeeld, kennis over kernenergie) of met het 
verspreiden van onware kennis. Wat betreft dit laat
ste, merkt Derek Parfit in zijn ethische verhandeling 
Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984) 
op, dat het feit dat men tot nu toe geen bevredigen
de theorie van rechtvaardigheid tegenover toekom
stige generaties heeft kunnen ontwikkelen, zo mo
gelijk geheim zou moeten worden gehouden voor de 
samenleving, in het bijzonder voor haar politieke 
vertegenwoordigers. Want als zij de onjuiste overtui
ging hebben dat de desbetreffende ethische theorie 
we! bestaat, dan - zegt hij - is het waarschijnlijker 
dat ze de juiste beslissing zullen nemen. 

De vraag is niet of de universiteiten rekening die
nen te houden met utilistische overwegingen, maar 
of er een instelling moet bestaan waarbinnen de vrij
heid om de waarheid te zoeken principieel voorop 
staat. Als de samenleving zo'n instelling wenst te 
handhaven, zal ze waarschijnlijk de universiteit (hel
pen) financieren. Zo niet, dan niet. Wat ze echter 
niet mag eisen, is dat de universiteit ophoudt univer
siteit te zijn. 

In laatste instantie kan de universiteit niet vol
gens utilistische principes functioneren. Want dan 
zou men op onderzoek- en onderwijsterrein per ge
val steeds de vraag moeten beantwoorden of men 
wei of niet op zoek mag gaan naar een bepaalde 
waarheid (al naar gelang de 'maatschappelijke rele
vantie' van de kwestie, maar ook naar gelang het 
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'maatschappelijke nut' van het antwoord), respec
tievelijk - in sommige gevallen - of het niet beter 
zou zijn om een onwaarheid te verspreiden. Dat is 
echter strijdig met de idee van de universiteit. 

Het denkbeeld dat, binnen de universiteit, ken
nis een waarde op zichzelf bezit, die niet van sociaal 
nut afhangt, wekt bij overheden natuurlijk vaak irri
tatie; zij voelen zich daardoor zelfs gekwetst in hun 
sociaal beleid . Kennis ter wille van de kennis - kan 
dat? 2 Het standpunt van de Nederlandse overheid in 
deze kwestie is niet aileen zelf expliciet utilistisch, 
maar eist dikwijls dat de universiteit ook utilistische 
overwegingen Iaten prevaleren. Deze moet zich 
daartegen dan verzetten. 

Maar dat hoeft zij niet op een 'alles ofniets' ma
nier te doen, door mid del van een directe confronta
tie (wat in ieder geval niet zou lukken). Ieclere do
cent, iedere onderzoeker, iedere student die voor 

zichze!fhet criterium van de vrije quest for truth op de 
eerste plaats zet, verzet zich aileen al daardoor, te-

1. Voor een classic statement, zie John 
Newman, The Idea if a University 
( 1852); kritische editie Oxford: The 
Clarendon Press, 1976. 
2 . Ooit kondigde een Sovjet-rege
ringscommissaris - een consequente 
utilist - aan: 'Wij moeten eens en 

gen de paging om aan de vrijheid van onderzoek en 
onderwijs afbreuk te doen. 

Aangezien even wei de idee van de universiteit in 
de praktijk sterk aan kracht heeft moeten inboeten, 
doen wij, de leden van de academie, daarom tot op 
zekere hoogte alscf Wij handelen volgens een fictie. 
Maar, zoals de (fictieve) Engelse filosoof in Tom 
Stoppards toneelstuk Prrifessional Foul uitlegt in zijn 
(fictieve) lezing in communistisch Tsjechoslowakije, 
wij hebben soms de plicht om te handelen alsof een 
fictie geen fictie is (en aldus de fictie weer of meer 
tot een niet-fictie te maken, ook wanneer deze 
plicht zelf een fictie is). 

Als fictie - als universitas - heeft de universiteit in 
het verleden kunnen bestaan en overleven. Met de 
hulp van deze fictie zal ze misschien ook in de toe
komst kunnen voortbestaan. Want fictie is in dit ge
val, zoals dat ooit heette,.fiaura veritatis. De rest is 
beleid. 

voor al een eind maken aan ... het 
schaakspel ter wille van het schaak
spel. Wij moeten stootbrigades orga
niseren en beginnen met de onmiddel
lijke verwezenlijking van een vijfjaren
plan voor het schaakspel.' 
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Onderzoek
scholen: de uni-

Welke relatie de universi
teit aangaat met de maat
schappij, en welke bein
vloeding wordt nage-

versiteiten van de 
toekomst 

onderwijs en onderzoek, 
komen die niet van buiten, 
maar vooral van binnen. 

streefd of geaccepteerd, Onduidelijke verantwoor-
delijkheid hangt sterk af van het des

betreffende wetenschaps
gebied. Enerzijds zijn er 
fundamentele disciplines, 
waarbij deze invloed nau
welijks aanwezig is. Zelf 

HUGO PRIEMUS Universitaire hobo's mel 
den met grote regelmaat 
dat het slecht gaat met de 
Nederlandse universiteit. 

Hoosleraar volkshuisvestinB te De!ft. 
Lid van de redactieraad van S &]) 

heb ik altijd gekozen voor een probleemgerichte be
nadering, waarbij maatschappelijke problemen op 
het terrein van het wonen, het bouwen en de ruim
telijke ordening centraal staan. ln zo'n situatie (die 
zeker niet kan worden gegeneraliseerd naar aile we
tenschapsbeoefening) is een wisselwerking met 'het 
veld' een noodzaak. Theoretisch bestaat het 'gevaar' 
van bemoeienis van beleidsinstanties (bij voorbeeld 
het ministerie van v ROM) met de universiteit. Prak
tisch ontstaat de mogelijkheid dat vanuit een onaf
hankelijke, naar te hopen valt deskundige positie, 
bijdragen worden geleverd aan het signaleren, ana
lyseren en zo mogelijk reduceren van maatschappe
lijke- en beleidsproblemen. Dit laatste maakt een 
wisselwerking tussen universiteit en beleidsinstantie 
zeer aantrekkelijk, zowel voor de universitaire on
derzoeker als voor de beleidsfunctionaris. 

Het door rnij geleide Onderzoeksinstituut voor 
Technische Bestuurskunde ( o T B) heeft spannend 
onderzoek mogen verrichten voor het ministerie 
van v RoM, de Parlementaire Enquetecommissie 
Bouwsubsidies, gemeenten, provincies, bouwers en 
beleggers. De confrontatie met concrete, actuele, 
maatschappelijke en beleidsproblemen heeft het 
OTB ge'inspireerd en is niet aileen aan de 'maat
schappelijke relevantie', maar ook aan de 'weten
schappelijke relevantie' ten goede gekomen. Wij 
hebben met een actieve wisselwerking ( confronta
tie, zo men wil) met belangengroepen zeer positieve 
ervaringen opgedaan; het heeft ons keer op keer 
overtuigd van de benijdenswaardige positie van een 
universitair onderzoeksinstituut dat de relaties kan 
leggen tussen fundamenteel en toegepast onder
zoek, en kan opereren vanuit een onafhankelijke po
sitie. Als er bedreigingen zijn voor het universitaire 

Daarin hebben zij groten
deels gelijk. Zij vinden dat de rijksoverheid de uni
versiteiten te weinig geld verschaft en dat zij zich te 
veel met het universitaire bestel bemoeit, dat stu
denten te lage beurzen ontvangen en dat de studie
duur te kort is. Hierin hebben zij grotendeels onge
lijk. Zij verklaren zelden dat de universiteiten boter 
op het hoofd hebben. Tot een programmatische aan
pak van het onderzoek is het op de universiteiten 
zelden gekomen. K waliteitsselectie bij het onder
zoek is door universiteiten lange tijd verwaarloosd. 
Pas toen het ministerie van o & w als voor de hand 
liggende beleidslijn kwaliteitsselectie ep intematio
nalisatie predikte, volgden de universiteiten aarze
lend en mopperend. De tweede geldstroom-organi
satie NWO, waarin nu ook de Stichting voor Tech
nische Wetenschappen (STw) is opgenomen, weet 
wei wat kwaliteitsselectie is . Het streven van het mi
nisterie van o & w naar een betere onderzoekskwali
teit gaat gepaard met een geleidelijke veri egging van 
het accent van de eerste geldstroom (rechtstreeks 
van o & w naar de universiteit) naar de tweede geld
stroom (van o&w via NWO naar de universiteit). ln 
feite wordt hiermee aan de universiteiten een brevet 
van onvermogen uitgedeeld en - hoe jammer het 
ook is dat te moeten erkennen - dat gebeurt groten
deels terecht. 

Het overheidsbeleid met betrekking tot het uni
versitaire bestel is de laatste jaren vooral beheerst 
door het adagium 'hoger onderwijs voor velen' en 
door hardnekkige restanten van de democratise
ringsinterpretatie van de jaren zestig en zeventig. De 
vakgroepen, ontstaan als gedemocratiseerde leer
stoelen, zijn aan vele faculteiten inrniddels uitgedijd 
tot gedrochten van tientallen, soms zo'n honderd 
!eden. De vakgroep regelt de taken van de leden en 
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in de vakgroep heerst nog steeds het beginsel van one 
man one vote. De stem van de hoogleraar telt even 
zwaar als die van de student-assistent. Het gevolg 
van deze belegen opvattingen over interne organisa
tie en efficientie is dat er in het universitaire bestel 
een schrikbarende onduidelijkheid bestaat over ver
antwoordelijkheidstoedeling en verantwoordingslij
nen . 

Deze onduidelijkheid wordt versterkt door een 
uniek organisatorisch monstrum dat buiten de uni
versiteit (om begrijpelijke redenen) vrijwel onbe
kend is, nl. de scheiding van beheer en bestuur. Een 
faculteit wordt geleid door een gekozen faculteits
bestuur en een benoemde secretaris-beheerder. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor onderwijs en on
derzoek (o&o), de secretaris-beheerder die recht
streeks onder het College van Bestuur ressorteert, is 
verantwoordelijk voor het personeel en materieel 
beheer. Bijna elk besluit van enige betekenis heeft 
zowel o & o -as pecten als aspecten van person eel en 
materieel beheer. De scheiding van bestuur en be
heer werkt verlammend op de slagvaardigheid van 
de universitaire besluitvorming. Als faculteitsbe
stuur en secretaris-beheerder op hun strepen gaan 
staan, ontstaan om de haverklap patstellingen. 

In de vakgroepbesturen plant deze tweedeling 
zich voort. Het dagelijks bestuur van de vakgroep 
gaat over het o & o -beleid, de personele en materie
le subbeheerders staan onder de secretaris-beheer
der en hebben een eigen verantwoordelijkheid. 
Hoogleraren die zich zouden willen bezighouden 
met onderzoek- en/ of onderwijsmanagement, we
ten vaak niet wat hun budget is, hoe het met hun for
matie staat, hebben niets te zeggen over beheerder 
en subbeheerder en hebben ten opzichte van onwil
lige of incompetente collega's of hun medewerkers 
geen sancties. Niet zelden hebben anderen dan zij
zelfhun medewerkers uitgezocht. 

Onvoldoende selectie 

Binnen de universiteit wordt steevast de integratie 
van onderwijs en onderzoek centraal gesteld. Het 
onderwijs draagt, bij voorbeeld via leeronderzoek, 
bij aan het onderzoeksbeleid; het onderzoek Ievert 
een essentiele bijdrage aan veranderingen in de on
derwijsinhoud. Soms lukt dit aardig. In de praktijk is 
deze integratie echter meestal een fictie. De rechts
positie van universitaire docenten en hoofddocenten 
houdt in dat iedere wetenschappelijk medewerker 
geacht wordt onderwijs- en onderzoekstaken uit te 
voeren. Dit betekent een enorme versnippering, 
waarbij de sterke kanten van medewerkers vaak 
onvoldoende worden uitgebuit. Onderzoekers wor
den gedwongen om onderwijstaken uit te voeren 

(waarvoor zij niet altijd geschikt zijn) en onderwij
zers worden gedwongen om onderzoek te doen 
( wat niet zelden te hoog is gegrepen). Slechts binnen 
universitaire onderzoeksinstituten kan van een min 
of meer zelfstandige onderzoekorganisatie worden 
gesproken, hoewel ook hier de afhankelijkheid van 
participerende vakgroepen en faculteiten ongemak
kelijk groat is. Er was een rapport van een door de 
minister van o&w ingestelde commissie, de com
missie-Rinnooy Kan, voor nodig om de universitei
ten te wijzen op de noodzaak van een zelfstandige, 
op kwaliteit selecterende onderwijsorganisatie. De 
universiteiten hadden dit - uitzonderingen daargela
ten - nog niet zelf bedacht. 

Ook in het onderwijs blijkt het selectief vermo
gen van universiteiten tekort te schieten. Erkend 
moet worden dat de wetgever de universitaire 
wereld hier met een dubbele moraal heeft opge
zadeld. Bij de toelating tot universiteiten mag, afge
zien van het stellen van eisen aangaande de vakken
pakketkeuze, niet worden geselecteerd. Iemand die 
op het vwo herhaaldelijk is blijven zitten, moet 
worden toegelaten als hij zijn eindexamen heeft ge
haald, en ontvangt zelfs een beurs. Universiteiten 
moeten in het eerste jaar selecteren. Oat lukt lang 
niet altijd . Vaak vallen studenten in latere jaren af. 
Niet zelden wordt het universitair diploma uitge
reikt aan studenten die voor de hun toegedachte 
taken niet goed zijn toegerust. 

Als het ministerie van o & w meent dat het in het 
universitaire bestel moet ingrijpen, zijn daarvoor ar
gumenten te over: de steeds weer uit de hand !open
de kosten, het gebrek aan onderzoeksprogramme
ring, de tekortschietende kwaliteitsselectie bij on
derzoek en onderwijs, het gebrek aan universitair 
management en ondernemerschap. Heeft het minis
terie van o & w in de afgelopen jaren de juiste inter
venties ondernomen? Neen . De operatie Taakver
deling en Concentratie (Tvc) en de Selectieve 
Krimp en Groei (SKG) waren bezuinigingsprogram
ma's waarbij soms op goede, soms op dubieuze 
gronden, vakgroepen en leerstoelen werden opge
heven, samengevoegd en gecreeerd. De geeffec
tueerde bezuinigingen waren geflatteerd, de uitga
ven aan wachtgelden liepen in dezelfde periode ver
ontrustend op. Een voordeel was dat er dynamiek 
en onrust in de gezapige universiteit werden ge
bracht. 

Tot nu toe heeft het ministerie van o & w het 
vooral gezocht in symptoombestrijding: een soort 
end-cif-pipe-benadering. De wua (Wet Universitai
re Bestuurshervorming) werd vervangen door de 
wwo (Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs), 
maar de hoofdstructuur bleeT intact. De universi-
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teitsraden, faculteitsraden, onderwijscommissies, 
commissies wetenschapsbeoefening, benoemings
commissies en een woud van bestuurs- en raadscom
missies bleven, evenals de vakgroep en de scheiding 
tussen beheer en bestuur . Thans is een nieuwe wet 
in de maak, de Wet Hoger Onderwijs en W eten
scbappelijk Onderzoek (wHw), waarbij het verschil 
tussen het w B o en het H B o wordt verkleind, niet 
door verbetering van het HBO, maar door verslech
tering van het wo. Door de financiering van de uni
versiteiten te koppelen aan het aantal onderwijsvra
gende studenten, en straks het aantal afgeleverde di
ploma's, worden mildheid, slapheid en aselectiviteit 
in het onderwijs beloond. 

De ondernemende universiteit 

Uit het voorgaande valt af te lei den dat ik voorstan
der ben van een drastische hervorming van het uni
versitaire bestel. Het concept van de ondememende 
universiteit spreekt mij aan. _Laten universiteiten 
zelf hun interne organisatorische structuur bepalen 

en moedig universiteiten aan zelf inkomsten te ver
werven via tweede en derde geldstroom. Zorg er
voor dat de uitvoering van de 'missie' van elke uni
versiteit via de eerste geldstroom is veiliggesteld. 
Hef de scheiding tussen bestuur en beheer op en ver
zelfstandig de organisatie van onderwijs ten opzichte 
van die van onderzoek. Geef studenten vee] te zeg
gen in de onderwijsaanpak, maar geef in de onder
zoeksorganisatie gekwalificeerde onderzoekers de 
eindverantwoordelijkheid. 

Een lichtpunt is de ontwikkeling in de richting 
van onderzoekscholen, waarin onderzoek van excel
lente kwaliteit zal worden gebundeld en waar aileen 
veelbelovende, talentvolle promovendi zullen wor
den toegelaten. Onlangs heeft NWO, in het kader 
van de s TIM u LAN s-ronde, de eerste dertien on
derzoekscholen-in-spe geselecteerd . Deze onder
zoekscholen zullen de (kleinschalige) universiteiten 
van de toekomst zijn. De rest van de universiteit zal 
dan zijn opgegaan in een breed stelsel van verdien
stelijke HBO-opleidingen. 
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De verambtelijkte 
universiteit 

Ooit stonden in bet land
schap van bet onderwijsbe
stel de gelsoleerde ivoren 
torentjes van de universi
teitep, omgeven door de 
glans van bet gezag van de 
wetenschap. Oat 'ooit' 

W. J . WITTEVEEN woordeUjkheid en kosten
beheersing. Van lieverlee 
zijn de universiteiten zich 
om te overleven ambtelijk 
gaan organiseren. Er be-

Hooaleraar encyclopedie van de 

rechtswetenschap te Tilbura. 

Redacteur van S&J) 

heeft mythische proporties gekregen, want bet is ge
situeerd voor de breuklijn van de jaren zestig. 
lnmiddels onderscheiden de universiteiten zich niet 
meer van andere grote organisaties op bet gebied 
van bet onderwijs. Het zijn geen opleidingsinstitu
ten meer voor de elite, geen vrijplaatsen voor de 
wetenschap, zelfs niet meer bet vaste decor voor bet 
studentenleven. Universiteiten lijken tegenwoordig 
nog bet meest op uitvoeringsorganisaties van over
heidsbeleid. 

Het is onduidelijk hoe de verambtelijking van de 
universiteit precies in haar werk is gegaan, maar zij is 
wei een feit. De officiele geschiedschrijving over de 
afgelopen decennia benadrukt dat de universiteiten 
maatschappelijker zijn geworden, dat onderwijs en 
onderzoek op de politieke agenda zijn gekomen, dat 
zich over en binnen de universiteiten een zekere de
mocratisering heeft voltrokken. Als men bet al over 
bureaucratie heeft, dan aileen als uitwas van te ver
gaande democratisering. Daarbij komen de 'nieuwe 
vrijgestelden', die in de jaren zeventig bet beeld be
paalden in enkele sociale faculteiten, model te staan 
voor aile faculteiten en diciplines. De tijd van bet 
vergaderen om bet vergaderen is intussen al meer 
dan tien jaar voorbij, ook in de reservaten van de po
litieke wetenschap . Het was niet meer dan een rand
verschijnsel van de verambtelijking. Het vergaderen 
is allang geen democratisch verschijnsel meer, maar 
een noodzakelijk onderdeel van bet bestuursproces. 
De ambtelijke werkwijze van de universiteit wordt 
voor een belangrijk dee! bepaald door de centrale 
sturing door bet ministerie van onderwijs. Daar ko
men voortdurend informatiestromen vandaan die -
dankzij de inzet van een geraffineerde mix van wet
telijke regels en fraaie plannen, subsidies onder 
voorwaarden en bezuinigingen die men zelf mag in
vullen - tot respons dwingen. Allemaal onder de 
vlaggen van democratie, maatschappelijke verant-

staat bij voorbeeld een 
heuse koepelorganisatie, 

de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 
Universiteiten, die zich geheel volgens de logica van 
de koepels in welzijnsland van een bemiddelende 
organisatie tot een extra bestuurslaag heeft ontwik
keld. Het zou onjuist zijn de overheid tot enige 
schuldige uit te roepen. Overheden werken nu een
maallangs ambtelijke lijnen. Vee! erger is dat binnen 
de universiteiten langzamerhand een ambtelijke 
mentaliteit is ingetreden. 

Onlangs ontving ik een ambtelijk schrijven. Het 
College van Bestuur van de universiteit waar ik werk 
heeft een dissertatievergoedingenbeleid. Assisten
ten in opleiding k:rijgen een tegemoetkoming in de 
kosten van bet uitgeven van hun proefschrift en k:rij
gen zelfs een bijdrage in de kosten van lcleding en re
ceptie. Oat is een goede zaak, gezien de zwakke in
komenspositie van de assistent-onderzoeker. De au
teur van de brief is het echter om iets anders begon
nen. 'Het komt steeds vaker voor dat ook decentraal 
vergoedingen worden gegeven voor de produktie 
van proefschriften', schrijft hij. En dat mag niet. Het 
staat faculteiten en vakgroepen niet vrij voor de 
onderzoekers iets extra's te organiseren. Het colle
ge vindt de gegeven vergoeding 'redelijk'. 'Tevens 
past het niet om daar waar een bepaalde regelgeving 
van toepassing is deze te doorkruisen door middel 
van aanvullingen uit de eigen exploitatie. Voorts 
lcleeft aan decentrale suppletie het bezwaar van on
gelijke behandeling van gelijke gevallen.' Dit is de 
toon waarop in een overheidsorganisatie een boger 
niveau een lager niveau tot de orde roept. Er wordt 
een impliciete vergelijking gemaakt met de gemeen
telijke overheid, waar regels die de gemeente zelf 
mag maken soms van hogerhand ter uitvoering op
gedragen regels kunnen 'doorkruisen'. Of daar bij 
dissertatievergoedingen sprake van kan zijn is na
tuurlijk de - onbesproken - vraag. Maar bet gaat me 
nu niet om de inhoud van de ,brief. Veel interessan
ter is bet redeneerpatroon: er is een centrale instan-
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tie die regels maakt en daar heeft men zich aan te 
houden. Oat is een patroon waarvoor altijd wei wat 
te zeggen is; in rut geval het argument dat gelijke ge
vallen gelijk behandeld moeten worden. Daar kan 
natuurlijk geen mens het mee oneens zijn! Denken 
in termen van centraal gestelde regels rue door ie
dereen moeten worden toegepast, betekent echter 
dat niemand zelf oordeelkunrug en verantwoorde
lijk hoeft te handelen. Als men in de rurecte werk
omgeving van de onderzoeker een weg ziet om een 
goed project extra te belonen, hoeft men niet zelf na 
te denken over de redelijkheid van rue beloning, 
want het mag gewoon nooit . 

Geloof in de heilzame werking van regels is maar 
een onderdeel van de mentaliteit binnen de ver
ambtelijkte universiteit. Wei een heel bepalend on
derdeel want het domineert de meningsvorming. 
Ideeen voor verbeteringen in de organisatie van on
derwijs en onderzoek worden automatisch gegoten 
in de mal van regelgeving. Zo bepleit de rector van 
de Twentse universiteit, Van Lookeren-Campagne, 
dat wetenschappelijk personeel voor tien jaar moet 
worden aangesteld en dat na die periode zij die niet 
geschikt zijn om hoogleraar of hoofddocent te wor
den, moeten vertrekken. Medewerkers mogen 
nooit aan de universiteit waar zij al werken hoogle
raar worden. Op deze manier krijg je beter perso
neel (NRC Handelsblad, 8 januari 1992). Alweer gaat 
het me niet om de merites van het idee, maar om de 
ambtelijke presentatie. Nog voor de voor- en nade
len zijn overwogen staat kennelijk al vast dat het 
personeelsbeleid overal op uniforme wijze moet 
worden geregeld . Er wordt meteen a! geen rekening 
gehouden met de variatie die er per discipline kan 
bestaan. Is het op het ene gebied bij voorbeeld 
mogelijk om een concurrentiemodel in te voeren 
(zo beginnen economische faculteiten aarzelend el
kaars coryfeeen weg te kopen), op andere gebieden 
is dat misschien helemaal niet mogelijk (hoeveel 
professorabele sanskritologen heeft ons land?). Wie 
denkt in term en van uniforme regels belemmert het 
oordeelsvermogen. 

De wetenschapsbeoefenaar die meepraat en 
meedenkt in het ambtelijke circuit van universitaire 
bestuurders heeft een gemakkelijk Ieven. Er zijn bij
na altijd we! goede redenen te verzinnen om iets te 
regelen of iets wat al geregeld is anders te regelen. 
De ruscussie daarover kan gevoerd worden volgens 
trage en overzichtelijke procedures. Alle heil kan 
men in de tussentijd verwachten van centrale be
moeienis met het eigen probleem. Omdat er vee! 
van zulke discussies gevoerd worden is het intussen 
volstrekt onduidelijk hoe het toekomstige kader 
voor het eigen handelen eruit zal zien. Daarom is 

men voor de eigen problemen eigenlijk niet echt 
verantwoordelijk. w etenschappers rue het spel niet 
op deze termen willen spelen hebben een moeilijk 
bestaan. Zij zien wellicht de kloof tussen de papieren 
constructies van het universitaire bestuur en de 
praktische problemen van onderwijs en onderzoek. 
Die kloof zelf is echter in de heersende verambte
lijkte cultuur onbespreekbaar . 

De universiteit als vrije ifeer 
Nu is de gedachte dat de universiteit een uitvoe
ringsorganisatie van overheidsbeleid is, in universi
taire kring in het geheel niet populair. Verambtelij
king mag de realiteit zijn, maar zij is in strijd met het 
universitaire zelfbeeld. Voor de meeste mensen die 
zelf onderwijs geven en onderzoek doen is academi
sche vrijheid geen loze kreet. Daar gaat het nu juist 
om. Kennisverwerving en kennisoverdracht hebben 
een intrinsieke waarde en zijn geen afgeleiden van 
maatschappelijke waarderingen. Zoals Lock het in 
zijn bijdrage omschrijft: de universiteit is een instel
ling waarbinnen de vrijheid om de waarheid te zoe
ken principieel op de eerste plaats staat. De idee van 
de universiteit verzet zich dan ook tegen uniforme 
regelgeving en centraal geleide financiele stimule
ring. 

De acadernische vrijheid is het zelfbeeld van de 
universiteit . De intrinsieke waarde van kennis blijft 
een belangrijke inspiratiebron, ook als de universi
teit democratischer, maatschappelijker en maak
baarder is geworden. Het klassieke ioeaal is echter 
niet meer bepalend voor de besluitvorming over de 
universiteit. Die besluitvorming heeft een tweede 
zelfbeeld opgeleverd, dat zelfs voor de aanhangers 
van de acadernische vrijheid bepaalde aantrekkelijke 
kanten heeft. 

De universiteit als bedrijf 
Het is in zekere zin verhelderend een zo oude instel
ling als de universiteit te vergelijken met een bedrijf. 
De taal van de economie leidt dan tot het formule
ren van vragen rue in het klassieke model van de uni
versiteit als vrije sfeer niet werden gesteld. Is er we! 
een redelijke verhouding tussen de door de overheid 
verschafte financiele middelen en de resultaten van 
onderwijs en onderzoek? Gezien het belang van 
wetenschapJ;>elijke kennis voor de samenleving en 
gezien het belang van de vorming van academici 
voor de verdere maatschappelijke ontwikkeling zijn 
dat belangrijke kwesties. Het 'rendement' van on
derwijs en onderzoek lijken dus terecht op de poli
tieke agenda te staan. Controversieel wordt dit 
nieuwe zelfbeeld van de universiteit als bedrijf pas 
als we aan de uitwerking van die vragen toekomen. 
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Wat het onderzoek betreft is het onrnogelijk een 
afstandelijk oordeel te geven over het rendement 
van concrete onderzoeksactiviteiten. De effecten 
daarvan zijn moeilijk meetbaar. Voor zover het gaat 
om kennis met een intrinsieke waarde is meting van 
het 'nut' daarvan al helemaal problematisch. En als 
het gaat om niet-kwantitatief onderzoek in bij voor
beeld de alfa- en gamma-wetenschappen, dan lijkt 
het al gauw alsofhet rendement daarvan, omdat het 
niet direct meetbaar is, wel gering zal zijn. Denken 
dat de universiteit een bedrijf is heeft dan al snel de 
consequentie dat men het beta-onderzoek gaat voor
trekken hoven het andere onderzoek. Nu past een 
inhoudelijk oordeel over het nut van wetenschap 
slecht bij een ambtelijke overheid die zelf geen we
tenschappelijke pretenties heeft. Vandaar dat het 
idee vertaald is in procedurele zin. Onderzoek 
wordt dan 'voorwaardelijk gefinancierd', na een 
procedure waarin plannen met elkaar wedijveren 
om schaarse middelen en met toetsing achteraf door 
een commissie van erkende deskundigen. Het is dui
delijk dat deze vertaling van het idee dat de universi
teit een bedrijf is tot concurrentie tussen projecten 
om schaarse onderzoeksmiddelen alleen kan slagen 
als de concurrentie alle aanbieders gelijke kansen 
biedt (hetgeen betekent dat er geen harde en zachte 
disciplines moeten zijn) en als die toetsing niet 
wordt bei:nvloed door de schaal van de desbe
treffende discipline (in sommige gebieden is het aan
tal deskundigen zo klein dat men elkaars concurren
ten moet beoordelen). Er liggen hier dus de no-dige 
voetangels en klemmen. 

In het onderwijs komt het rendementsdenken 
onder druk te staan van de wens te bezuinigen. Men 
laat het niet aan de universiteiten zelf over om voor 
een goede doorstroming van studenten te zorgen, 
maar gaat eisen stellen die erop neerkomen dat na 
een bepaald aantal jaren een bepaald percentage van 
de studenten die met de studie zijn begonnen, de 
stu die moet hebben voltooid. Aan het halen van zul
ke kwantitatieve rendementen kan men vervolgens 
de financiering van de universiteiten koppelen. Hoe 
meer je die rendementseisen opschroeft, des te min
der zul je in dit systeem hoeven uit te geven aan het 
wetenschappelijk onderwijs. De universiteiten zul
len immers de streefcijfers niet kunnen halen en 
daarvoor budgettair kunnen worden 'gestraft'. Het 
rendementsdenken is de heersende mode bij de fi 
nanciering van het hoger onderwijs . Sommige uni
versiteiten gaan erin mee en geloven dat rende
mentsverbetering een kwestie is van goed onderwijs 
geven volgens nieuwe didactische methoden. Maar 
de universiteit is geen leerfabriek en de studenten 
zijn geen op de lopende band binnenkomende half-

fabrikaten. Er kunnen talloze legitieme redenen zijn 
voor studievertraging. Het besef dater geen werk is 
na afloop van de studie bij voorbeeld. Of de overtui
ging dat wetenschappelijke kennis een intrinsieke 
waarde heeft en dat het studeergedrag niet volgens 
van te voren uitgestippelde trajecten moet worden 
gekanaliseerd. De puur kwantitatieve benadering 
van de studie sluit elke kwalitatieve overweging uit. 
Het is moeilijk de student tegelijkertijd als te ver
werken produkt en als kritische. consument te zien. 
Hier stoten we op de beperkingen van het idee van 
de universiteit als bedrijf. 

Botsende ze!Jbeelden 
De universiteit als vrije sfeer en de universiteit als 
bedrijf zijn zelfbeelden met een positieve lading: zij 
projecteren een werkelijkheid die men wel mooi 
zou vinden. Die zelfbeelden blijken maar tot op ze
kere hoogte met elkaar te combineren. Beide staan 
bovendien op gespannen voet met de realiteit van de 
universiteit als uitvoeringsorganisatie van overheids
beleid . 

De ambtelijke werkwijze heeft weinig respect 
voor de intrinsieke waarde van kennis. Oat blijkt bij 
voorbeeld bij het meten van de wetenschappelijke 
produktiviteit door het aantal gepubliceerde pagi
na's per onderzoeker uit te rekenen. Het kan mis
schien handig zijn de produktiviteit van een ambte
lijke dienst te meten aan het aantal pagina's nota die 
die dienst heeft geproduceerd (of: het aantal bekeu
ringen, vergunningen, verrichtingen etc.) maar het 
teUen van bladzijden wetenschappelijke output geeft 
maar een heel gebrekkige indruk van de weten
schappelijke discussie, omdat het gewicht van de 
verschillende bijdragen niet kan worden gekwan
tificeerd. De kwantitatieve benadering werkt ave
rechts op die gebieden die niet kwantificeerbaar zijn. 

De economische aanpak van het universitaire be
drijf kan op soortgelijke wijze de vrije sfeer van de 
universiteit 'rationaliseren'. Maar voor de aanhan
gers van het idee van de universiteit als bedrijf doe
men andere problemen op. Pogingen om de univer
siteit door prikkels te sturen stuiten op de verambte
lijking. Neem het voorbeeld van het onderwijsren
dement. Stel dat het voornaamste motief hierachter 
niet zou zijn de besparing die dit oplevert maar de 
wens de vakgroepen als aanbieders van onderwijs na 
te Iaten denken over maatregelen om studenten snel 
en goed te Iaten studeren. Financiele prikkels zou
den een dergelijk leereffect kunnen hebben, zoals 
vervuilers onder druk van milieuheffingen ook wel 
eens plegen na te denken over de inrichting van hun 
produktieproces. Maar die moderne sturingsstrate
gie werkt alleen maar als vakgroepen (en niet de uni-
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versiteit als geheel) ook werkelijk als bedrijf kunnen 
opereren. Oat vereist vrijheid om onorthodoxe din
gen te doen. Zo zou het misschien mogelijk zijn stu
denten financieel te belonen voor snel studiegedrag. 
Maar een dergelijk idee is in een verambtelijkte uni
versiteit onbespreekbaar. De heersende mentaliteit 
is er een waarin er geen vrijheid is voor vakgroepen 
om het eens helemaal anders aan te pakken. Alles 
moet netjes geregeld zijn. 

Zo staan beide ideeen over de universiteit zoals 
die zou moeten zijn op gespannen voet met de reali
teit van verambtelijking. Is het mogelijk om de fric
ties wat te verminderen? Een eerste stap lijkt mij het 
onderkennen van de verambtelijking. Een heersen
de mentaliteit die geschoeid is op een organisatie
vorm is niet zomaar te veranderen. Zolang men 
blijft geloven dat er beter onderwijs en onderzoek 
mogelijk zijn als de overheid zich tot in de kleinste 
details met de activiteiten van docenten en onder
zoekers bemoeit, kan er ook niet vee! veranderen . 
Dit is vaak geen uitdrukkelijke overtuiging maar een 
irnpliciet uitgangspunt. De ambtelijke denkwijze en 
de ambtelijke werkwijze moeten in de eerste plaats 
binnen de universiteiten zelf eens kritisch worden 
onderzocht. Het is wonderlijk dat er nog geen 
proefschrift ligt over de sturing door de overheid 
van de academische vrijheid. Pas na het onderken
nen van de realiteit van verambtelijking is het moge
lijk de verschillende vormen van verambtelijking op 
hun merites te beoordelen. Soms is regelgeving bij 
voorbeeld wenselijk, zelfs gedetailleerde regelge
ving. Vaak zal dan echter blijken dater betere ma
nieren zijn om gestelde doelen in praktisch handelen 
te vertalen. 

De universiteit als ze!Jreyulerend o/steem 

Misschien dat na zo 'n rontgenfoto van de ambtelijke 
staat van de universiteiten ook een kleine nuance
ring mogelijk is van de beide zelfbeelden van de uni
versiteit. De universiteit is niet aileen vrijheid, niet 
aileen een plaats voor het primaat van kennis met 
een intrinsieke waarde. De universiteit is ook niet 
zomaar een bedrijfsmatige organisatie die dat pri
maat op zo efficient mogelijke wijze vormgeeft. 
Sociologisch beschouwd is een universiteit ook een 
gemeenschap van wetenschapsbeoefenaren en stu
denten, die door de betrokkenheid op gezamenlijke 
activiteiten de mogelijkheid heeft om een ze!freyule

rend o/steem te vormen. Zelfregulerende systemen 
bevinden zich niet in een maatschappelijk vacui.im. 
Het zijn geen nieuwe ivoren torens. Ze reageren in
telligent op prikkels uit de omgeving. Die omgeving 
(bij voorbeeld het departement) moet er dan voor 
zorgen de zelfregulerende systemen niet te versto
ren . 

Omdat de ruimte ontbreekt dat idee uit te werken 
zal ik het met een voorbeeld toelichten. Meteen na 
zijn aantreden als minister van Onderwijs sprak 
Ritzen zich uit voor het bevorderen van colleges in 
het Engels, zulks om het Nederlandse onderwijs en 
onderzoek intemationaler te maken . Oat thema 
werd, overeenkomsig de verambtelijking, a! snel 
vertaald in een door de overheid op te leggen plicht 
om een bepaald percentage van de colleges in het 
Engels te geven. De verplichting zou over de hele li
nie gelden, maar de regelgeving zou uitzonderingen 
kunnen maken. Hiertegen kwamen Kamerleden 
(o66) in het geweer die vreesden dat bij een derge
lijk beleid het Nederlands als universitaire voertaal 
gevaar zou !open. De knoop werd niet doorgehakt, 
maar toevertrouwd aan een nieuwe commissie 
(Commissie Taalaspecten Onderwijs). 

In haar rapport inventariseert de commissie de 
argumenten, maar komt ook te spreken over de be
stuurlijke mogelijkheden om de geuite wensen (in
temationalisering, bescherming eigen cultuur) te 
realiseren . Die mogelijkheden zijn zeer beperkt. 
'De centrale overheid ziet zich geconfronteerd ( ... ) 
met een complex, getrapt en gevarieerd systeem, 
waarvan de werking niet doorzichtig is. Centraal in
grijpen in zulk een systeem, of systemen, is zeer 
problematisch. Een globale ingreep op het niveau 
van het taalgebruik voldoet niet. Zo'n ingreep blijft 
hetzij !outer symbolisch, hetzij een grove slag in de 
Iucht met niet goed in te schatten risi~o's van con
traproduktiviteit en systeemvernietiging.' Omdat 
de centrale overheid al met complexe systemen te 
maken heeft is wetgeving niet de aangewezen weg 
om het beleid uit te voeren. Regels kunnen worden 
ontdoken, of kunnen leiden tot meer regels. 'Het 
vaststellen van quota en percentages ( ... ) zegt niets 
over de kwalitatieve invulling van de gestelde getal
len; het stellen van kwantitatieve eisen laat de kwali
teit niet onberoerd en leidt zodoende tot kwalitatie
ve controles; de ene interventie Iokt de andere uit.' 
lngrijpen is ook onwenselijk om een meer prin
cipiele reden. 'Taal en cultuur zijn het bezit van de 
mensen zelf, niet van de overheid - van de Neder
Ianders, niet van de Nederlandse staat. De overheid 
in Nederland heeft tot primaire taak de voorwaar
den voor het bloeien van een pluriforme cultuur in 
stand te houden en client zich slechts bij uitzonde
ring, bij dreigende rui'neuze ontwikkelingen, direct 
met de inhoud van cultuur bezig te houden. ( . .. )Be
leidsinstrumenteel ingrijpen laat geen tijd en ruimte 
voor de ontwikkeling van tegenkrachten tegen 'een
zijdige' ontwikkelingen die een pluriforme cultuur 
in zich bergt. Zelfregulatie wordt verhinderd . ' 1 

Om deze redenen wil de commissie de taak van 
de overheid beperkt zien tot het optreden om ru-
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ineuze ontwikkelingen tegen te gaan en tot spe
cifieke maatregelen die de internationalisering ofhet 
Nederlands als universitaire voertaal kunnen bevor
deren (voorbeeld: het intensiever trainen van Ne
derlandse studenten in andere talen). Voor het ove
rige moet de taalkeuze aan het zelfregulerende sys
teem van de universiteiten worden overgelaten. 

De redenering van de commissie gaat niet alleen 

op voor de kwestie van de taalkeuze. Heel wat on
derwerpen die nu in de sfeer van de ambtelijke 
werk- en denkwijze worden getrokken, kunnen be
ter worden beschouwd als kwesties die aan zelfregu
lering moeten worden overgelaten. 'Onderwijs en 
onderzoek zijn het bezit van de mensen zelf, niet van 
de overheid - van docenten en studenten, niet van 
hun bestuurders.' 

1 . Voertalen in honer onderwijs en onder
zoek, Rapport van de commissie taal
aspecten onderwijs aan de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen, 
januari 1992, p. 1 3. 
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Richard Rorty 
en de sociaal-
democratie 

Sinds kort begint de naam 
van de Amerikaanse filo-

ge omarming van het Ame
rikaanse wetenschapstheo

soof Richard Rorty ook in 
Nederland in steeds brede
re kring bekendheid te 
krijgen. Vooral in de Ver
enigde Staten is zijn 'post
moderne' neo-pragmatis-

HANS BOUTELLIER 
retische pragmatisme. Als 
'ware uitspraken' niets 
meer dan illusies zijn, kun
nen wij altijd nog uitspra
ken doen die de moeite 

Eindredacteur van het tijdschr!ft Justitiele 

Verkenninsen 

me in politieke en intellec-
tuele kring reeds geruime tijd onderwerp van ge
sprek.' In de Nederlandse gedrukte media is er wel
iswaar enige aandacht voor _hem geweest, maar tot 
een beoordeling van de politieke relevantie van zijn 
werk is het ruer bij mijn weten niet gekomen. Naar 
mijn mening is dit ten onrechte, omdat Rorty bij uit
stek als een politiek ge·inspireerde filosoof gezien 
kan worden. Hoewel zijn 'analytische taalfilosofie' 
aanvankelijk losstond van zijn politieke activiteiten 
(in de Vietnam-beweging), ontwikkelde Rorty zich 
vooral in de jaren tachtig tot een filosoof die de fi
losofie zelfs ondergeschikt maakt aan de politiek 
(hetgeen hem door vakgenoten niet altijd in dank 
wordt afgenomen). Solidariteit is belangrijker dan 
objectiviteit. 

In filosofische vakkringen is de zestigjarige Rorty 
vooral bekend geworden na publikatie van het boek 
Philosophy and the Mirror ~![Nature (1980). In dit vrij 
moeilijk toegankelijke werk breekt hij met iedere 
(filosofische) poging om een of andere vorm van 
'waarheid' te funderen. Het idee dat de werkelijk
heid op een of andere wijze gekend kan worden, 
wijst hij in dit boek radicaal af. Hij breekt met de 
metafoor waarin het menselijk bewustzijn wordt ge
zien als 'een spiegel van de werkelijkheid', een me
tafoor die een centrale rol speelt in de filosofie. Voor 
Rorty is de menselijke soort slechts een verzameling 
van individuen die niets anders zijn dan weefsels van 
verlangens en opvattingen. Met elkaar zijn zij in een 
permanent proces verwikkeld om de wereld te 
interpreteren en van nieuwe betekenissen te voor
zien. En dat proces heet dan gescruedenis. Daarin 
ontdekken of benaderen zij niet de waarheid achter 
de verschijnselen, maar construeren haar. 

Met deze radicale afwijzing van representatie be
vindt hij zich in goed Europees (met name Frans) fi
losofisch gezelschap. Nieuw is echter zijn gelijktijdi-

waard zijn binnen een be
paalde context. Als we a! 

willen spreken van 'kennis' en 'waarheid', dan doen 
we in feite niets anders dan een compliment geven 
aan opvattingen die het binnen een bepaalde histori
sche en culturele context 'goed doen'. Een dergelij
ke pragmatische waarheid Ievert een interessante 
verschuiving op. In plaats van de geldigheid van een 
uitspraak komt de rechtvaardiging van een uitspraak 
centraal te staan: 'waarom praat je zo?' in plaats van 
'hoe weet je dat?' 

En daarmee geeft Rorty een antwoord op een 
allesverlammend relativisme dat vee! intellectuele 
stemmen in de maatschappelijke discussie tot zvvij
gen heeft gebracht. Zijn afwijzing van elke 'waar
heid' leidt paradoxalervvijze tot de opheffing van een 
relativistische 'zwijgplicht'. Want als geen enkele 
uitspraak aanspraak kan maken op 'eeuwigheid' of 
'universaliteit', dan rest ons geen ander criterium 
dan onze tradities, dan zijn we blij met onze 'toeval
lige' verworvenheden en koesteren we onze ironie 
ten opzichte van elk inzicht dat zich als fundamen
teel presenteert. Een pragmaticus kiest voor zichzelf 
en voor degenen met vvie hij of zij goed kan opschie
ten en spiegelt zich niet aan de 'ware mens', 'de 
mensheid' of welke andere fundamentele voorstel
ling dan ook. Als mij iets verweten kan worden, 
stelt Rorty vast, dan is het geen relativisme maar et
no-centrisme. lk kan niet vanuit een andere positie 
spreken dan die van mijzelf en de mijnen. 

Toch is deze filosofie van het 'liberalisme' geen 
filosofie van het ego"isme. Ook a! hebben wij mensen 
geen dee] aan een gemeenschappelijke waarheid, we 
kunnen ons wei gevoelig voor elkaar tonen; vvij heb
ben weet van lijden en vernedering en kunnen ande
ren daarin (h)erkennen. Een keuze voor onszelf im
pliceert niet een Nietzscheaanse keuze tegen demo
raal van de zwakken. Juist omdat 'liberalen' erfge
namen zijn van de Verlichting, zijn zij gevoelig voor 
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het lijden van anderen. Voor liberalen is wreedheid 
het ergste dat mensen elkaar kunnen aandoen, stelt 
Rorty in navolging van Judith Shklar (Ordinary Vices, 
1984). En tegen deze achtergrond haalt hij het be
grip 'solidariteit' van de filosofische vuilnisbelt. 

In zijn jongste hoek Irony, Continaency and Solida
rity (uit 1989 alweer, uitgaven van na dat jaar be
trelfen gebundelde eerdere opstellen) schetst Rorty 
dan ook een 'utopie', een toekomst van ironisch li
beralisme. Ironici weten dat elke 'waarheid' histo
risch slechts toevallig is en daarom slechts tijdelijk, 
en zij zijn altijd op zoek naar nieuwe formuleringen 
over het Ieven of proberen deze zo verleidelijk mo
gelijk uit te dragen. Maar als 'liberaal' zijn zij ook 
gevoelig voor elkaars leed en staan zij op tegen ver
nedering, want daarin schuilt een belangrijke ver
worvenheid van de Verlichting. Het liberalisme 
wijst wreedheid af, ook en misschien wei vooral als 
dat plaatsvindt in het kader van een fundamentele 
ideologie. Rorty's pragmatisme is een seculier ant
woord op de vragen van een cultuur zonder geloof. 

De belangstelling voor de filosofie van Rorty - in 
een tijdgeest die gevoelig is voor politieke filosofie 
is begrijpelijk omdat hij een politieke ethiek moge
lijk maakt zonder in fundamentalistische valkuilen 
verzeild te raken. Een solidaire politiek staat niet in 
het teken van de Gerechtigheid, de Natuur, God of 
de Gemeenschap, maar is profaan en realistisch, ge
geven met de lotsverbondenheid van mensen die 
bereid zijn hun horizon steeds verder te verbreden 
en te luisteren naar andermans woorden. Rorty's 
filosofie brengt de mensenrechten als het ware dich
ter bij huis.Deze zijn het resultaat van een westerse 
geschiedenis, maar staan niet in het teken van De 
Mens als hogere abstracte instantie. We hechten ons 
eraan omdat zij, vanuit ons perspectief, zoveel be
scherming bieden. Maar eeuwig zijn zij niet en uni
verseel zijn ze voor zover wij anderen ertoe weten 
te verleiden. 

Wat betekenen de hier in het kort geschetste uit
gangspunten van Rorty nu voor het concrete politie
ke denken? Met enige schroom stel ik de vraag, om
dat we er zo aan gewend zijn geraakt, dat de filosofie 
zich met abstracties bezighoudt die mijlenver van de 
alledaagse realiteit afstaan. Rorty wil de filosofie 
echter weer in het brand punt van de maatschappelij-

ke discussie hebben en niet in de periferie van de stu
deerkamer. Ik doe enige pogingen, bij voorbeeld ten 
aanzien van de minderhedenproblematiek. De Bol
kensteinse vraag 'moeten zij zich aanpassen?' impli
ceert de notie van een superieure cultuur die het 
zich kan permitteren om 'de buitenstaander' a! naar 
gelang haar tolerantieniveau haar waarheid op te 
dringen. Gei'nspireerd door Rorty's ironisch libera
lisme verschuift deze vraag naar een andere: 'voor 
welke aanspraken kan de Nederlandse rechtsstaat 
zich gevoelig tonen?' Welke culturele uitingen, die 
allemaal hetzelfde bestaansrecht hebben, moeten 
wij wei afwijzen, omdat we ze niet meer kunnen be
grijpen binnen onze vooronderstellingen. 

Dit zal vooral het geval zijn indien onze (c.q. de 
westerse) conceptie van vrijheid wordt aangetast. 
Wij zijn wei gevoelig voor aanspraken waarin een 
grotere mate van vrijheid wordt geclaimd, als ande
ren er maar niet de dupe van zijn. In het geval van de 
'hoofddoekjesalfaire' (die vooral in Frankrijk aan de 
orde was) is er geen enkele pragmatische rechtvaar
diging te vinden voor het verbod op het dragen van 
een hoofddeksel in de klas. Maar het niet volgen van 
gymnastieklessen of van welke vorm van onderwijs 
dan ook, kan binnen onze westerse opvattingen over 
gezondheid en opvoeding, ook al zijn andere denk
baar, niet worden geaccepteerd. Onderwijs maakt 
naar westerse maatstaven vrij en mag als zodanig 
niet onthouden worden aan kinderen. De eis geen 
onderwijs te hoeven volgen, kan in het westen niet 
worden ingewilligd, omdat we hoe dan ook erfgena
men van de Verlichtingsidealen zijn. 

Voor wat betreft de discussie over de sociale ze
kerheid Ievert Rorty naar mijn mening een pragma
tische rechtvaardiging voor de opvatting dat in het 
hart van de verzorgingsstaat het 'sociale slachtolfer' 
staat (inactiefbuiten de 'eigen schuld' om). Zonder 
het eens te zijn over de vraag wat een goede, recht
vaardige samenleving is, of wat 'welzijn' of een 
'goed Ieven' is, kan er wei overeenstemming wor
den bereikt over de afwijzing van vemedering, bui
tensluiting en onrecht. Generieke inkomensbeper
kingen die deze slachtolferpositie onherkenbaar rna
ken, lijken mij vanuit het hier geschetste perspectief 
niet beargumenteerbaar. Oat de solidariteit van de 
verzorgingsstaat verbureaucratiseerd is, wil nog niet 
zeggen dater geen reden was voor zijn regelingen. 

1 . In het N ederlands verscheen een 
bundeltje van drie artikelen, 
Solidariteit '![ objectiviteit (Meppel: 
Boom, 1990) en staat de vertaling van 
zijn bekendste boek Irony Continaency, 
and Solidarity (1989) op stapel (bij Kok 
Agora, Kampen). 



s &_o 4 1992 

Hoewel voor de jaren negentig de combinatie van 
een modeme bureaucratisch geleide staat en een so
lidaire gemeenschap zoals die in de jaren vijftig be
stand, voor onmogelijk kan worden gehouden, kun
nen we nog wei geloven in een bureaucratie met 
mededogen, een staat die optimale mogelijkheden 
biedt voor eigen initiatief, maar die ook het be
staansrecht garandeert van degenen die hierbij ach
terblijven. 

Deze voorbeelden geven aan dat we met Rorty's 
pragmatisme niet de weg opgaan van een soort van 
liberaal opportunisme. In dat verband acht ik het 
verwijt dat hij een filosofie van bouraeois liberalism 

zou uitdragen, niet terecht. Rorty's politieke filo
sofie is Amerikaans, maar sociaal-Amerikaans. Hij 
ontdoet het solidariteitsbegrip van zijn zware Eu
ropese fundamentele lading en maakt er 'een keuze' 
van. Het is in dit verband van belang erop te wijzen 
dat het Amerikaanse begrip 'liberalisme' voor wat 

betreft de sociale politiek eerder een sociaal-demo
cratische connotatie heeft dan een conservatieve. De 
relevantie van Rorty voor de sociaal-democratie 
blijkt verder uit zijn enthousiasme voor het werk 
van Rawls die de sociale rechtvaardigheid binnen 
een liberale context heeft beargurnenteerd. Ten 
slotte plaatst Rorty, in een voor de Duitse markt ge
schreven voorwoord, zijn werk letterlijk in het ka
der van een sociaal-democratische politiek. 

Het werk van Rorty acht ik met andere woorden 
van buitengewoon belang voor het doordenken van 
de positie van een libertaire sociaal-democratie die 
hecht aan haar eigen sociale ontstaansgrond, maar 
zich tevens wil ontdoen van massieve dogma's. Zijn 
werk dient dan echter wei te worden afgeschermd 
van een politiek van het opportunisme. Want 'prag
matische principes' zijn van nature kwetsbaar, dat 
wei. 

I 7 I 
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Hoezo, arbeids
participatie? 

Door een aantal politieke 
partijen, en door een dee! 
van de pers, is het rapport 
Niemand aan de kant van de 
PvdA-commissie- Wolf-

PAUL KALMA plannen, banenplannen -
daarom ging het precies 
tien jaar geleden, ten tijde 
van het kabinet-Van Agt / 

Directeur van de Wiardi Beckman StichtinB· 
Redactie-secretaris van S&)) 

son' kritisch ontvangen. 
De commissie, zo luidde 
een van de verwijten, brengt een vee] te gemakkelij
ke boodschap. Verhoging van de arbeidsparticipatie? 
Ja, dat willen we allemaal wei, dat is niets nieuws. 
Tegelijkertijd zouden we het onszelf, volgens de
zelfde commentatoren, juist vee! te moeilijk maken. 
Verhoging van de arbeidsparticipatie? Oat lukt toch 
niet. En wat wil de commissie dan? Hoe zou zij de 
verzorgingsstaat het liefst afgebroken zien? 

Vee! positiever was de ontvangst in de PvdA zelf. 
Wie voor een nieuw-flinks manifest had gevreesd, 
kwam bedrogen uit. Ministers, fractie en partijbe
stuur onderschreven in grote lijnen het rapport; en 
zelfs de laatste socialisten in de PvdA, verzameld 
rond het blad Stuitende Tciferelen, konden een zucht 
van verlichting niet onderdrukken. 

Die bijval klinkt de !eden van de commissie na
tuurlijk als muziek in de oren. Maar ze brengt, in 
combinatie met genoemde externe kritiek, het rap
port wei in de gevarenzone. Voor men het weet 
wordt het aileen nog maar op z'n verzoenende func
tie beoordeeld. Als een document, waarbij de partij, 
na aile gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar, 
rust en vertroosting zoekt . Ver weg van de boze bui
tenwereld - waar we inmiddels, volgens de laatste 
opiniepeilingen, de vierde partij van hetland zijn . 

Graag breng ik daarom de discussie terug naar de 
inhoud van het rapport. Ik doe dat aan de hand van 
een tweetal vragen: is het probleem van de !age ar
beidsparticipatie in ons land oplosbaar? En is de op
lossing niet erger dan de kwaal? Maar eerst geef ik 
een omschrijving van het probleem - en van de ver
anderingen die daarin zijn opgetreden. 

De omschrijvinB van een probleem 

Het begrip arbeidsparticipatie heeft in ons land een 
komeetachtige opgang gemaakt. Daarvoor bestond 
het natuurlijk al wei, maar men gebruikte andere 
woorden als het om vraagstukken van werken en 
niet-werken ging: 'werkloosheid', 'een tekort aan 
werkgelegenheid'. Alge-mene werkgelegenheids-

Den Uyl. 
Het lijkt inmiddels meer 
dan tien jaar geleden. Ont-

wikkelingen in de econornie en in het politieke kli
maat hebben geleid tot een andere probleemom
schrijving - en daarmee ook tot andere oplossingen. 
De werkloosheid daalde, het aantal vacatures nam 
toe. Veellangdurig werklozen bleken niet of nauwe
lijks te profiteren van een soms spectaculaire werk
gelegenheidsgroei. 

Ook andere factoren speelden een rol. De feite
lijke kosten van dew A o en de voorzienbare kosten, 
op lange termijn, van de A ow, leidden tot bezorgd
heid over de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. 
En last but not least kwamen naast de rechten, vooral 
ook de plichten van niet-werkenden op de voor
grond te staan. Was werkloosheid vooral een sociaal 
probleem, dat de overheid moest oplossen, arbeids
participatie is ook een financieel en cultureel pro
bleem, waarop de betrokkene zelf mede wordt aan
gesproken. 

Zijn we nu, met deze vervanging van het begrip 
'werkloosheid' door het begrip 'arbeidsparticipa
tie', waartoe het WRR-rapport Een werkend perspec

tiif een belangrijke bijdrage leverde - zijn we met 
die vervanging vee! opgeschoten? Jk denk van wei. 
Ondanks bezwaren, zoals de neiging om het feitelijk 
tekort aan werkgelegenheid in ons land te verwaar
lozen, verheldert het begrip 'arbeidsparticipatie' de 
situatie waarin we in Nederland verkeren. Naast de 
geregistreerde werkloosheid komt ook de achters
tand in beeld die Nederland heeft met de geringe 
deelname van vrouwen en ouderen aan betaalde ar
beid; of door het grote aantal arbeidsongeschikten in 
ons land. 

In het verlengde daarvan krijgen ook de factoren 
meer aandacht die intreding of herintreding op de 
arbeidsmarkt belemmeren - discriminatie, een 
sterk inkomensgericht stelsel van sociale zekerheid, 
het voortbestaan van kostwinners-elementen in 
onze verzorgingsstaat, en d~rgelijke. En tenslotte 
maakt het begrip 'arbeidsparticipatie' het gemakke
lijker om verband te leggen tussen werken ener-
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zijds, en het financiele draagvlak van de verzorgings
staat anderzijds. Het werpt een helder licht op de 
noodzaak om dat draagvlak gezamenlijk te verster
ken. 

Kortom, met het begrip 'arbeidsparticipatie' is een 
van de belangrijkste maatschappelijke problemen 
waarmee we in Nederland worstelen, breder, en dat 
wil in dit geval zeggen: beter, gedefinieerd. 

Oat heeft ook consequenties. Het betekent dat 
oplossingen voor de zogenaamde 'crisis van de ver
zorgingsstaat', uit welke richting ze ook afkomstig 
zijn, getoetst moeten worden op hun relevantie 
voor het genoemde probleem. Bijvoorbeeld: als de 
commissie het mini-stelsel van de hand wijst, dan is 
dat niet aileen omdat het onzes inziens meer nadelen 
dan voordelen heeft, maar vooral ook omdat we de 
relevantie voor het probleem van de !age arbeidspar
ticipatie in ons land betwijfelen. Met een mini-stel
sel komt er geen enkele gedeeltelijk arbeidsonge
schikte meer aan het werk. Voor een betere toere
kening van kosten aan individuele werkgevers, of 
voor een beter lopende uitvoeringsorganisatie in de 
ociale zekerheid, hebben we geen mini-stelsel no

dig. 
Oat is wat Wolfson bedoelde toen hij bij de pre

sentatie van het rapport zei: 'We hebben in Neder
land het fabelachtige vermogen om ons met non
issues bezig te houden.' 

Produktiviteitsjacht 

Het problcem is dus gesteld. Maar is het ook oplos
baar? Zijn we de komende jaren in staat om de ar
beidsparticipatie in ons land aanzienlijk op te voe
ren? Of zal later blijken dat zo'n vergroting van de 
arbeidsparticipatie de politieke illusie van de jaren 
negentig is geweest? 

Ja, zegt de commissie met enige aarzeling, het 
probleem is voor een groot dee! oplosbaar. En ze 
presenteert een waaier van concrete oplossingen, 
die betrekking hebben op: 

- de afstemming van sociale zekerheid en ar
beidsmarktbeleid ('werk hoven inkomen'); 
- het wegnemen van belemrneringen voor toe
treding tot de arbeidsmarkt (achterstelling van 
vrouwen en minderheden, onvoldoende kinder
opvang); 

- een breed werkgelegenheidsbeleid (van taakaf
splitsing via loonsubsidies tot herverdeling van 
werk). 
Maar de commissie zegt er wei bij: het zal een 

enorme inspanning vragen, van aile betrokkenen. 
En de kansen op succes stijgen, naarmate de lastige 
vragen en dilemma's op dit gebied scherper onder 
ogen worden gezien. 

Aileen al in kwantitatiif opzicht staan we voor een 
zeer zware opgave. Zal het lukken om al degenen 
die we de arbeidsmarkt weer op willen hebben, 
daadwerkelijk aan een baan te he! pen? De comrnissie 
gaat ervan uit dat het mogelijk is om het aantal nieu
we banen op te voeren tot ]0.000 a 90.000 per jaar. 
Maar garanties dat dat lukt zijn er niet - en of het 
voldoende is, is onzeker. 

Oat dwingt niet aileen tot nadenken over meer 
rigoureuze middelen op langere termijn, maar roept 
nu al een vraag op met betrekking tot de omvang van 
de arbeidsparticipatie die men nastreeft. Is het, ge
zien de omvang van het probleem in Nederland, wei 
verstandig om iedereen tegelijk aan het werk te hel
pen? Is een selectief beleid, dat bijvoorbeeld een 
dee! van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten voorlo
pig ongemoeid laat, niet realistischer? Het is vanuit 
deze invalshoek dat bijvoorbeeld bij de grootschalige 
herkeuring van w A o-ers die het ministerie van So
dale Zaken in het voortuitzicht heeft gesteld, vraag
tekens kunnen worden geplaatst. 

De kwalitatieve dimensie van het probleem is rnin
stens zo belangrijk. Het gaat niet alleen om de inte
gratie, door middel van individuele begeleiding, van 
mensen met onvoldoende scholing of mensen die 
het arbeidsproces zijn ontwend; het gaat misschien 
wei in de eerste plaats om het bieden van een tegen
wicht tegen een centrale tendens in ons economisch 
systeem: de uitstoot van mensen met een !age pro
duktiviteit en de organisatie van de produktie met 
uitsluitend bedrijfseconomische criteria als maat
staf. 

'Vroeger', schrijft de commissie, 'konden meer 
mensen in hun bedrijf blijven werken "in de luwte". 
Ook voor hen zou het pure winst zijn als weer meer 
relatieflaag-produktieve arbeid beschikbaar kwam.' 
(p. 47) We pleiten in dat verband voor de zoge
naamde taakafsplitsing. Om een voorbeeld te geven: 

1. D.J. Wolfson e.a. , Niemand aan de 
kant . Om de toekomst van de verzorainas
staat, Amsterdam, Partij van de 
Arbeid, 1992. In dit artikel is de tekst 
verwerkt van een inleiding die ik, als 
lid van de commissie- Wolfson, op het 
PvdA-congres van I 3 en I 4 april jl., 
gehouden heb. 
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in de verpleging wordt als toegangseis langzamer
hand een HBo-opleiding gevraagd. Er worden nu, 
bij wijze van experiment, fucties op een lager niveau 
afgesplitst, waarvoor met name herintredende vrou
wen en allochtonen in aanmerking komen. Oat zou 
ook elders kunnen gebeuren hoewel er een zekere 
spanning bestaat met het streven naar verbetering 
van de kwaliteit van de arbeid (zie verderop) en 
deels ook met de economisch-technologische ont
wikkeling in het bedrijfsleven. 

Dit soort ideeen, en ik citeer nogmaals het rap
port, 'vergt aanpassingsbereidheid van werkgevers, 
maar ook van vakbonden die wellicht moeite hebben 
te accepteren dat nieuwe - ook lager gekwalificeer
de functies worden gecreeerd die concurrerend 
kunnen zijn voor bestaande functies. De commissie 
meent dat op sociale partners een beroep mag wor
den gedaan om tot een cultuurverandering te ko
men; (tot) een nieuwe publieke moraal, waarbij in 
Nederland niemand aan de kant wordt gezet,' 
(p.so) 

Overigens zou het onjuist zijn om ons aileen op 
bepaalde achterstandssroepen te richten. Het rapport 
maakt juist duidelijk dat een participatiebeleid breed 
van opzet moet zijn. 'Arbeidsonzekerheid' is een 
kenmerk van de gehele economie aan het worden en 
vereist een beleid gericht op wederkerende scholing 
voor iedereen. Bovendien helpt het vergroten van 
de werkgelegenheid op hogere en middelbare ni
veau's ook de mensen aan de onderkant. Er kan een 
opwaartse mobiliteit op gang komen, waardoor de 
verdringing van lager door hager opgeleiden, die de 
laatste jaren zichtbaar is geweest, wordt gekeerd. 

De grote uitdaging is: hoe in een dergelijk 
'breed' beleid toch de prioriteit voor de mensen met 
weinig kansen door te Iaten klinken? Hoe te voorko
men dat een algemeen participatiebeleid een alibi 
wordt; een alibi voor handhaving van de status quo, 
waarbij de insiders insiders, en de outsiders outsiders 

blijven. Die vraag vraagt, zowel in de PvdA als in de 
vakbeweging, nog dringend om een antwoord. 

Een nieuw arbeidsethos? 

Er is dus een probleem dat, met veel moeite en wat 
geluk, tot op grote hoogte oplosbaar is. Oat leidt tot 
een volgende vraag: is het een goede oplossing? Is 
het verrichten van betaalde arbeid zo belangrijk (in 
termen van emancipatie, van solidariteit, van maat
schappelijke vooruitgang) dat we er al die moeite 
voor over moeten hebben? Ofheeft de oplossing zo
veel nadelen dat we het oorspronkelijke probleem 
maar beter wat kunnen relativeren? 

De commissie betrekt hier in eerste instantie een 
ouderwetse, alleszins verdedigbare stelling. 'Be-

taald werk', schrijven we, 'is de meest directe weg 
naar zelfstandigheid en maatschappelijke betrokken
heid van mensen. Arbeid heeft een belangrijke func
tie in het proces van sociale integratie. Ze houdt 
mensen bij elkaar; het is een van de belangrijkste 
bindende krachten in de maatschappij.' (p. 1 5) 

Maar deze keuze voor betaalde arbeid is niet on
voorwaardelijk. Werken leidt niet automatisch tot 
'emancipatie in solidariteit' . Wil die verbinding 
daadwerkelijk tot stand komen, dan zal sprake moe
ten zijn van, bijvoorbeeld: 

- een behoorlijk loonniveau, vooral waar het de 
laagste inkomens betreft. Een forse verlaging van 
het minimum loon, zoals door de W etenschap-pelij
ke Raad voor het Regeringsbeleid bepleit, leidt mis
schien tot meer werkgelegenheid, maar het reste
rende loon is in termen van economische zelfstan
digheid en emancipatie niet meer toereikend. We 
zouden in een situatie belanden als in de vs, waar 
werken en armoede zeer vaak sa~engaan. Vandaar 
de keuze van de commissie voor handhaving van het 
huidige, welvaartsvaste minimumloon; 

- aandacht voor de kwaliteit van de arbeid. Betaald 
werk stelt, uit en oogpunt van emancipatie, weinig 
voor als het mensen afstompt of zelfs ziek maakt. 
Activering van moeilijk plaatsbaren, een betere be
nutting van de ruimte tussen laagste cAo-schalen en 
minimumloon - ze mogen niet leiden tot een nieu
we groep 'wegwerp-werknemers'. Ook de meest 
kwetsbaren ambieren terecht een 'echte' werk
kring, met volwaardige arbeidsomstandigheden, 
afwisseling van taken en groei- en doorstroommo
gelijkheden; 

- een grotere keuzevrijheid voor wie aan het ar
beidsproces deeneemt. Een wettelijk deeltijdrecht, 
ouderschapsverlof, een flexibele v u T: ze beant
woorden aan de groeiende behoefte van mensen om 
tot op grote hoogte zelfhun arbeidstijd te bepalen. 

Daarmee zijn weer echter nog niet. Het gaat niet ai
leen om de voorwaarden waaronder betaalde arbeid 
wordt verricht, maar ook om de plaats die we aan 
die arbeid, ten opzichte van andere activiteiten, toe
kennen. Betaald werk is niet zaligmakend. Er zijn 
mensen die niet kunnen werken, zonder daarmee 
tweede-rangsburgers te worden; er zijn ook mensen 
die het wei kunnen, maar er uiteindelijk niet voor 
kiezen. De commissie schrijft: 'Nadruk op verbre
ding van de arbeidsparticipatie laat een positieve 
opstelling tegenover niet-betaalde arbeid onverlet. 
Allereerst uit respect voor degenen die, tijdelijk of 
permanent, hun Ieven anders dan via betaalde arbeid 
vormgeven. Daarnaast vervult vrijwilligerswerk een 
belangrijke maatschappelijke' functie, ook in termen 
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van emancipatie en solidariteit. Het kan daarbij een 
bolwerk vormen tegen overmatige professionalise
ring en commercialisering van de samenleving,' 
(p.Jo) 

Een dergelijke passage, die ik nog weinig geci
teerd heb gezien, sluit goed aan bij een waarschu
wing die Henk Van Stiphout, directeur van de Or
ganisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek 
(osA) en oud-directeur van de WBS, onlangs in Het 

Financieele Daablad liet horen. 'Participatie is niet za
ligmakend', zegt ook hij. 'Een Ieven dat is volge
bouwd met betaalde arbeid komt tekort aan alfec
ties'. Bovendien gaat betaalde arbeid ten koste van 
het vrijwilligerswerk, en daarmee van een belangrijk 
gedeelte van de sociale zorg. In Zweden, aldus Van 
Stiphout, 'waar in de meeste gezinnen beide part
ners werken, bestaat vrijwilligerswerk haast niet 
meer. ' 2 

Een maatschappij zonder vrijwilligerswerk; zon
der vrijwillige sociale, politieke en culturele activi
teiten. Het is een schrikbeeld, waarom de nieuwe 
arbeidsapostelen van de jaren negentig zich meer 
zouden moeten bekommeren. In dat licht moet ook 
de hernieuwde aandacht worden bezien, die wij 
voor herverdeling van arbeid vragen, AT v, in haar 
verschillende vormen, is een werkgelegenheidsins
trument. Maar het is misschien wei in de eerste 
plaats een instument met een cultuurpolitieke lading. 
Uiting van het streven naar een samenleving, waarin 
betaalde en onbetaalde arbeid (in verschillende mate 
en wisselend per levensfase) aecombineerd kunnen 
worden. Onmisbaar onderdeel van een politieke 
visie, waarin arbeid, individuele emancipatie en 
maatschappelijke vooruitgang samenkomen. 

Betaalbaar? 

Geen rapport is volmaakt, en zeker ons rapport niet. 
Het dekt, noodgedwongen, maar een deel van de 
problematiek van de verzorgingsstaat. Het leest als 
een roman, maar niet een hele goeie. En men vindt 
er niet het antwoord op vraagstukken op het gebied 
van het milieu (hoewel de ecotax wei ter sprake 
komt); op het gebied van de ongelijke welvaartsver
deling in Europa en in de wereld; van de leefbaar
heid in de grote steden; of van de kwaliteit van onze 
democratie. Maar Niemand aan de kant brengt wei de 
brede problematiek in kaart die achter het w A o 
drama schuil gaat, en confronteert de lezer met de 
harde noodzaak en met de reele mogelijkheden om 
die problematiek te lijf te gaan. 

Resteert de vraag of we wei de tijd hebben om 

2. Het Financieele Daablad, 1 1 maart 
1992. 
3· Zie bijvoorbeeled F. de Kam, 'De 

die mogelijkheden in de jaren negentig te beproe
ven. Dwingt de alom bepleite stabilisering, zo niet 
verlaging, van de collectieve lastendruk niet op 
korte termijn tot bezuinigingen- ook op de sociale 
zekerheid? Komen daarvoor, om redenen van socia
le rechtvaardigheid, niet in de eerste plaats de zoge
naamde boven-minimale uitkeringen in aanmer
king? En brengt ons dat toch niet weer terug bij het 
mini-stelsel, dat de commissie-Wolfson zo perti
nent af-wijst? 3 

Het antwoord op die klemmende vragen is wat 
mij betreft drieledig. In de eerste plaats lijkt het me 
misplaatst om het debat over het rapport Niemand 

aan de kant tot deze bezuinigingsproblematiek te 
versmallen . Neem bijvoorbeeld ons pleidooi om te
genwicht te bieden aan een ongebreidelde produkti
viteitsjacht, die ertoe leidt dat werknemers met een 
(tijdelijk of permanente) !age produktiviteit op 
straat komen te staan. Moeten we de inspanningen 
om die ontwikkeling te keren maar achterwege Ia
ten, omdat ze op korte termijn onvoldoende bezui
nigingen opleveren. Het mini-stelsel belemmert 
hier het zicht op een vee! bredere problematiek. 

In de tweede plaats wordt in genoemde visie het 
mini-stelsel als financieel aantrekkelijk alternatief 
wei erg rooskleurig voorgesteld. Zo is het zeer be
twistbaar of invoering van zo 'n stelsel op korte ter
mijn (en dat was het argument) wei de gewenste 
bezuinigingen oplevert. Bovendien schieten mensen 
er, praktisch gesproken, erg weinig mee op als ze 
voortaan een dee! van hun sociale pr.emies niet langs 
collectieve, maar langs particuliere weg gaan beta
len. En wat heet 'particulier' in dit verband? Het 
overgrote deel van de (aanvullende) premies zal 
sectorgewijs, op basis van afspraken tussen werkge
versorganisaties en vakbeweging, worden vastge
steld en ge'ind. Individuele 'keuzevrijheid' is dan een 
betrekkelijk begrip. 

En tenslotte zou ik, in de derde plaats, op het 
opportunistische karakter van de redenering willen 
wijzen. Als men, zoals de commissie-Wolfson en 
het PvdA-congres van I 3 en I 4 maart hebben ge
daan, voor handhaving van een loongerelateerd uit
keringsstelsel kiest, dan moet men daar niet, zodra 
het financieel even tegenzit, op terug willen komen. 
Dit verwijt richt zich niet tegen de principiele voor
standers van het mini-stelsel, maar tegen degenen 
die het op principiele gronden afwijzen, maar om 
financiele redenen de deur op een kier willen hou
den. Het rapport-Wolfson is er niet aileen voor mooi 

weer. 

PvdA en de crisis van de verzorgings
staat', in: fntermediair, 13 maart 1992. 
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BOEKEN 

De ineenstorting van 
het kapitalisme vol
gens Brenner 

Jan Pen bespreekt: 

Y.S. Brenner, The Rise and Fall'![ 

Capitalism, Edward Elgar, 1991. 

Toen de redactie mij vroeg Bren
ner's The Rise and Fall if Capitalism 

te hespreken, zei ik: graag. Want 
ik hoopte eindelijk eens zicht te 
krijgen op de wereld van deze ei
genzinnige econoom. Y.S. Bren
ner is een huitenheentje onder de 
vakgenoten. Hij is hoogleraar aan 
de Sociale Faculteit te Utrecht en 
woont te Bilthoven; dat is alles 
wat de flaptekst kwijt wil. Hij 
heeft verscheidene puhlikaties 
met een historische inslag op zijn 
naam staan. Ze zijn marxistisch, 
want de meerwaarde, de hurger
lijke cultuur en de macht der oli
gopolies spelen een grote rol in 
zijn denktrant. Volgens Brenner 
gaat het niet goed met de wereld, 
al wordt niet altijd duidelijk waar
om. Deze auteur is erudiet en 
breed, hij voert niet alleen Marx 
en Keynes ten tonele, maar ook 
Newton en Einstein. Hij staat kri
tisch tegenover het establishment

dat maakt hem interessant. Hij 
wil een hetere, humane samenle
ving - dat maakt hem sympa
thiek. Hij wil meer gelijkheid on
der de mensen - dat maakt hem, 
wat mij hetreft, een medestan
der. En nu ligt daar dat nieuwe 
hoek, dat niets meer of minder 
hehandelt dan de ineenstorting 
van het kapitalisme. Of misschien 
gaat het aileen maar over de neer
gang van het kapitalisme - fall kan 
heide betekenen. De val ontstaat 
doordat er iets mis is in de cul
tuur. Boeiend! Maar helaas - nu 
ik het hoek uit heh komt de oude 

vraag terug: wat zou Brenner ei
genlijk hedoelen? 

Cof!fticten van waarden 

De eerste honderdvijftig bladzij
den (van de 2 7 5 die de hoofdtekst 
rijk is) leveren nog de minste pro
hlemen op. Ze verteiJen een dui
delijk verhaal. Het hegint hij de 
farao's en het eindigt ergens in de 
jaren zeventig van deze eeuw. 
Het thema is dit: om de kapitalis
tische ontwikkeling voort te stu
wen moeten twee voorwaarden 
vervuld zijn. Er moet meerwaar
de (surplus) worden gevormd en 
deze moet worden aangewend op 
een dynamische marrier. Dit laat
ste is cultureel bepaald. Het gaat 
niet vanzelf. De historische fasen 
zijn telkens anders. Brenner geeft 
een hoeiende en informatieve be
schrijving van deze processen, 
waarbij het opvalt dat de lezer tel
kens precies weet in welke tijd en 
in welk land het verhaal zich af
speelt. Persoonlijk vond ik het 
hoofdstuk New Paradiams in Science 

and Society (over Copernicus, Ba
con en Newton) heel verhelde
rend en dat geldt ook voor het 
hoofdstuk over de opkomst van 
het communisme in Rusland en 
het nationaal-socialisme in Duits
land. Vee! details, zowel inzake 
feitelijke gebeurtenissen als inza
ke de commentaren vanuit de li
teratuur. Wie nog eens de veel
heid van opinies in het Rusland 
van rond negentienhonderd kort 
samengevat wil zien kan hij Bren
ner terecht. Maar ook de naoor
logse periode, met de opkomst 
van het keynesiaanse denken, is 
op een interessante marrier be
schreven. Ik heh op die laatste 
hoofdstukken wei wat commen
taar - speciaal de opkomst van de 
verzorgingsstaat en meer in het 
algemeen het probleem van de in
komensvei-deling wordt mijns in-
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ziens onderbelicht- maar het be
toog is meestal goed te volgen. 
Het hoofdstuk over Keynes wat 
minder: Brenner brengt deze 
Engelse liberaal in verband met 
Einstein, Planck en Heisenberg 
hun natuurwetten Iaten ruimte 
voor interventie door mensen 
(was dat bij de natuurwetten van 
Newton dan rtiet het geval zou ik 
willen vragen). De economische 
opgang eindigt met een beschrij
ving van The Aae <if Prosperity, zo 
ergens in de jaren zestig. Het ka
pitalisme is op een hoogtepunt, 
omdat de culturele en de econo
mische factoren goed op eJkaar 
aansluiten. Het surplus wordt dy
namisch besteed. De hele zaak is 
op weg 'towards a new social and 

economic order' (biz. I99)· 
Maar dan gaat er iets mis, in de 

wereld en vanaf biz. 2oo ook in 
het hoek van Brenner. Het hoofd
stuk dat de omslag markeert heet 
The Devil Watches All Opportuni

ties. Het gaat over een conflict van 
waarden: enerzijds het oude utili
tarisme, en het streven naar ho
gere inkomens en anderzijds het 
streven naar hogere waarden. 
'jonge mensen worden door lera
ren en religieuze leermeesters 
aangemoedigd duidelijk niet-uti
litaire waarden nate streven. Te
gelijkertijd worden zij door de 
competitieve werkelijkheid en de 
waarschuwingen van hun ouders 
in een utilitaire richting gedre
ven. Zo ontstaat een gespleten 
cultuur. De concurrentie dwingt 
in de richting van het burgerlijke 
vooroordeel dat de markt de juis
te goederen oplevert - maar, zegt 
Brenner, daarbij ziet de burgerlij
ke cultuur de inkomensongelijk
heid over het hoofd. De weten
schap wordt volgens hem ook a! 
door de marktverhoudingen ge
stuurd, in de richting van kern
energie. Alles raakt onderge-
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schikt aan de markt, en daardoor 
ontstaat het dilemma: ofwel een 
egalitaire ontwikkeling, ofwel 
een herleving van 'some kind <if fear 

and despotism' (biz. 2 I I). 

Nu, dat zijn inderdaad zwaar
wegende problemen. Maar er be
staan oplossingen, die in de prak
tijk worden gerealiseerd en daar
over zwijgt Brenner . De markt 
wordt namelijk aangevuld met 
enorme inkomensoverdrachten: 
de verzorgingsstaat. Die massieve 
correctie wordt in The Rise and 

Fall rtiet besproken. Trouwens, 
de veranderde schaarsteverhou
dingen op de arbeidsmarkt heb
ben voor een flinke inkomensega
lisatie gezorgd; die ontwikkeling 
is vooral door Tin bergen geanaly
seerd en gekwantificeerd - Bren
ner doet net alsof hij er nooit van 
gehoord heeft. Tinbergen wordt 
rtiet genoemd. Ook het geslonken 
kapitaalaandeel in het nationale 
inkomen wordt rtiet behandeld. 
Groei en gelijkheid blijken heel 
goed verertigbaar. Het dilemma 
tussen egalitarisme en despotisme 
krijgt daardoor iets zeer onwe
zenlijks. En zulks temeer omdat 
de lezer er rtiet precies achter 
komt over welk land het eigenlijk 
gaat. De Verertigde Staten? Ja, 
denk ik. Maar Zweden, Neder
land, Duitsland bestaan ook. In de 
realiteit, maar bij Brenner nau
welijks. En dat hele idee van het 
naderende despotism - hoe moe
ten we ons dat voorstellen? Per
soonlijk heb ik heel andere zor
gen. Het volgende hoofdstuk heet 
Services and the ExpandinB Public 

Sector en helpt de lezer beslist rtiet 
verder. Hier schildert Brenner 
een nieuw, maar niet herkenbaar 
conflict van waarden. Hij zegt, 
dat de dienstensector lijdt onder 
een gebrek een sociale status. 

Onder het kapitalisme geeft 
welvaart prestige, want het is aan 

statussymbool. Maar de 'teachers, 

musicians, bankers, hairdressers and 

clerBYmen' leveren 'rtiet tastbare 
goederen' (biz. 2 2 2). Zeker, zou 
ik zeggen, maar belemmert dat 
hun 'sociale status'? Wie zich her
innert dat de hoogste inkomens in 
de vs worden betaald aan tv-men
sen (Cosby) en dat de vorige pre
sident uit de filmwereld kwam, 
zal dit ontkennen. Wei zit er een 
groot probleem bij de produktivi
teit in de dienstensector - als die 
achterblijft wordt het produkt 
duur. Dat is de zogenaamde wet 
van Baumol, die zegt dat de cul
tuur ofwel inkomen inlevert 
ofwel uit de markt wordt gedrukt 
- maar Brenner zwijgt hierover. 
Ook zegt hij niets over de Ame
rikaanse gezondheidszorg - die is 
onbetaalbaar en ontoegankelijk 
voor arme mensen . Een criticus 
van het kapitalisme kan hier sco
ren voor open doe!. Gebeurt rtiet. 
In plaats daarvan spreekt het vol
gende hoofdstuk The Demise <if 
Democracy and Competition over het 
verval van waarden, en dat is na
tuurlijk een allemans probleem. 
Maar Brenner's verhaal is eigen
aardig. Hij heeft het eerst over de 
wetenschap, die vanaf de jaren ze- . 
ventig steeds meer ten prooi valt 
aan het positivisme, en vervol
gens over de democratische waar
den, die door de massamedia 
worden ondermijnd - de hoop op 
een humartistische samenleving 
gaat teloor onder invloed van de 
krachten van de markt en het ego
ism e. Mijn eigen herinnering aan 
de jaren zeventig is een andere. 
Toen kwamen juist allerlei maat
schappijhervormers aan bod, met 
tamelijk bevlogen ideeen. Het 
positivisme is nogal aan slijtage 
onderhevig, ook in de economie. 
En trouwens, waarom zou het po
sitivisme een bedreiging zijn voor 
het kapitalisme? 
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Nog vreemder is Brenner's diag
nose van de economische stagna
tie van de jaren zeventig - die zou 
te wijten zijn aan een gebrek aan 
concurrentie. De oligopolistische 
concerns beheersen de markt, 
produktiviteitsstijgingen worden 
niet doorgegeven in de prijzen, en 
de markten lopen vast, Zo ont
staat werkloosheid . Mijn eigen 
diagnose is daaraan tegengesteld: 
de looninflatie dreef de kosten 
omhoog, de bedrijven konden die 
kostenstijgingen niet doorbereke
nen vanwege de slappe markt, en 
de concurrentie leidde tot win
sterosie. Dat is stagflatie, die in de 
jaren tachtig ook nog eens uit
mondde in een wereldwijde de
pressie. Waarschijnlijk zal Bren
ner deze diagnose, met die loon
inflatie als belangrijke factor, zien 
als een typisch voorbeeld van bur
gerlijke economie. Zijn eigen 
verhaal, met die oligopolistische 
verwijding van de winstmarges 
( dat heeft hij van de marxist 
Sweezy) is strijdig met de winste
rosie die in die tijd optrad. Sinds 
een jaar of zeven heeft de con
junctuur zich hersteld, maar we 
worden nu opnieuw bedreigd 
door een internationale recessie -
iets wat Brenner ons ook weer 
niet vertelt. Een erg goeie Key
nesiaan is hij niet. 

TeleurstellinB 
In een slothoofdstuk zocht ik naar 
opheldering, want het heet Sum
mary and Conclusions . Het begint 
met een duidelijk economen
standpunt: economische vooruit
gang betekent een voortgaande 
stijging in de arbeidsproduktivi
teit - datkanikmeevoelen. Hetis 
een beetje mager en ik zou graag 
een rijtje quality-1![-life -indices 
meetellen, maar de stijgende pro
duktiviteit is inderdaad de basis 
van het stijgende surplus, waar 
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we dan van alles mee kunnen 
doen. Onderweg in het slot
hoofdstuk komen we een boel 
cultureel ongerief tegen - moe
deloze werklozen, druggebruik, 
verzwakte zeden, criminaliteit. In 
de sloppenwijken worden aile 
waarden aangetast. Brenner zegt 
niet over welk land hij het heeft. 
Het zal wei in hoofdzaak over 
Amerika gaan, en dan kan ieder
een hem gelijk geven: daar loert 
een gevaar. Iedereen weet het. Ie
dereen praat erover. Het loert 
wellicht overal. Aileen, het heeft 
de stijging van de produktiviteit 
nog niet aangetast. Tot mijn ver
bazing spreekt de laatste alinea 
van het hoek (blz. 2 7 5) over het 
succes van het kapitalisme als iets 
dat zich vroeger heeft voorge
daan . De cruciale zin staat in de 
verleden tijd: dat succes 'was het 
resultaat van .een nieuw, op zich
zelf gericht materialisme en van 
uit een vorig tijdperk overgeerfde 
cultuurpatronen die voorkwa
men dat het zelfdestructief werd '. 
Maar, zegt Brenner, het kapitalis
me heeft, door zijn eigen logica 
de oude waarden vernield zonder 
er nieuwe voor in de plaats te stel
len. We zijn gedoemd om terug 
te vall en in de oude armoede, ten
zij- en dan komt 'de enig overge
bleven hoop' - namelijk dat de 
mensen zich bewust worden van 
de gevaren 'en in een nieuwe 
richting gaan denken'. Einde van 
het hoek. Wat deze nieuwe rich
ting inhoudt blijft verborgen. 

Het zal duidelijk zijn dat de 
hoofdzaak die Brenner naar voren 
wil brengen, mij niet duidelijk is 
geworden . Hij ziet een cultureel 
conflict; welnu, ik zie in een plu
riforme maatschappij, een enorm 
aantal culturele tegenstellingen. 
Het is een hele toer om in die 
warwinkel een zekere lijn te 
brengen. Sommige auteurs pro-

beren dat; het is een manier om 
beroemd te worden. Zo he eft 
Mancur Olson met zijn The Rise 
and Decline ~Nations ( 19 8 2) een 
zekere faam verworven; hij maakt 
de wereld overzichtelijk door er 
een factor uit te lichten: de ver
starring. Als in een land de rigidi
teiten toeslaan, dan komt de eco
nomische klad er in. Flexibel 
moet je zijn en dat betekent bij 
Olson: weg met de kartels en de 
vakbonden, leve de immigratie, 
leve de culturele tegenstellingen, 
de boel moet flink opgeschud 
worden. De tegenstelling die 
Brenner signaleert tussen cul
tuurpatronen die de kinderen 
thuis leren en die van de maat
schappij, zou door Olson mis
schien positief gewaard worden; 
zoiets werkt stimulerend. Wat 
Brenner van Olson vindt komen 
we trouwens niet te weten - The 
Rise and Fall ~Capitalism verwijst 
nergens naar The Rise and Decline 
~Nations. 

Het spijt me te moeten zeggen 
dat Brenner's hoek voor rnij op 
een teleurstelling is uitgelopen. 
Het ziet er mooi uit, het heeft een 
humanistisch uitgangspunt, het 
zoekt naar diepere samenhangen 
- maar de problemen die, via de 
cultuur, met elkaar in verband 
worden gebracht vertonen weinig 
logica. Sommige misstanden die 
Brenner aanstipt, zijn natuurlijk 
overbekend: drugs, criminaliteit, 
verpaupering van de steden. Maar 
deze ellende komt niet in een 
nieuw Iicht te staan. Misschien 
zijn het ook niet echt 'kapitalisti
sche' problemen, want de verloe
dering heeft meer met vrijheid 
dan met de creatie van meerwaar
de te maken. De typische gevaren 
van het huidige kapitalisme, dus 
de financiele onevenwichtigheid 
(Amerika versus Japan, de inter
nationafe schulden) en de kolossa-
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le opstapeling van fictieve vermo
gensstelsels in de financiele sfeer -
zulke zaken worden door Bren
ner, vreemd genoeg, niet aan de 
orde gesteld. Ze hebben ook niets 
te maken met de tegenstelling 
tussen het utilitarisme en de ho
gere waarden. Zeer opmerkelijk 
is voorts de afwezigheid van het 
milieuprobleem . Daar worden 
hier en daar terloops een paar 
woordjes aan gewijd: op biz. 207 

lezen we heel eventjes iets over 
de 'environmental hazard', zonder 
enige consequentie, en op blz. 
2 7 5 vinden we een verwijzing 
naar diverse 'new risks' waaronder 
het milieu. De lezer die van niets 
wist zou niet zeggen dat de over
hevolking en de vervuiling een 
massieve bedreiging vormen, 
misschien nog niet van het Ieven 
op aarde, maar wel van de econo
mische groei. En nu kan ik mij 
voorstellen dat Brenner weinig 
hehoefte voelt om zijn stem te 
verheffen in het toch al zo veel
stemmige koor dat henarde liede
ren zingt over de ozonlaag en de 
tropische wouden, maar de afwe
zigheid van dit thema in een hoek 
over de toekomst van het kapita
lisme werkt de vervreemding tus
sen schrijver en lezer in de hand. 

Rode lijn 
Het raarste is intussen, dat de Fall 
rf Capitalism zelf zo'n mysterie 
hlijft . Want Brenner begint zijn 
hoek met de stelling, dat de stij
gende produktiviteit de drijvende 
kracht is van het stelsel dat hij ana
lyseert. Welnu, die drijvende 
kracht is, historisch gezien, niet 
uitgewerkt. ln vrijwel aile Ianden 
is een voortdurende produktivi
teitsstijging aan de gang, die dan 
hovendien leidt tot een groeiende 
produktie. Oat blijkt uit de statis
tieken. ln die zin is het succes van 
het kapitalisme ongehroken. Ho-
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ge groeipercentages komen nog 
steeds voor, zij het niet in alle ian
den. Brenner wekt de indruk dat 
de trend is gehroken, maar die 
diagnose wordt op geen enkele 
manier onderbouwd. Grafieken 
en tahellen schitteren door afwe
zigheid. In andere publikaties 
staan ze natuurlijk wei en de ver
gelijking die zich aan de lezer op
dringt is die met het werk van 
Angus Maddison. Diens hoek uit 
1 9 8 3 Phases rf Capitalist Develop
ment is hij Brenner hekend, want 
hij vermeldt het in zijn lange 
literatuurlijst. In de hoofdtekst 
wordt er niet naar verwezen. Oat 
is jammer, want Maddison toont 
ons zeer lange groeilijnen, hij 
geeft exact aan over welke perio
de en over welk land hij het heeft, 
hij doet ook pogingen om de ver
tragingen en de versnellingen te 
verklaren. Brazilie is, hij hem, 
toch weer anders dan Japan. Nu 
kan het wel zijn dat Brenner iets 
tegen deze aanpak heeft, maar de 
lezer wil dan wei graag weten 
wat. Het zou kunnen dat hij geen 
vertrouwen heeft in lange cijfer
reeksen, die immers afkomstig 
zijn van officiele instanties. Wan
trouwen is in de statistiek gepast -
dat vindt Maddison ook, die dus 
zelf aan de slag gaat en produktivi
teitscijfers voor verre Ianden (Ar
gentinie, Mexico) proheert te 
construeren. Hij gehruikt een in
genieuze methode: standaardpro
dukten, zoals hepaalde auto's, 
worden qua henodigde arbeids
uren internationaal vergeleken en 
van daaruit worden macro-schat
tingen gemaakt. 

Maddison is, net als Brenner, 
kritisch maar hij vindt voor hijna 
aile Ianden (huiten Afrika) stij
gende lijnen . Het kapitalisme ver
toont fasen, het heweegt zich 
voort met horten en stoten en het 
wordt geteisterd door crises en 

depressies, maar de lange trend 
zit er nog steeds in. De lezer van 
Brenner verwacht dat deze criti
cus van zo'n verhaal afstand 
neemt. Of dat het althans wordt 
hesproken - maar nee, geen en
kele verwijzing. Cijferreeksen en 
lange lijnen ontbreken. 

Jawel, maar met een uitzonde
ring. De enige grafiek die we hij 
Brenner aantreffen staat op de 
omslag, en een van de redenen 
waarom ik met een zekere gretig
heid naar dit hoek greep zit pre
des in die afbeelding. Op een 
hlauwe achtergrond zien we een 
rode lijn, die stijgt, een scherpe 
top vertoont en dan steil daalt. Er 
staan geen getallen hij, maar als ik 
de tekst van het hoek volg moet 
de top van die lijn ergens in de 
jaren zeventig liggen. Toen ging 
er van alles mis, in de wereld van 
Brenner. Oat hetreft de horizon
tale as. Maar wat staat op de verti
cale as? Joost mag het weten. 
Zeker niet het reele inkomen in 
de westelijke we~eld. Oat ligt nu 
immers alweer zo'n tien oftwin
tig of vijftig procent hoger, al naar 
gelang het land dat we hekijken. 
Als ik Nederland neem, dan is het 
zogenaamde reeel vrij heschik
baar inkom en (dan hehhen we het 
over modale werknemers, in
middels met een kwart toegeno
men. De rode lijn wekt de 
nieuwsgierigheid op, maar slaat 
niet op iets hegrijpelijks. lk heh 
Brenner opgeheld om te vragen 
wat er op de assen staat, maar hij 
antwoordde dat het omslag is ver
zorgd door de uitgever en niet 
door de auteur. Uit het telefoon
gesprek hleek ook dat hij een dis
cussie over de getallen niet erg 
zinvol vindt. Maar dat laat de 
vraag open hoe de ineenstorting 
er uitziet. De rode lijn suggereert 
een soort precisie, die door de 
tekst van het hoek wordt weer-
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sproken. Er is, in de Brenneri
aanse wereld, iets mis met ons, 
maar waar het vandaan komt we
ten we niet. En, wat erger is: wat 
we er tegen moeten ondememen 

Extreme armoede 

Wim van V elzen bespreekt: 

Annie van den Bosch en Joop 

Goudberg (red.), Extreme armoede, men

senrechten, partnerschap, Den Haag: De 

Vierde Wereld, 1991. Te bestellen 

door overmaking van f 2o,- op giro 

2752200. 

De Europese Gemeenschap is 
rijk. Zij is de derde economische 
macht in de wereld en de meeste 
lidstaten kennen uitgebreide stel
sels van sociale zekerheid. T och 
Ieven volgens recente rapporten 
zo'n so miljoen burgers van de 
Gemeenschap onder de armoe
degrens. Het aantal (ca. 14 pro
cent) mag op zichzelf opvallend 
heten in een rijke gemeenschap, 
schokkend is het dat het ondanks 
de economische groei steeds is 
toegenomen . Werd in 197S het 
aantal armen in deE G en in Spanje 
en Portugal berekend op 3 8 mil
joen, in 1 98S was dat gestegen tot 
44 miljoen en nu ligt het dus ho
ven de so miljoen. En steeds is 
dezelfde definitie gehanteerd: 
arm is hij of zij die een inkom en 
heeft dat minder is dan de helft 
van het gemiddelde inkomen per 
hoofd in zijn of haar land. Be
halve deze toename is de laatste 
vijftien jaar bovendien geconsta
teerd dat armoede leeftijdsgroe
pen en sociale categorieen treft 
die veilig leken en dat zij zich geo
grafisch verspreidt over een gro
ter gebied. 

Van de verschillende, vaak sa
menvallende oorzaken van ar-
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blijft geheel in de schemering ver
borgen. We moeten blijven na
denken, dat staat vast. Of Bren
ner ons daarbij erg kan helpen, 
moet worden betwijfeld. 

moede, is langdurige werkloos
heid de belangrijkste. Daarnaast 
heeft ook het overheidsbeleid in 
verschillende Ianden een bijdrage 
geleverd aan het ontstaan en de 
verspreiding van armoede. Bezui
nigingen door de overheid hiel
den meestal in dat op uitkeringen 
en sociale voorzieningen werd 
gekort. En zo kregen bevolkings
groepen die vroeger zeker leken 
te zijn van voldoende inkomen, 
onverwacht te maken met aan
zienlijk hogere risico's op armoe
de en op sociale onzekerheid. 
Daardoor steeg bij voorbeeld het 
aantal armen in het Verenigd Ko
ninkrijk onder het bewind van 
Margareth Thatcher met twee 
rniljoen en veranderde het beeld 
dat men had van armoede en de 
oorzaken ervan. Terwijl in 1976 
43 procent van de bevolking in 
het Verenigd Koninkrijk van me
ning was dat mensen arm werden 
doordat ze lui waren, na tien jaar 
Thatcher was hiervan nog slechts 
achttien procent overtuigd. En 
men was somber geworden over 
de kansen van armen om uit hun 
ellende te komen. 

Ook in Nederland leidde het 
regeringsbeleid tot een toename 
van de armoede. Volgens Euro
pees onderzoek steeg vooral het 
aantal armen onder de bejaarden 
als gevolg van het bezuinigingsbe
leid van het eerste kabinet-Lub
bers ( 198 2-1 986). 

Joseph Wresinski 

Wat is armoede? De Europese 
Commissie noemt iedereen arm 

JAN PEN 

is emeritus-hoosleraar economie 

die minder verdient dan de helft 
van het gerniddelde inkomen. 
'Relatieve armoede' wordt dit 
wei genoemd. Je kunt de rarning 
ook baseren op de vraag of men
sen zichzelf arm vinden ('subjec
tieve armoede'); de aantallen 
worden dan vee! boger. En je 
kunt uitgaan van de vraag of men
sen in hun basisbehoeften kunnen 
voorzien: 'absolute armoede'. 

Ongeacht de verschillende de
finities wijzen steeds meer onder
zoekers erop dat armoede meer is 
dan aileen een financieel of mate
rieel probleem. De uitsluiting 
van mensen van normale sociale 
en democratische processen ver
dient apart aandacht en hulp 
wordt daarom steeds meer ge
richt op de economische en maat
schappelijke integratie. 

De beweging AT o - Vierde We

reid richt zich op een speciale 
groep onder de armen. In eigen 
woorden: 'de mensen die van ge
neratie op generatie in extreme 
armoede Ieven. De armsten: de 
vier a vijf procent van de Neder
landse bevolking die in onder
zoekspopulaties wordt aangeduid 
met onbekend, niet redzaam, 
niet plaatsbaar, niet bemiddel
baar'. De grondlegger van de be
weging AT o- Vierde Wereld is Jo
seph Wresinski die vanaf zijn 
priesterwijding in r 946 vooral 
werkte met de armen in Frank
rijk. In 19S6 werd Pere Joseph 
aalmoezenier van een daklozen
kamp . in Noisy-le-Grand waar 
meer dan 2So gezinnen in de 
grootste ellen de leefden. Met hen 
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richtte hij de vereniging op die la
ter de beweging AT D- Vierde We
reid zou worden. Vanaf het begin 
trachtte Joseph Wresinski men
sen te solidariseren met de arm
sten. Hij ontwikkelde daarvoor 
een 'volontariaat' bestaande uit 
mannen en vrouwen van verschil
lende religieuze en maatschappe
lijke herkomst, die een belangrijk 
dee! van hun Ieven inzetten voor 
de bevrijding van de armsten uit 
hun uitzichtloze ellende. 

Wresinski was lid van de Fran
se ociaal Economische Raad die 
in I 98 7 zijn rapport Grande Pau
vrete et precarite economique _et socia
le aanvaardde als beleidsadvies. 
Kernpunten van dat rapport zijn: 

- grote, langdurige armoede 
die bestaanszekerheid onder
mijnt, komt ook nog in Frank:rijk 
voor; 

- deze armoede is zo groot dat 
gesproken kan worden van schen
ding van mensenrechten; 

- deze armoede kan aileen 
worden uitgeroeid als de mensen
rechten worden beschouwd als 
ondeelbaar, de armsten worden 
beschouwd en behandeld als part
ners, als gelijkwaardige mede
mensen, en hun organisatie wordt 
erkend als sociale partner. 

Rechten 
De Nederlandse tak van de bewe
ging A TD- Vierde Wereld organi
seerde op I 8 en I 9 januari I 99 I 
een symposiun1 over het Wre
sinski-rapport en bracht daarvan 
onder de titel Extreme armoede, 
mensenrechten, partnerschap verslag 
uit. Hoewel volgens persberich
ten en de inleiding van de bundel 
de Europese eenwording een 
prikkel moet zijn om ons te ver
diepen in de armoedebestrijding, 
gaat de bundel aileen in op de 
extreme armoede in Nederland. 
Oat is jammer. Niet alleen omdat 
een internationale dimensie in de 
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solidariteit met de arm en vanzelf
sprekend zou moeten zijn, maar 
ook omdat op basis van de erva
ringen in verschillende Ianden de 
beste aanpak zou kunnen worden 
gekozen. Ook het feit dat de Eu
ropese Commissie inmiddels met 
haar derde Armoedeprogramma 
bezig is, pleit voor een internatio
nale orientatie. 

Een blik over de grenzen roept 
ook vragen op bij de zeer arbeids
intensieve Wresinski-aanpak. 
Wat zijn bij voorbeeld de kansen 
voor deze aanpak in Ianden als 
Portugal en Griekenland waar 
respectievelijk 28 en 24 procent 
van de bevolking arm is, tegen
over 7,4 procent in Nederland? 
Welke resultaten zijn er met deze 
methode geboekt in de ver chil
lende Ianden? En waar dweilt 
men met de kraan open doordat 
het regeringsbeleid eerder armen 
creeert dan helpt? 

Doordat ook feitelijke gege
vens vrijwel ontbreken, is de bun
del teveel beperkt gebleven tot 
het doen van een moreel beroep 
op de lezer om zich met het lot 
van de armen bezig te houden en 
heeft hij niet het karakter gekre
gen van een verzameling ervarin
gen die tot de overtuiging leiden 
dat inzet wordt beloond met re
sultaten. En inzet wordt er ge
vraagd in de methode van Joseph 
Wresinski. Vanuit de wens soli
clair te zijn met de allerarmsten 
vestigen vaste medewerkers van 
de beweging zich temidden van 
hen en ontdekken zo wat hun 
leefsituatie is en welke oplossin
gen zij zelf zien. Anderen verkla
ren zich tot 'medestanders' van 
de armen en gaan intensieve part
nerschaprelaties aan . 

De ervaringen van de armen 
worden beschreven in 'mono
grafieen' van gezinnen en perso
nen. Delen van dergelijke mono
grafieen zijn in de bundel opgeno-

men en eigenlijk geven die frag
menten mij het helderste beeld 
van wat onder 'extreme armen' 
moet worden verstaan en wat hun 
problemen zijn. Een bewijs dus 
van de stelling van AT D- Vierde 
Wereld dat we de armen zelf aan 
het woord moeten Iaten. Jammer 
dat ze dat niet meer hebben ge
daan. De wensen en suggesties 
die in het partnerschap met de 
armsten worden geformuleerd, 
vormen de basis voor de beleids
aanbevelingen die de beweging 
naar buiten brengt. In de confe
rentiebundel zijn deze aanbeve
lingen gegroepeerd rond de the
rna's 'recht op bestaanszeker
heid', 'recht op vakantie en op 
vereniging', 'recht op integriteit 
van het gezin' en 'recht op onder
wijs'. 

De voornaamste bedreiging 
van de bestaanszekerheid is vol
gens de bundel het ontbreken van 
arbeid en het daaruit voortvloei
ende onvoldoende inkomen. Nu 
blijkt uit onderzoek dat armoede 
niet voor iedereen met een laag 
inkomen een ernstig probleem is. 
Het echte probleem betreft men
sen die jaar in jaar uit moeten Ie
ven met onvoldoende middelen . 
Wij vinden ze onder een-ouder
gezinnen, langdurig werklozen, 
arbeidsongeschikten en laag ge
schoolden. Nog erger is het wan
neer armoede als het ware een 
erfelijke eigenschap is geworden 
en van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. Oat is de 
groep waarover het symposium in 
feite ging. Het is daarom verwar
rend en jammer dat in de bundel 
regelmatig het begrip 'uitkerings
gerechtigden' wordt gebruikt als
ofhet een synoniem van die groep 
zou zijn. Het gaat echter om dat 
dee] van de uitkeringsgerechtig
den dat van ouder op kind in een 
uitzichtloze situatie verkeert. De 
groep waarin verschillende pro-
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blemen samenvallen: geen werk, 
geen dak hoven het hoofd, zeer 
geringe scholing, schulden, con
tactarmoede. Van deze proble
men zijn volgens de auteurs het 
ontbreken van werk en voldoen
de inkomen de voomaamste. Zij 
pleiten daarom voor een aanpas
sing van de bijstandsuitkering 
·voor deze structured armen. Be
taalde arbeid zou natuurlijk ook 
een oplossing zijn, maar deze is 
problematisch omdat de be
schreven groep zeer slecht ge
schoold is en het verschil tussen 
de uitkering en het te verdienen 
salaris gering zal zijn. 

Hier zijn we bij een belangrijk 
punt van discussie gekomen. Ui
teraard ligt het voor de hand om 
verhoging van de uitkering te zien 
als de eerste oplossing voor ar
moede en vooral structurele ar
moede. Een algemene verhoging 
van de uitkeringen staat echter 
haaks op de laatste adviezen van 
de o E so en komt ook terecht bij 
men sen die 'slechts' tijdelijk 
werkloos zijn. Bovendien wordt 
het verschil tussen uitkering en 
loon, dat de auteurs nu al als een 
probleem zien, nog kleiner. Een 
beleid, specifiek gericht op de ex
treme armen, is ook naar mijn 
mening geboden, maar over de 
voorwaarden waaronder zo'n uit
kering wordt verstrekt en welke 
tegenprestaties mogen, moeten 
of kunnen worden verlangd, mag 
meer worden gezegd dan in deze 
bun del. 

Gee·motioneerd pleidooi 
Hier wreekt zich waarschijnlijk 
het 'partnerschap'. Door zich zo 
nadrukkelijk naast de extreem ar
me op te stellen, wordt alles wat 
hem ofhaar treft, te vee! beschre
ven als puur van buiten komend. 
De eigen verantwoordelijkheid, 
of de mogelijkheid het tij te ke-
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ren, staat niet ter discussie en de 
slachtofferrol wordt overbelicht. 
De behartenswaardige constate
ring dat extreme armoede men
senrechten aantast, krijgt daar
door tezeer het karakter van een 
eenzijdige veroordeling van de sa
menleving, en biedt geen oplos
sing op basis van ieders eigen ver
antwoordeli jkheid. 

Het helderst worden naar mijn 
smaak de problemen van de groep 
en hun rechten beschreven in de 
hoofdstukken die het recht op va
kantie en het recht op integriteit 
van het gezin bepleiten. In deze 
hoofdstukken kunnen beleidma
kers en toepassers van richtlijnen 
aansprekende argumenten vinden 
voor het recht op vakantie als 
middel om een vicieuze cirkel te 
doorbreken en gevoel voor eigen
waarde te hervinden. 

In het hoofdstuk over de inte
griteit van het gezin wordt gepleit 
voor het voeren van 'gezinspoli
tiek'. Dit pleidooi wordt begrij
pelijk als we weten dat onder de 
groep extreme armen uithuis
plaatsing vee! voorkomt. En dat is 
vooral zo erg, omdat, waar ande
ren hun identiteit opbouwen via 
verenigingen, school, politieke 
partijen of vakbonden, de arm
sten daarvan zijn uitgesloten en 
aileen het gezin als bindend ele
ment hebben. Het gevaar van het 
zozeer benadrukken van het gezin 
is echter dat meer categorale pro
blemen en ontwikkelingen wor
den verhuld. Uit onderzoeken 
naar armoede blijkt steeds meer 
dat vrouwen zijn oververtegen
woordigd onder de arm en; 'femi
nisering van de armoede' wordt 
dit wel genoemd. lk sluit niet uit 
dat dit ook voor extreem armen 
geldt en dat daarom een meer ge
differentieerde aanpak geboden is. 
Op verschillende plaatsen in de 
bundel zijn de schrijvers onduide-

lijk over de rol die arbeid volgens 
hen moet spelen bij het oplossen 
van extreme armoede. Dat gaat 
het verst in het hoofdstuk over het 
recht op onderwijs. Daar wordt 
de overheid ineens verweten dat 
zij haar onderwijsbeleid teveel 
laat bepalen door het rendement 
en dat zij teveel is gericht op de 
uitstroom richting arbeidsmarkt. 
lk weet het: alles waar 'te' voor 
staat is fout, maar de relatie tus
sen armoede en arbeid is te be
langrijk om zo te wo!'den be-han
deld. Ik hou het er maar op dat de 
schrijvers hun echte mening ge
ven in de volgende passage: 'Het 
is trouwens belangrijk om in een 
nieuw rendementsdenken niet 
met twee maten te meten, waar
bij voor de leerlingen die makke
lijker leren de toegang tot de ar
beidsmarkt wei belangrijk wordt 
gevonden en voor hen die moei
lijk kunnen leren, niet.' Hier lees 
ik een mij sympathiek pleidooi 
om de extreem arm en niet als een 
reddeloze groep aan hun lot over 
te Iaten. 

Samenvattend: In ons land is dit 
jaar meer dan veertig miljoen gul
den uitgegeven voor het uitdrij
ven van boze geesten op oude
jaarsavond. Dat binnen zo'n rijke 
samenleving armen Ieven, is 
moeilijk te accepteren. Dat onder 
hen mensen zijn die structured in 
armoede Ieven, vaak van ouder 
op kind, krijgt te weinig aan
dacht. Het is aileen daarom al 
goed dat de beweging AT o- Vierde 
Wereld de schijnwerper op de ex
treem arm en richt en laat zien op 
welke wijze hun normale men
senrechten zijn ontnomen. Het is 
echter jammer dat de groep on
duidelijk blijft door een verschil
lend woordgebruik in de verschil
lende. bijdragen en door het ont
breken van feitelijke gegevens. 
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Jammer is ook dat door het geko
zen uitgangspunt de aandacht te 
eenzijdig is gericht op oplossingen 
die van buiten moeten komen en 
te weinig of geen aandacht wordt 
geschonken aan wat van de ex
treem arm en zelf mag worden ge
vraagd. 
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De bundel ontleent zijn waarde 
dan ook vooral aan het soms gee
motioneerde pleidooi van men
sen die zich niet aileen solidair 
verklaarden, maar ook in de prak
tijk een intensief contact legden 
met en daardoor een, stem gaven 
aan mensen die we vaak lijken te 

vergeten. Voor politici is de bun
delleerzaam doordat hij laat zien 
dat solidariteit ook buiten de poli
tiek kan worden vormgegeven. 

WIM VAN VELZEN 

is lid van het Europese Parlement voor 
dePvdA . 
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Tristia 3 

IN MEMORIAM 

Locvizza, 3 o september 1 9 1 6 
(A an het ltaliaans-Oostenrijksejront bij het Karstaeberate) 

Hij heette 
Mohammed Sjeab 

Afstammeling 
van nomadenemiers 
zelfmoordenaar 

Hij hield van Frankrijk 
en nam een nieuwe naam 

En kon niet 
het lied 

aanheffen 
van zijn verlatenheid 

omdat hij zijn Vaderland 
kwijtwas 

Hij werd Marcel 
maar Fransman was hij niet 
en hij kon niet meer 
Ieven 
in de tent van de zijnen 
waar de korancantilene 
beluisterd wordt 
bij een kop koffie 

Ik heb hem begraven 
sam en met de mevrouw van het hotel 
waar wij woonden 
in Parijs 
rue des Carmes nummer 5 
morsige steeg omlaag 

Hij ligt 
op het kerkhof van lvry 

buitenwijk waar het 
altijd 

lijkt het wei 
daags 

na de kermis is 

GUISEPPE UNGARETTI 

vertaling Karel van Eerd 

Misschien weet ik aileen 
nogmaar 
dat hij ooit leefde 

Commentaar 
Vertaler Karel van Eerd, 
die werkt aan een grote 
Ungaretti-bloemlezing, 
voeh bij Tristia 1 (per 
ongeluk is in het februari
nummer Tristia 2 onder 
de titel Bakermat 1 schuil 
gegaan) deze thematische 
vraag opkomen: 'is de 
geboren balling beter af, 
of slechter , als het vader
land eerst aileen maar 
bekend is uit moeders 
verhaal, en later vreemd?' 
Het gedicht geeft in al zijn 
schrijnende eenvoud geen 
antwoord op rue vraag. 
De beklemming blijft . 
Rein Bloem 
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INHOUD 

Rechts-extremisme 
Medische technologie 

Messen en 
slijpstenen 

Terwijl de electorale belangstel
ling voor de sociaal-democratie in 
een aantal Ianden de laatste jaren 
sterk terugloopt, boeken in vrij
wel geheel West- Europa extreem 
rechtse groeperingen een verras
send grote verkiezingswinst; de 
uitslagen in sommige grote steden 
en regio's in Oostenrijk, !taW~ . 

Frankrijk en Belgie zijn onthut
send. Sedert de jaren dertig heeft 
zich onder de Europese kiezers 
niet zo'n massale trek in die rich
ting voorgedaan. Ruw gesproken 
blijkt daar minstens een op de tien 
kiezers de tradities van de W es
terse democratie en de daarop ge
grondveste politieke partijen niet 
emstig te nemen - en met een 
zich nog we\ in Frankrijk, maar 
elders nauwelijks voordoende 
verschuiving van kiezers van ui
terst links naar uiterst rechts is dit 
niet te verklaren. 

Het is zeer de vraag of deze 
extreem rechtse stroming in ons 
land, waar haar politiek gewicht 
altijd geringer is geweest dan in 
de Ianden om ons heen, kansen 
maakt op een even substantiele 
aanhang, maar dat is geen reden 
zich niet op het verschijnsel als 
zodanig te bezinnen. We Ieven in 
de Europese politiek niet op een 
eiland, een voedingsbodem voor 
de opkomst van extreem rechts 
vindt men ook hier en we geraken 
al meer betrokken bij en mede
verantwoordelijk voor wat zich 
elders op dit continent afspeelt; 
bovendien doet een en ander zich 
voor op een moment waarop zich 
vrijwel overal, ook bij ons, een 
beweeglijker electoraat aftekent 
met minder belangstelling voor 
de gangbare democratische be
sluitvorming en de traditionele 
partijen. 

Te gemakkelijk en te vaak ten on
rechte worden vergelijkingen ge
maakt en herinneringen opgeroe
pen aan de extreem rechtse op
mars in Europa in de jaren tussen 
de Eerste en de Tweede Wereld
oorlog. Ze kunnen het zicht op de 
huidige problematiek nogal ver
troebelen. 

Er is weliswaar ook tegen
woordig een niet te onderschat
ten werkloosheid in een aantal 
Europese Ianden, maar ze is min
der massaal dan in de jaren 
twintig en dertig; de getroffenen 
zijn er doorgaans trouwens ook 
minder wanhopig aan toe dan 
inder-tijd. Van nog groter belang 
is dat, anders dan toen, in het 
Duitse centrum van dit wereld
deel geen oorlogsgeneratie meer 
leeft die goeddeels in de ban 
geraakte van een verlangen de 
resultaten van een verloren oor
log ongedaan te maken; voor 
zover zich vergelijkbare revan
che-behoeften aftekenen, spelen 
die zich af in kleinere Ianden, in 
randgebieden van Eu-ropa als de 
Balkan en de Kau-kasus. Toen 
Duitsland en Italie in de jaren der
tig in de greep van het nationaal
socialisme en fascisme waren 
geraakt en militaristische, gemo
derniseerde staatsmachten 
opbouwden, kon van daaruit aan 
verwante, uiterst rechtse partij 
tjes die in hun buurlanden als vijf
de kolonnes opereerden, onge
kende materiele en morele steun 
worden verleend. 

Tussen de twee wereldoorlo
gen was er ook nog sprake van een 
links extrernisme, gesteund door 
en afgestemd op de politiek van 
de Sovjet-Unie, dat ook niets van 
de W esteuropese democratische 
norm en moest hebben. Lange tijd 
heeft extreem rechts getracht de 
angst voor extreem links uit te 
buiten en zich opgeworpen als de 
radicaler en consequenter bestrij-
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der van dit 'rode gevaar' dan de 
democratisch georienteerde par
tijen tussen hen in, en wierp ex
treem links zich opals consequen
ter en radicaler en soms zelfs als 
enige bestrijder van het fascisme 
en het Hitlerdom. 

In de propaganda voor de par
lementaire democratie van de 
zich aan frustrerende dogma's 
Ontworstelende S 0 A P in de jaren 
dertig, werd hierbij het beeld van 
het mes en de slijpsteen opgeroe
pen . Dit links-extremisme, dat 
zijn politiek gewicht vrijwel over
a] reeds had verloren voor het 
Sovjet-rijk zelfhet begaf, kan niet 
meer dienen om de messen van 
extreem rechts te wetten. 

Men doet er om al deze rede
nen dan ook beter aan de huidige 
radicaal rechtse groeperingen op 
de eigen ambities, kansen en 
methodes te beoordelen en zich 
daarvan niet te laten afhouden 
door uiterlijk vertoon van de ver
gane naziglorie, waarmee margi
nale, nog ultrarechtser groepjes 
aandacht proberen te trekken . Bij 
politiek emstiger te nemen ex
treem rechtse figuren valt op dat 
zij zich juist moeite geven om ver
eenzelviging met het nazi-verle
den te voorkomen, de anti-demo
cratische kern van hun program
ma's in redelijkheid te verpakken 
en de aandacht toe te spitsen op 
sociale onvrede en conservatieve 
sentimenten. 

Onderlinne verscheidenheid 

Er is nog geen studie te bespeu
ren, te vergelijken met J. de 
Kadts Hetjascisme en de nieuwe vrij

heid uit de jaren dertig, waarin de 
ideologie, waarop dit nieuwe ex
treem rechts steunt, onbevangen 
en terzake wordt geanalyseerd. 
Aanzetten daartoe en detailstu
dies over meerdere aspecten zijn 
er echter al wel; in onze contreien 

moeten Jaap van Donselaar en 
Joop van Holsteyn worden ge
noemd, een Internationaal Col
loquium over Extreem rechts in 

West-Europa dat twee jaar geleden 
in Antwerpen plaats had en een 
symposium over hetzelfde onder
werp begin dit jaar aan de facul
teit voor Politieke en Sociale We
tenschappen van de Universiteit 
van Amsterdam. 

Bij de laatstgenoemde gele
genheid was een poging gedaan de 
gedachtenwereld van extreem
rechtse politici te onderzoeken op 
inhoud, consistentie en actualiteit 
door interviews, waarin hen zon
der enig kritisch commentaar 
werd gevraagd hun politiek ver
toog zo volledig mogelijk uiteen 
te zetten. Wat opviel was, dat 
zich naast enkele gemeenschappe
lijke radicaal rechtse standpunten 
ook een opmerkelijke onderlinge 
verscheidenheid voordeed, juist 
met betrekking tot de Europese 
integratie en de betrekkingen met 
de arme landen daarbuiten. 

Zo is er duidelijk verschil tus
sen Le Pen, met zijn radicaal 
Frans-chauvinistisch verzet tegen 
Europeanisering, en zijn Italiaan
se, Vlaamse en andere politieke 
vrienden in EG-verband. Overal 
worden de culturele verschillen 
tussen de autochtone bevolking 
en de immigranten uit Afrika en 
Azie benadrukt, maar bij de nieu
we succesvolle extreem-rechtse 
stromingen in Italie wordt dit 
verbonden met antikapitalistische 
kritiek en een pleidooi voor meer 
hulp aan de Derde W ereld - de 
migratie wordt als tragedie voor 
de imrnigranten gezien. Richt 
men zich in Italie op versterking 
van regionale en communale au
tonomie - gepaard aan een senti
menteel zich vastklampen aan een 
doorgaans geromantiseerd einen 

veri eden - in Frankrijk streeft ui-

terst rechts naar een staatsont
houding die extreem economisch 
liberalisme garandeert, gecombi
neerd met al even extreem staats
dirigisme waar het de cultuur be
treft waarin 'Amerikanisme' en 
'internationalisme' worden afge
wezen en nationalisme wordt be
vorderd. 

Overigens bleek dat, waar de 
kwalen van het kapitalisme ter 
sprake kwamen, deze ook in het 
huidige extreem rechts in Europa 
nog altijd worden gezien als het 
gevolg van een 'joodse samen
zwering'; maar de meesten blij
ven behoedzaam met uitlatingen 
die als antisemitisch zouden kun
nen worden bestempeld. In een 
stad als Antwerpen, waar het 
Vlaams Blok bij verkiezingen 
meer dan een kwart - en bij opi
niepeilingen al eens meer dan de 
helft - van de stemmen behaalde, 
is geen sprake van spanning tussen 
deze extreem rechtse groepering 
en de oude, belangrijke joodse 
gemeenschap in de stad. Een dui
delijke reden zich niet lichtvaar
dig in parallellen met het verle
den te verstrikken. 

Gekwetst en bedronen 

Einen soort op einen plek, daar 
komt het in de extreem-rechtse 
verkiezingsleuzen vrijwel steeds 
op neer. Het vloekt met demo
dernisering en intemationalise
ring die zich in het politieke, eco
nomische en culturele leven in 
West-Europa in de laatste kwart 
eeuw voltrokkcn. De belangrijk
ste vraag bij de beoordeling van 
het optreden van extreem rechts 
is waarom men hiermee succes 
heeft. Voor zo ver hier onderzoek 
naar werd verricht, wijzen de re
sultaten opnieuw naar lagen van 
de bevolking die zich in het nauw 
gedrev"<n voelen; anders dan in 
het interbellum in Duitsland gaat 



-

:sont
nisch 
>mbi
taats-
1r be
e' en 
afge
lt be-

1ar de 
e ter 
n het 
1ropa 
.s het 
men-
. blij
ingen 
kun-

1 een 
· het 
ingen 
j opi
mde 
.alde, 
ussen 
ering 
>odse 
I dui-
vaar
·erle-

daar 
chtse 
teeds 
mo

alise
eco

!n in 
:wart 
~jk-
r van 
) 

echts 
lCCeS 

-zoek 
ere
I van 
laUW 

min 
gaat 

s &.P 4 '992 

HOOFDEN & ZINNEN 

het tegenwoordig echter niet 
meer om sociaal-economische 
verpaupering, maar voelt men 
veeleer een uitzichtloze, daar
door frustrerende, sociaal-cultu
reel bepaalde achterstelling. 

Niet iedereen heeft de revolu
tionaire internationalisering van 
de samenleving door invoering 
van moderne communicatiemid
delen en massale migratiestro
men in West-Europa kunnen bij
benen. Niet voor niets zijn de leu
zen van extreem rechts gebaseerd 
op de gedachte van ze!fverdediainB 
of behoud van wat als eiaen wordt 
beschouwd: volk, taal, _milieu, 
gezin, gezag, cultuur - datgene 
waarop veelal het gevoel van 
eigen waarde berust. Ook in ons 
land bleek het bij de aanhang van 
extreem rechts niet te gaan om 
mensen die behept zijn met racis
me en vreemdelingenangst maar 
om degenen 'die hun toch al 
zwakke concurrentiepositie in de 
maatschappij verslechterd ach
ten' en zich verzetten tegen wat 
als voorkeursbehandeling van 

Leven en dood in de 
politiek 

Voor de jaren negentig heeft de 
politiek niet aileen een aantal 
materiele problemen op te los
sen, maar ook een aantal immate
riele . Wat de materiele proble
men betreft liggen daar het w A o
en Ziektewetprobleem, de lage 
participatiegraad in de beroepsar
beid, de noodzaak van investerin
gen in openbaar vervoer, in mil
ieubeheer en ruimtelijke orde
ning, en wat dies meer zij. Ge
noeg te doen voor enkele decen
nia, die ook weer hun eigen pro-

buitenlanders wordt gezien Qoop 
van Holsteyn, 'En wij dan? De 
kiezers van de Centrum-demo
craten', S&.J), jrg. 47, nr.6, 1990, 

pp. 158-161). 
Mensen die het idee hebben in 

deze tijden slecht af te zijn, in elk 
geval slechter af dan vroeger of 
slechter af dan anderen die pas 
zijn binnengekomen, die de in
druk krijgen dat hun traditionele 
vertegenwoordigers het minder 
voor hen en meer voor de ande
ren opnemen, voelen zich ge
kwetst in hun begrip van recht
vaardigheid en bedrogen in hun 
verwachtingen. Bovendien zien 
velen de politici van democrati
sche huize maar al te vaak in een 
rol die zich niet lijkt te kunnen 
onderscheiden van die van ambte
naren; men herkent in hen niet 
meer de eigen ervaringen, ge
dachten en gevoelens, niet meer 
de volksvertegenwoordigers. Het 
politieke bedrijf wordt onbegrij
pelijk, daardoor irrelevant, en 
voor de zich machteloos voelende 
burger op den duur irritant; men 

blemen met zich mee zullen 
brengen. Materiele problemen 
zullen nooit definitief zijn opge
lost. Voor de een is dat een 
troost, voor de ander een bedrei
ging. Troost omdat er altijd wat 
te doen zal zijn; bedreiging omdat 
de fundamentele bestaansvoor
waarden nooit in absolute zin vei
liggesteld kunnen worden. De 
politiek is zich daar goed bewust 
van geworden. Wie praat nu nog 
over een 25-urige werkweek of 
een post-industriele maatschap
pij? Hard en lang werken is het 
parool, straks ook voor 65-plus
sers. De creatieve ideeen van de 
jaren zestig en zeventig over de 

probeert het maar eens met wat 
zich als radicaal alternatief weet 
voor te doen - een kortsluiting 
tussen de kiezers en de traditione
le partijen die de democratie duur 
kan komen te staan. 

Tegelijkertijd bestaat de kans 
dat bij vergelijkbare sociaal-cultu
rele achtergronden zich onder 
immigranten die zich niet of 
moeizaam bij de Europese samen
leving weten aan te passen een 
extreem rechts fundamentalisme 
verbreidt. Wanneer hun integra
tie niet wordt vergemakkelijkt, 
vooral in het arbeidsproces, voor
al voor de jongeren, de kinderen 
van de immgranten die in feite 
geen immigranten, maar autocht
one 'inboorlingen' zijn, met het 
recht als ingezetenen te worden 
beschouwd, kan er een situatie 
ontstaan waarin het mes van het 
ene extremisme op de slijpsteen 
van het andere wordt gewet en 
heel de samenleving ervoor moet 
bloeden. 

GER VERRIPS 

maatschappij van de toekomst lig
gen nu op de vuilnisbelt van de 
onwerkbare utopieen. Futurolo
gie was twintig jaar geleden een 
nieuw vak dat toekomst leek te 
hebben; bij mijn weten bestaat 
het a! lang niet meer en weet de 
jonge generatie van de jaren ne
gentig niet eens dat professor 
Fred Polak het futurologisch ora
kel van begin jaren zeventig was, 
het kan verkeren. 

De immateriele problemen 
van de jaren zeventig bestaan nog 
steeds. Ze doen zich nu met de
zelfde ernst voor als toen en zijn 
ook even moeilijk oplosbaar. 
Toch zal de politiek een beleids-
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lijn moeten ontwikkelen die het 
ons mogelijk maakt ze als funda
mentele problemen van onze ver
zorgingsstaat te onderkennen en 
ze de aandacht te geven die ze ver
dienen, het zijn de problem en van 
dood en Ieven, en dan vooral bij 
het levensbegin en het levensein
de. Levensbegin en levenseinde 

. vormen de twee polen waarbin
nen zich het Ieven van ieder van 
ons afspeelt. Beide staan echter 
onder de druk van tegenstrijdige 
verwachtingen en belevingen en 
dat bepaalt ons Ieven meer dan 
vaak gedacht wordt. Deze keer 
zal ik het hebben over het !evens
begin; een volgende keer hoop ik 
iets te zeggen over het levensein
de. 

Teaenaestelde verwachtinaen 

Kenmerkend voor onze tijd is dat 
met behulp van effectieve anti
conceptiemethoden en -middelen 
zwangerschap voor bijna honderd 
procent kan worden losgekop
peld van de geslachtsgemeen
schap. Dat betekent vee! voor de 
geslachtsgemeenschap, die spon
taner en meer ontspannen kan 
verlopen dan vroeger het geval 
was. Maar ook voor de conceptie 
betekent die loskoppeling vee!. 
Deze conceptie kan worden uit
gesteld tot het tijdstip dat de aan
staande ouders (of soms aileen de 
moeders) dat gewenst achten. Of 
die conceptie uitloopt op de zo 
begeerde zwangerschap is weer 
wat anders, maar uitstel van con
ceptie en zwangerschap, soms tot 
de vrouw achter in de dertig is, 
komt steeds vaker voor. Demo
grafen maken ons dat duidelijk: 
lag vroeger de gerniddelde leef
tijd waarop vrouwen kinderen 
kregen v66r in de twintig, dan 
schuift die nu op naar de dertig. 
Steeds meer kinderen hebben ou
de ouders. We hebben nog geen 

idee wat dat betekent; dat zal ach
teraf moeten blijken. Maar zeker 
is dat de belevina van ouder- en 
kinderschap zal veranderen. AI
leen al de mogelijkheid om klein
kinderen en achterkleinkinderen 
te krijgen wordt drastisch ver
kleind. 

Maar de tegengestelde ver
wachtingen zitten ergens anders. 
Aan de ene kant ondervindt het 
hebben van kinderen een !age 
waardering. Men gebruikt dan 
termen als 'handenbindertjes' en 
'aandachtvragers'. Ze belemme
ren je in je maatschappelijke car
riere en frustreren je uitgaansle
ven, het is voor een vrouw ook 
buitengewoon moeilijk om een 
baan te krijgen en te houden in 
combinatie met het krijgen en 
opvoeden van kinderen. De poli
tiek schijnt dat nog overwegend 
als een prive-probleem te zien. In 
dit opzicht is de Nederlandse poli
tiek ronduit achterlijk. De 'last' 
voor het hebben van kinderen 
wordt op de moeders afgewen
teld; of de vaders er een dee! van 
meedragen is aan hun vrije keuze 
voorbehouden, het bedrijfsleven 
doet alsof zijn neus bloedt en de 
maatschappij als geheel stelt zich 
vrijblijvend op. De !age waarde
ring voor het krijgen en hebben 
van kinderen op een te vroeg ge
acht tijdstip is dus niet zozeer aan 
persoonlijke waarderingen toe te 
schrijven als wei aan maatschap
pelijke omstandigheden. 

Tegelijk wordt van het hebben 
van kinderen heel veel verwacht, 
meer dan ooit. Babyspeciaalzaken 
spelen daarop in; nog nooit is het 
aanbod aan luxewaren voor zui
gelingen zo groot geweest als 
thans.Je komt ogen tekort, maar 
vooral geld, want wat wordt aan
geboden is aileen voor kapitaal
krachtigen bestemd of voor hen 
die in een dubbelbaan jaren heb-

ben gespaard om 'hun kindje van 
alles het beste te geven', zoals de 
reclame de zaken voorstelt. Kin
deren hebben is een soort luxe ge
worden die steeds minder men
sen zich kunnen veroorloven. Je 
moet eerst goed rekenen of je je 
deze luxe kunt veroorloven, want 
de hypotheek gaat door en de 
financiele lasten stijgen enorm. 
Van de kinderbijslag kun je im
mers niet vee! meer dan de in
houd van de zuigfles bekostigen. 
Als na lang wikken en wegen de 
rekensom klopt, komt het eigen
lijke probleem om de hoek kij
ken: hoe zwanger te worden nu 
het je maatschappelijk goed uit
komt? Het maatschappelijke opti
mum loopt immers niet gelijk op 
met het biologisch optimum, dat 
zeker tien tot vijftien jaar vroeger 
valt. Als het je maatschappelijk 
uitkomt, is het in biologisch op
zicht soms bijna te laat. 

Geen nood, dan komt de me
dische wetenschap te hulp. De 
techniek om zwangerschap te be
vorderen is drastisch verbeterd en 
staat iedereen ten dienste. Over 
de betaalbaarheid praten we even 
niet; de maatschappij moet het er 
maar voor over hebben. De meest 
geavanceerde vorm van verbete
ring van de vruchtbaarheid is te
genwoordig ongetwijfeld de in 

vitro fertilisatie (1 v F), waarmee 
inderdaad sommige vrouwen ge
holpen kunnen worden, maar 
niet aile. De succesverhalen in de 
media verzwijgen maar al te vaak 
bet !age succes-percentage (nog 
geen twintig procent) en de vele 
beproevingen die de vrouw in 
kwestie moet doorstaan. Maar als 
het allemaal lukt en de vrouw is 
inderdaad in blijde verwachting, 
dan rijst er een nieuw probleem; 
wat te doen met de (pre-)embry
os di over zijn? Om de kans op 
succes te vergroten worden im-
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mers meer eicellen bevrucht dan 
nodig zou zijn als elke enkelvou
dige implantatie tot het gewenste 
resultaat zou leiden . Er worden 
er meer bevrucht dan er gei:m
planteerd worden en er worden 
er meer ge'implanteerd dan er 
naar verwachting geboren wor
den . In beide gevallen bestaat de 
mogelijkheid dat er een 'teveel' 
onstaat, het 'teveel' aan ingeplan
te embryos kan door abortus 
worden verwijderd, terwijl be
vruchte maar niet ge'implanteerde 
eicellen kunnen worden ingevro
ren voor later gebruik, vernietigd 
dan wei voor experimen~en be
nut. 

Zonder een ethisch oordeel uit 
te spreken stel ik vast dat de medi
sche wetenschap ons hier voor 
een onvermijdelijke paradox 
plaatst; met de bevruchte eicellen 
die bedoeld zijn om de gewens
te zwangerschap op te leveren, 
wordt buitengewoon zorgvuldig 
omgesprongen, maar de 'overbo
dige' worden aan de ijskast, de 
vernietiging of het experiment 
overgegeven. Op het spreken 
over het experimenteren met 
(pre-)embryos rust een tahoe. 
Toen ik onlangs op een symposi
um over de status van embryos en 
pre-embryos aan een medisch 
deskundige vroeg of er (pre-) 
embryos worden gekweekt !ou
ter en alleen om er mee te ex
perimenteren, weigerde hij cate
gorisch een antwoord. Zijn drie
maal herhaalde reactie was; 'Be
vruchte eicellen en pre-embryos 
waarmee geexperimenteerd is in 
het kader van de hulpverlening 
aan vrou-wen via IVF, worden na 
afloop vernietigd.' Mijn vraag 
werd dus ontweken. Daaruit kan 
niet worden geconcludeerd dater 
wordt gekweekt om te experi
menteren buiten de hulpverle
ning om, maar ook niet dat dat 

niet wordt gedaan. Zou het niet 
goed zijn een onderzoek in te stel
len? 

Beschermwaardisheid 
Uit het bovenstaande trek ik twee 
voorlopige conclusies. De eerste 
is dat de tegengestelde verwach
tingen rond het levensbegin niet 
maar incidenteel en toevallig zijn, 
maar inherent aan onomkeerbare 
maatschappelijke ontwikkelingen 
en aan de stand van zaken in de 
medische wetenschap. De medi
sche wetenschap lost niet aileen 
problemen op, maar creeert ook 
nieuwe - preciezer gezegd; de 
oplossing is teselijk het nieuwe 
probleem . Vroeger gingen men
sen trouwen, met elkaar naar bed 
(de volgorde was vaak omge
keerd, net als nu) en kregen kin
deren. Als de gezinsvorming als 
voltooid werd beschouwd, werd 
in enigerlei vorm anticonceptie 
toegepast. Wie onvruchtbaar 
bleek te zijn had dat te accepte
ren, men deed daar niet al te 
moeilijk over. Feitelijk kon toen 
ook al geslachtsgemeenschap 
strikt gescheiden worden van 
voortplanting, maar in de bele
ving van de mensen hoorden ze 
toch bij elkaar; gewenste zwan
gerschap was een bekroning van 
het liefdesleven . 

Tegenwoordig ligt dat anders; 
in de beleving van vee) mensen 
zijn geslachtsgemeenschap en 
zwangerschap twee zaken die 
weinig of niets met elkaar te 
maken hebben; desnoods kan 
men beide los van elkaar regelen, 
afhankelijk van een beschikbare 
partner, respectievelijk een voor
handen zijnde medische techniek. 
Oat laatste brengt de mogelijk
heid met zich mee de tegengestel
de verwachtingen rond het heb
ben van kinderen met elkaar te 
verzoenen. Maar dan niet door 

terug te keren naar de beleving 
van vroeger die zwangerschap als 
het natuurlijke gevolg van ge
slachtsgemeenschap zag, maar 
door het geschikte tijdstip voor 
zwangerschap bewust te kiezen. 
Oat is niet het biologisch optimale 
tijdstip, maar het maatschappelijk 
optimale tijdstip. Zolang dat 
maatschappelijke optimale tijd
stip nog niet is aangebroken, zijn 
kinderen hoogst ongewenst. Mis
lukt de anticonceptie, dan bestaat 
de mogelijkheid de zwangerschap 
af te breken door een medische 
ingreep, (hier op te vatten als een 
ingreep door een medicus . Of 
abortus als 'correctie van een mis
lukte anticonceptie' echt een me
dische ingreep is, kan met recht 
betwijfeld worden.) Is echter het 
maatschappelijk optimale tijdstip 
aangebroken, dan moet de zwan
gerschap ook worden gereali
seerd, desnoods met behulp van 
alle beschikbare medische tech
nieken. De !age waardering van 
het hebben van Kinderen slaat dan 
om in een zeer hoge. We hebben 
er geen idee van of dit beter of 
slechter is dan de situatie van 
vroeger; maar het is niet moeilijk 
in te zien dat de beleving van het 
hebben van kinderen er ingrij
pend door wordt be'invloed. En 
als blijkt dat men zich in het tijd
stip heeft vergist en het te laat is? 
Dan zal er meer te verwerken zijn 
dan vroeger, toen men gewend 
was het Ieven te nemen zoals het 
zich in al zijn grilligheid aandien
de. 

De tweede conclusie ligt op 
het gebied van de publieke waar
dering van de status van embryos 
en pre-embryos. De waardering 
van die status kan men niet aan het 
toeval overlaten, die draagt een 
publiek ethisch karakter en gaat 
ver hoven een private waardering 
uit, hoe moeten we hier beslis-



s&..o41992 

HOOFDEN & ZINNEN 

sen? Op het genoemde symposi
um werd door een ethicus de 
opvatting verdedigd dater bij em
bryos en pre-embryos sprake is 
van toenemende beschermwaardia
heid. Zijn redenering had de char
me van de eenvoud; het is toch 
absurd om een zaadcel die in een 
laboratoriumsituatie op een scho
teltje verenigd is met een eicel, te 
beschouwen als een mens? Voor 
de twintigste dag is er nog geen 
sprake van een differentii'~ring van 
de cellen, pas als de bevruchte 
eicel bij de vrouw is ingeplant en 
zich goed ontwikkelt, treedt er na 
verloop van tijd vorming van de 
vitale lichaamsfuncties op. Dan 
neemt ook de beschermwaardig
heidtoe. Je mag dus experimente
ren met pre-embryos die niet 
ouder zijn dan twintig dagen en in 
sommige gevallen ook nog met 
embryos die ouder zijn, rnits dat 
tot heil is van de mensen om wie 
het allemaal begonnen is, het ex
perimenteren moet aan strikte 
voorwaarden zijn gebonden, het 
mag niet gebeuren om de weten
schappelijke nieuwsgierigheid te 
bevredigen. 

De man (het was een man; een 
vrouw zei rnij achteraf dat aileen 
een man zo afstandelijk over be
vruchte eicellen kan praten) was 
natuurlijk geheel te goeder 
trouw, maar scheen zich de con
sequenties van zijn opvatting niet 
bewust te zijn. Natuurlijk zullen 
die zijn dat pre-embryos en in 
sommige gevallen ook embryos, 
worden vrijgegeven voor weten
schappelijke experimenten. Er 
zijn altijd medische redenen te 
bedenken waarom dat nuttig is. 
Van strikte voorwaarden moeten 
we ons niet al te veel voorstellen; 
die zullen, net als in bepaalde 
voorstellen betreffende de legali
sering van euthanasie, niet een 

inhoudelijk, maar een formeel 
karakter dragen. Daarmee wordt 
alleen de schijn opgehouden en 
verder niks, het eigenlijke punt is 
natuurlijk dat het concept van 
'toenemende beschermwaardig
heid' niet deugt. Dat houdt een 
glijdende schaal in, maar bij glij
dende schalen is het publieke be
lang vooral gediend bij het mini

male beainpunt. Is dat een nulpunt 
of een punt van minimale bescherm
waardiaheid? In de redenering van 
genoemde ethicus, die verbonden 
is aan het Centrum voor Bio
ethiek aan de Rijkswtiversiteit 
Utrecht, blijft dat onduidelijk, 
maar zijn hele redenering lijkt van 
een nul punt uit te ga.an, want niet 
redenen van (rninimale) be
schermwaardigheid geven aan 
wanneer geexperimenteerd mag 
worden, maar medische redenen. 
Dat betekent: de medische stand 
beslist op grond van eigen inzicht, 
publiek gezien echter is maar een 
ding van doorslaggevend belang; 
wat is minimaal beschermwaar
dig, hoe de medici daar ook over 
denken? Echter, wat minimaal 
beschermwaardig is, is in de volle 
zin des woords beschermwaardig; 
het is immers niet duidelijk wat 
'meer of rninder beschermwaar
dig' inhoudt. Als een junk minder 
beschermwaardig zou zijn dan, 
Iaten we zeggen, een lid van de 
Amsterdamse gemeenteraad, 
mag een junk dan desnoods wei 
creperen en een Amsterdams 
gemeenteraadslid niet? Nee toch 
zeker! Ofwel, het begrip 'toene
mende beschermwaardigheid' is 
publiek niet bruikbaar, want poli
tiek niet operationaliseerbaar, het 
geeft aileen maar de medici een 
vrijbrief om te experimenteren 
en er is geen reden te bedenken 
hun dat toe te staan. 

N6g een moeilijkheid; als zo-

iets als 'toenemende bescherm
waardigheid' gebaseerd is op em
pirische kenmerken van toene
mende levensfuncties, dan valt er 
niet aan te ontkomen dat er ook 
zoiets is als 'afnemende be
schermwaardigheid' bij verlies 
van levensfuncties . Een glijdende 
schaal is nu eenmaal een glijdende 
schaal. Door genoemde ethicus 
werd met kracht en emotioneel 
tegen deze parallellie geprotes
teerd, hij wilde van afnemende 
beschermwaardigheid niet we
ten. Daarin neem ik hem serieus, 
maar dat komt niet in mindering 
op het gebrek aan logica van zijn 
redenering. Waarom zouden bij 
een dalende levenslijn ineens niet 
empirische gegevens van biologi
sche, fysieke, psychische en men
tale aard mogen gelden als ze bij 
een klimmende levenslijn cruciaal 
worden geacht? Ook de ethiek 
kan de logica niet negeren, even
min als de wetenschap dat kan. 
Voor de politiek is er aile reden 
om zich met dit soort zaken te 
gaan bemoeien, niet om de zaak 
'tot ieders bevrediging te rege
len' (want dat kan niet en moet 
niet), maar om de publieke be
schermwaardigheid van het Ieven 
niet prijs te geven terwille van 
welk medisch belang ook. Dat 
soms het Ieven niet Ianger te be
schermen valt, ook het beginnend 
Ieven niet, is een tragische werke
lijkheid die ons de kloof tus
sen beschermwaardiaheid en be
schermonmoaelijkheid pijnlijk be
wust maakt. Maar uit de be
schermonmoaelijkheid conclude
ren tot de beschermonwaardiaheid 
is niet aileen een logische fout; 
het is ook een morele en politieke 
fout. Zulk soort fouten kunnen 
we ons niet veroorloven. 

GERRIT MANENSCHIJN 
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C onferentie over 
cultuurpolitiek 

Ruim tien jaar geleden vlamde in 
de Nederlandse sociaal-democra
tie het debat over cultuurpolitiek 
weer even op. J.M. den Uyllok
te, met een rede tijdens de uitrei
king van de P. C.Hooft-prijs aan 
Remco Campert, tal van reacties 
uit. 'Potentieel zijn kunstenaars 
en politici met hetzelfde bezig', 
zei hij. En: 'In de integratie van 
politiek en cultuur, die de kern 
vormt van socialistisch cultuurbe
leid, (zijn) de voorwaarden en 
kansen begrepen voor zo'p 
zwaarbeladen begrip als culturele 
vernieuwing'. 

Daama is het weer stil gewor
den rond de cultuurpolitiek- niet 
aileen in de PvdA. Sociaal-econo
rnische vraagstukken vroegen om 
aandacht; het econornische en be
stuurskundige denken rukte op. 
En het kunst- en cultuurbeleid 
ademde een sfeer van consensus, 
waarin ministers en wethouders 
van uiteenlopende politieke sig
natuur elkaar moeiteloos opvolg
den. 

Moeten we met die, beschei
den en zuinige, consensus tevre
den zijn - bijvoorbeeld omdat 
cultuur(politiek) al kwetsbaar ge
noeg is? Of moeten de pretenties 
op dit terrein eindelijk weer eens 
worden opgeschroefd? 

Op zaterdag 2 3 mei houden de 
Boekmanstichting en de Wiardi 
Beckman Stichting, tegen deze 
achtergrond, een conferentie on
der de titel: T ussen elite-kunst en 
massa-culttur. De sociaal-democratie 

na de cultuurspreidina. Op deze 
conferentie staan drie thema's 
centraal: 

- 'culturele democratie', of 
hoe een derde weg te vinden tus-

sen traditionele cultuurspreiding 
('kunst is alles') en een plat cul
tuurrelativisme ('alles is kunst'); 

- 'het duale bestel', of hoe de 
markt bij het cultuurbeleid te be
trekken, zonder de cultuur aan 
het marktmechanisme over te le-
veren; 

- 'massacultuur', of hoe een 
kritiek van de commerciele sa
menleving te verzoenen met res
pect voor de massaconsument. 

De bijeenkomst wordt afgeslo
ten met een rede van minister 
d' Ancona over de plaats van een 
nationale cultuurpolitiek, in een 
periode van decentralisering en 
Europeanisering. 

De conferentie is de derde in 
een reeks die de Boekmanstich
ting samen met wetenschappelij
ke bureau's van politieke partijen 
organiseert. 

Proaramma 
IO.OO 

Culturele democratie. 

Inleiding 1. Kassies (lid Eerste 
Kamer), met commentaar van 
H. van Os (directeur Rijksmu
seum) en H. van Beers (directeur 
VPRO). 

Discussie 

I 1.30 

Markt en overheid: een duaal bestel 
voor de cultuur? 

Inleiding C. Smithuijsen 
( directeur Boekmanstichting) 
Forumdiscussie met P. Schnabel 
(Universiteit Utrecht), F. Niessen 
(lid Tweede Kamer) en 1. Lint
horst (wethouder Rotterdam) 

I 2.45 Lunch 

I3·45 
Massacultuur: manipulatie cj' 
emancipatie? 

Bijdragen van o.a. van Th. Beck
ers (Universiteit Tilburg), 
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R.Laermans, (Universiteit 
Leuven - o.v.) en vele anderen. 
Discussie 

16.oo 

Afsluiting door H. d' Ancona 
(Minister van Welzijn, Volks
gezondheid en Cultuur) 

Nieuwe publikatie : 

Vorige maand publiceerde de 
Wiardi Beckman Stichting, sa
men met het Opleidingsinstituut 
PvdA en de AG der Woodbrook
ers, de bundel Contouren van ver

nieuwinB. Herorientatie in de PvdA . 
De artikelen. in deze bundel 

geven geen pasklare oplossingen 
voor de huidige maatschappelijke 
problemen of de benarde positie 
van de PvdA. De bijdragen gaan 

· 'in de diepte'. Ze onderzoeken 
kritisch de waardenorientaties 
achter een aantal uitgangspunten 
van de sociaal-democratie - en 

De conferentie vindt plaats in De 
Rode Hoed in Amsterdam op za
terdag 23 mei a.s. Prijs : f45, 
(inclusieflunch) . 

U kunt zich tot 1 1 mei aanmel
den bij de Wiardi Beckman Stich
ting, t.a.v. R. Nijholt, Postbus 
1 3 1 o, 1 ooo B H Amsterdam onder 

constateren nogal wat misvattin 
gen en illusies . Ze toetsen de uit
gangspunten op hun relevantie 
voor toekomstige maatschappe
lijke ontwikkelingen - en zetten 
nogal wat vraagtekens. 

Uit de artikelen doemt een 
aantal contouren van vernieu
wing op. Ze kunnen worden sa
mengevat onder de noemers if

Jectiif burserschap, technolosische 
vernieuwinB en milieu als modernise-

rinssproject en electorale partij en 
politiek primaat. 

De artikelen zijn voortgekomen 
uit de Zomerschool PvdA 199 1 

die werd georganiseerd door de 

gelijktijdige storting van ge
noemd bedrag op Postbank 
3o6o3, van de Wiardi Beckman 
Stichting, Amsterdam, onder 
vermelding van: conferentie 23 
mei. 

genoemde drie instellingen. 
De bundel werd geredigeerd 

en van een inleiding voorzien 
door Jan Nekkers. Bijdragen van: 
Bart Tromp, Mark Bovens, Paul 
Frissen, Hans Achterhuis, Arie van 

der Zwan, Annemieke Roobeek, Pieter 

van Driel, Rcif Janssen, Maarten 

Hajer, Marjanne Sint, lneke van 

Dijk, Paul Kalma en Thijs Wiiltsens. 

De bundel is te bestellen door 
overmaking van j22,5o naar 
Postbank 3479700, ten name van 
PvdA-brochures, Amsterdam, 
onder vermelding,van het bestel
nummer: 902 . 



-

ge
ank 
nan 
tder 

23 

!erd 
zien 
van: 
Paul 

van 

ieter 

~rten 

van 

:loor 
naar 
! van 
1am, 
:stel-

Onlangs verwoordde het CDA

kopstuk Wil Albeda het volgende 
denkbeeld: 'Een reconstructie 
van de verzorgingsstaat zal beter 
lukken met de PvdA dan met de 
vvo. Maar in de praktijk gaat het 
niet vee! anders dan met de libe
ralen.' 1 Het is een triest beeld. 
De PvdA, voormalig schepper en 
beschermheer van uitkeringspa
radijs Nederland, wordt in een 
adem genoemd met de vvo, een 
partij die staat te popelen om de 
ontmanteling van de verzorgings
staat weer krachtig ter hand te 
nemen. De verhoudingen lijken 
drastisch gewijzigd. De vv o of de 
PvdA, het is lood om oud ijzer als 
het om het sociale beleid gaat. 
Oat moet welhaast ook de indruk 
van vee! kiezers zijn . Want nude 
pijn van de rampspoedige zomer 
van 199 r - hoewel nog niet ver
geten en vergeven - enigszins 
verminderd lijkt, schetsen de opi
niepeilingen toch nog voortdu
rend een somber electoraal per
spectief voor de sociaal-democra
tie. En ook al wensdroomde de 
commissie-Wolfson in haar rap
port over de activerende, brede 
en bestuurbare verzorgingsstaat, 
dat de PvdA na jaren van verdedi
ging van het bestaande weer in de 
aanval was 2 , het initiatief tot ver
andering ligt vooralsnog elders . 

Zoals bij de christen-democra
ten, die hun visie op de noodza
kelijke reconstructie van de ver
zorgingsstaat al in een reeks kloe
ke ideologische rapporten en 
andere publikaties hebben vastge
legd.3 Huisfilosoof van het CDA, 

E. M. H. Hirsch Ballin, bij voor
beeld, onderkende in een terug
blik op het beleid in de jaren tach
tig weliswaar de overeenkomsten 
met liberalen en socialisten waar 
het ging om terugtreding van de 
overheid, maar benadrukte toch 
het eigene van de christen-demo
cratie: 

'Maar - en dat was steeds het 
verschil met andere politieke 

s&..o 51992 

Sociaal
democratie 
en verzor-

gingsstaat: 
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Als universitaire docenten verbonden 

aan de Vaknroep politicolonie en 

bestuurskunde van de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. 

stromingen - het ging onze poli
tieke beweging ( ... ) om vee! 
meer dan (technische) effectivi
teit en economische doelmatig
heid. In de optiek van de christen
democraten speelde een meer 
principiele visie op de verhouding 
tussen overheid en samenleving 
een nog belangrijker rol. Hun 
analyse van de verzorgingsstaat 
betrof niet slechts het falen - in 
de zin van ineffectiviteit - van de 
verzorgingsstaat, maar problema
tiseerde enkele centrale vooron
derstellingen van de inrichting en 
werking van de verzorgings
staat. '4 

Zelfbewust wijzen de chris
ten-democraten er nu op, dat zij 
nooit de fout hebben gemaakt 
eenzijdig de markt dan wei de 
staat te verafgoden, maar altijd 
warme belangstelling hebben ge
had voor het maatschappelijk 
rniddenveld. Het CDA is er dan 
ook heilig van overtuigd dat het 
een gezonde, temperende in
vloed heeft gehad op het over
trokken hervormingsstreven van 
de jaren zeventig, gebaseerd als 
dit was op een onwrikbaar, maar 
ongegrond vertrouwen in de 
maakbaarheid van de samenle
ving. 

De huidige coalitie vertegen
woordigt vooralsnog een noodza
kelijke stap in de poging de ver
zorgingsstaat te reconstrueren 
naar christen-democratisch mo
del. En in dit model staat de revi
talisering van het maatschappelijk 
midden veld centraal. Met andere 
woorden, de christen-democra
ten slijpen een mes dat aan twee 
kanten zal snijden: de oplossing 
voor de crisis van de verzorgings
staat door een aansporing van het 
rniddenveld tussen staat en eco
nornie, is tegelijkertijd een beves
tiging en versterking van een van 
de traditionele machtsbases van 
het c D A. Deze poging zal des te 
geslaagder zijn naarmate de rela
tie tussen PvdA en FNV losser 

1 93 
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wordt. Deze koers van het midden(veld), in de zin 
van 'tussen links en rechts' en 'tussen staat en 
markt', wordt weliswaar onderbouwd met morele 
beginselen, maar is daarnaast een plan de campanne 
dat in het teken staat van machtspolitiek. Juist door 
de traditionele middenkoers zal de christen-demo
cratische aanwezigheid nog voor geruime tijd een 
politiek gegeven zijn. 

De sociaal-democratie is terecht naarstig op zoek 
naar een antwoord op deze christen-democratische 
uitdaging. De commissie-Wolfson heeft in ieder 
geval al de juiste vragen gesteld: I. Welke elemen
ten in het sociaal-democratische gedachtengoed vor-

. men nog steeds het ideaal en de maatlat voor nieuw 
beleid, en 2. Welke arrangementen van de verzor
gingsstaat hebben eigenlijk nog geldigheid? Een 
overtuigend antwoord op deze kernvragen is inder
daad dringend gewenst, indien progressief Neder
land in het komend decennium invloed wil (blijven) 
uitoefenen op de herbouw van de verzorgingsstaat. 
Dit is niet aileen van belang vanuit overwegingen 
van sociale rechtvaardigheid, maar ook vanuit poli
tiek-strategisch oogpunt. Een sociaal-democratische 
beweging die niet kan beschikken over een gefun
deerd en aansprekend sociaal-politiek alternatief, 
heeft slechts geringe kansen in de strijd om de rege
ringsmacht en om de macht in het maatschappelijke 
middenveld. 

Vier misverstanden omtrent de geschiedenis en het 
karakter van de Nederlandse verzorgingsstaat be
moeilijken ten zeerste een vrijmoedig debat over de 
noodzakelijke vernieuwing van de sociale politiek. 
Ze staan bovendien de politieke revitalisering van 
de Nederlandse sociaal-democratie in de weg. We 
schetsen deze misverstanden in de vorrn van een 
viertal stellingen: 

I . De verzorgingsstaat bestaat niet. Er bestaan 
meerdere varianten, waarvan de Nederlandse versie 
er slechts een - en zeker niet de beste - is. Het hui
dige debat mist node een blik over de grenzen. 

2. De Nederlandse verzorgingsstaat is geen soci
aal-democratische verworvenheid. Hij is het resul-

taat van politieke comprornissen en van een drievou
dige bevruchting, waarbij zowel sociaal-democrati
sche en liberale elementen als christen-democrati
sche - en in het bijzonder katholieke - grondpatro
nen duidelijk herkenbaar zijn gebleven. Het huidige 
debat client in het juiste historische perspectief te 
worden geplaatst. In laatste instantie betreft het hier 
tevens de politiek-strategisch wezenlijke vraag naar 
politieke aansprakelijkheid. 

3. Het karakter van de verzorgingsstaat is niet ai
leen financieel-economisch, maar ook cultureel en 
moreel van aard. De huidige discussie richt zich te 
sterk op de beheersing van kosten. 

4· De verzorgingsstaat heeft nooit direct aan aile 
burgers een bestaansminimum gegarandeerd. Een 
groot dee! van het sociale beleid is steeds uitgegaan 
van de traditionele gezinsstructuur, waarin mannen 
buitenshuis betaalde arbeid verrichtten en vrouwen 
thuis de onbetaalde zorgarbeid op zich namen. In de 
huidige discussie zou vee! meer aandacht moeten 
bestaan voor het seksespecifieke karakter van sociale 
voorzieningen en voor de seksespecifieke verdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid. 

De verzorninnsstaat in internationaal perspectiif 

Zowel de internationale wetenschappelijke litera
tuur als de gangbare politieke denkbeelden over het 
ontstaan en de geschiedenis van verzorgingsstaten 
zijn lange tijd sterk be'invloed door de mythe van het 
sociaal-democratische model. De grondthese van dit 
modelluidt dat de ontwikkeling van verzorgingssta
ten ii1 de hoogontwikkelde democratieen het resul
taat is van staatsinterventie onder Ieiding van de so
ciaal-democratische arbeidersbeweging. Het verle
nen van sociale rechten aan de arbeidersbeweging 
zou de voorwaarden scheppen voor de solidariteit 
waarrnee de sociaal-democratie haar positie zou 
kunnen verstevigen. Een geleidelijke overgang naar 
de socialistische of sociaal-democratische maat
schappij zou kunnen plaatsvinden juist door de koes
tering van een efficiente kapitalistische economie. 
Het streven naar volledige werkgelegenheid werd 

1. Vrij Nederland, 15-2-1992. rol van de overheid en de samenlevin9, 4· E.M .H. Hirsch Ballin, 'De verant
woordelijkheid van de overheid in een 
verantwoordelijke samenleving. Een 
christen-democratische visie op de 
overheid', in: De betekenis van de chris
ten-democratische politieke overtuiBinB 
voor de komende tien jaar in de europese 
context, pubHcatie van het CDA en het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA, Houten: Bohn Stafleu Van 
Loghu~, 1991,p.41. 

2. Niemand aan de kant in Nederland, 
Amsterdam: PvdA, 1992, p. 9· 
3· Vernieuwinaombehoud, 1982; Van 
Verzorainasstaat naar verzorainasmaat
schappij, 1 9 8 3; Werkloosheid en de crisis 
in onze samenlevine, 1984; Discussienota 
over de verantwoordelijke samenlevin9, 
1 9 8 7; Op het spoor van de verantwoorde
lijke samenlevin9. Eindresultaat van een 
CDA-discussie, I 98 8; Publieke aerechtiB
heid. Een christen-democratische visie op de 

1 990; De betekenis van de christen-demo
cratische politieke overtuiBinB voor de 
komende tien jaar in Europese context, 
199 1. Zie voor een kritiek op het idee 
van de verantwoordelijke samenle
ving: G. Engbersen en A. Komter, 
'Schuivende verantwoordelijkheden. 
De verdeling van lasten en 1 usten in 
een "verantwoordelijke samenleving'", 
in: Beleid &_Maatschappij, 1988, 5, pp. 
238-247· 
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daarbij zowel gevoed door overwegingen van solida
riteit als gemspireerd vanuit de idee dat het mogelijk 
was de tegenstelling tussen effi.cientie en gelijkheid 
te overstijgen. Sterker nog, optimale economische 
effi.cientie zou aileen tot stand kunnen komen op ba
sis van een stelsel van omvattende sociale rechten en 
gelijkheid. De welvaartsstaat met universele sociale 
rechten en volledige werkgelegenheid geldt in dit 
perspectief als bewijs voor het sociaal-democratisch 
gelijk. Deze stelling bepaalt in hoge mate het zelf
beeld van sociaal-democratische partijen in West
Europa. 

ln recent sociaal-wetenschappelijk onderzoek is 
de identificatie tussen sociaal-democratie en verzor
gingsstaten inmiddels losgelaten. In plaats daarvan 
wordt de stelling verdedigd dat de verzorgingsstaat 
niet bestaat.5 Er bestaan meerdere versies, waaraan 
verschillende politieke krachtsverhoudingen en 
compromissen ten grondslag liggen. ln de meeste 
gevallen heeft de soci_aal-democratie slechts een 
marginale of gedeelde rol gespeeld. 

Vanuit een vergelijkend perspectiefkan men drie 
ideaaltypen van de welvaartsstaat onderscheiden. 
De eerste, liberale, versie is gebaseerd op een rots
vast vertrouwen in de werkzaamheid van de (ar
beids-)markt, waarbij de veronderstelling is dat bur
gers zichzelf kunnen verzekeren tegen de risico' s die 
het Ieven in een ontwikkelde samenleving met zich 
meebrengt. De staat treft in deze conceptie alleen 
karige voorzieningen die een zeker bestaansmini
mum garanderen voor het geval mensen niet in staat 
blijken zichzelf te bedruipen. Het prototype van een 
dergelijk stelsel vindt men in de Verenigde Staten. 

De New Deal van 1935 betekende een zekere his
torische breuk met het stringente economisch libe
ralisme, toen ook in de vs voorzieningen werden ge
troffen voor werklozen, ouderen en arbeidsonge
schikten. 6 Het Amerikaanse sociale stelsel ontbeert 
echter nog steeds adequate regelingen bij ziekte en 
ziektekosten en kent niet of nauwelijks een systeem 
van kinderbijslag. De loondervingsregelingen die er 
zijn, sluiten bovendien nog steeds grote groepen 
loonafhankelijken uit door middel van scherp vast-

s. Zie G0sta Esping-Andersen, The 
Three Worlds ?[Welfare Capitalism, 
Cambridge: Polity, 199o; Francis 
G. Castles en Deborah Mitchell, 
'Three Worlds of Welfare Capitalism 
or Four?', in: Public Policy Proaram 
Discussion Papers, 1990, 2 1. 
6. Zie bij voorbeeld: Theda Skocpol, 
'The Limits of the American New 
Deal', in: G0sta Esping-Andersen, 
Martin Rein en Lee Rainwater (eds.), 
Staanation and Renewal in Social Policy: 

gestelde plafonds aan inkomen en uitkeringen. 
Amerikanen die bijna twee of meer maal het gemid
delde loon in de industrie verdienen, kunnen bij 
voorbeeld geen aanspraak maken op een uitkering. 
Zij hadden zichzelf maar moeten verzekeren. De
genen die wei recht op een uitkering hebben, moe
ten bovendien eerst een week op de eerste uitkering 
wachten en vall en vervolgens na 2 6 we ken in een 
zwart gat. Het gevolg van een dergelijk stelsel is dat 
zelfs in 1 9 8 7 , toen de Amerikaanse econonlie een 
aanzienlijke groei vertoonde, ongeveer tweederde 
van de werklozen het zonder uitkering moest stel
len.7 Sommige hedendaagse voorstellen voor een 
ministelsel behelzen in feite een milde vorm van een 
dergelijk beperkt opgevatte overheidstaak. ln het 
extreme geval eindigt men dan bij een stelsel, zoals 
in de vs, waar mensen onder het bestaansnlinimum 
in laatste instantie !outer het recht hebben om niet te 
sterven van honger. Het van overheidswege ver
strekken van voedselbonnen is het trieste dieptepunt 
van de Amerikaanse sociale politiek. 

Een geheel andere manier om sociale zekerheid 
te waarborgen treft men aan in Zweden, waar de 
aandacht van de sociale politiek vooral gericht is op 
de gebrekkige werking van de arbeidsmarkt zelf. 
Het behelst een poging om te verijdelen dat zwakke 
groepen sneuvelen in de concurrentiestrijd op de 
markt en om, in het algemeen, het vinden en behou
den van betaald werk te vergemakkelijken door 
scholing, de schepping van arbeidsplaatsen, infor
matievoorziening, bemiddeling· en de introductie 
van faciliteiten als kinderopvang en ouderschapsver
lof. Hier is in feite een bijzondere inhoud gegeven 
aan het begrip sociaal burgerschap. Ieclere burger, 
behoeftig of niet, deelt in de voorzieningen. Afge
zien van de uitgebreide regelingen bij inkomensder
ving, is het unieke aspect van de Zweedse welvaarts
staat gelegen in de politiek van volledige werkgele
genheid en een actief arbeidsmarktbeleid. De 
grondgedachte is simpel: een hoogontwikkelde ver
zorgingsstaat met genereuze sociale voorzieningen 
kan zich de verspilling van arbeidskracht eenvoudig
weg niet perrnitteren. Van de totale som geld (zo'n 

the Rise and Fall ?[Policy Reoimes, 
Armonk/New York: M.E. Sharpe, 
1987; Theda Skocpol en John 
Ikenberry, 'The Political Formation of 
the American Welfare State in 
Historical and Comparative 
Perspective', in: Comparative Social 
Research, 1983, 6; Linda Gordon (ed.), 
Women, the State and Welfare, Mallison: 
University of Wisconsin Press, 1990. 
7· OECD, Unemployment Outlook, 1988, 
p. 124. 
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3 procent van het Bruto Nationaal Produkt) die jaar
lijks besteed wordt aan arbeidsmarktbeleid, gaat 
maar een fractie naar uitkeringen. Dit staat in schril 
contrast tot de Nederlandse situatie waar vee! meer 
wordt besteed aan passieve dan aan actieve arbeids
marktmaatregelen ( zie tabel 1 . ) . 

T abel 1 • De verhouding tussen passieve en actieve 
arbeidsmarktmaatregelen in enkele verzorgingssta
ten, 1987. 

Franlcrijk 3-15 

Belgie 2-95 

Nederland 2.68 

Oostenrijk 2.61 

V erenigde Staten 2.45 

Italie 1.76 

Duitsland 1.36 

Zwitserland '-35 
Noorwegen 0.87 

Zweden 0-43 

(Bron: o ECD, Employment Oudook, sept. 1988, tabel 3· 1, p. 

86.) 

Ook de sociale dienstverlening in Zweden staat me
de in het teken van de werkgelegenheid, hetgeen 
een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Dit heeft overigens wel geleid tot de ont
wikkeling van wat men enigszins gechargeerd als het 
sekse-ghetto van de Zweedse welvaartsstaat zou 
kunnen bestempelen: 6o procent van de vrouwen in 
Zweden vindt emplooi in de sociale sector en drie
kwart van de mensen, werkzaam in de Zweedse 
welvaartsstaat, is vrouw. 8 

Een derde versie van de welvaartsstaat treft men 
aan in Duitsland, de pionier op het terrein van de so
dale verzekering. Duitslands huidige stelsel kwam 
in grote lijnen na de Tweede Wereldoorlog tot 
stand als een bijzonder compromis tussen het econo
misch liberalisme en de katholieke sociale beweging, 
met gebruikmaking van de erfenis van de sociale po
litiek van Bismarck en de Weimar-republiek.9 Ken-

merkend voor de in de eerste decennia na de oorlog 
tot stand gekomen 'sociale markteconornie' is het 
samengaan van stringent economisch (monetair) be
leid en traditionele regelingen op het terrein van de 
sociale politiek. Nog sterker dan in Nederland ken
merkt het stelsel in Duitsland zich door loongerela
teerde uitkeringen en bijzondere regelingen voor 
specifieke statusgroepen. Het herverdelingseffect 
van de sociale politiek in Duitsland is dan ook zeer 
beperkt. Net als de Nederlandse verzorgingsstaat is 
de Duitse bovenal een tranifer-staat, waarin over
drachten naar gezinnen een veel belangrijkere plaats 
innemen dan het aanbieden van diensten zoals in 
Zweden. En net als in Nederland bestaat het Duitse 
werkgelegenheidsbeleid vooral uit een poging het 
arbeidsaanbod te verrninderen, onder andere door 
de introductie van regelingen voor vervroegde uit
treding . De grondgedachte van de Duitse welvaarts
staat is nog steeds intact: het garandeert werkne
mers hun in een arbeidzaam Ieven opgebouwde sta
tus te behouden in geval van ziekte, arbeidsonge
schiktheid en ouderdom. 

De verschillende typen verzorgingsstaten onder
scheiden zich van elkaar door een typerende visie op 
de relatie tussen markt, gezin en staat, welke aan
zienlijke consequenties heeft voor de gevoerde so
dale politiek. De internationale vergelijking laat bo
vendien zien dat de identificatie van sociaal-demo
cratie met verzorgingsstaat historisch onhoudbaar 
is. Zoals genoegzaam bekend, zijn de eerste arbei
dersverzekeringen in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw door Bismarck in Duitsland gemtroduceerd. 
Maar ook als men kijkt naar Zweden, toch het pro
totype van de sociaal-democratische welvaartsstaat, 
blijkt dat de sociaal-democraten zeker niet op eigen 
kracht in staat waren uitgebreide voorzieningen 
voor de arbeiders te garanderen. Een coalitie tussen 
sociaal-democratie en de politieke vertegenwoordi
gers van de boeren ligt hier ten grondslag aan het 
sociaal compromis. 10 

De Nederlandse verzoroinosstaat: een lijdelijk stelsel 

In Nederland is in de loop der tijd een tussenoplos-

8. G0sta Esping-Andersen en john 
Micklewright, 'Alternative Welfare 
State Models in the OECD Countries: 

(red.), Het Zweedse model: aeschikt voor 
import?, Assen/Maastricht: Van 
Gorcum, 1990. 

1 o. Peter Baldwin, The Politics '!/Social 
Solidarity. Class Bases'!/ the European 

Welfare State 187>- 197>, Cambridge: 
Germany, Sweden, United States', 
Report for the MeetinB '!f Ministries '!f 
Social Affairs and Finance, Sponsored by 
UNICEF, Warschau, October 16, 
1990, p. 9· Zie voor een analyse van 
de Zweedse welvaartsstaat en voor een 
vergelijking tussen Nederland en 
Zweden onder andere: A. Buitendam, 
D.A.G. Dumas en A.C. Glebbeek 

9· Zie Jens Alber, Der Sozialstaat in der 
Bundesrepublik, 19 >0- 198 3, 
Frankfurt/New York: Campus, 1989; 
voor een vergelijkende analyse van de 
ontwikelingen in Duitsland, ltalie en 
Nederland, zie K. van Kersbergen, 
Social Capitalism. A Study '!/Christian 
Democracy and the Post- War Settlement'!/ 
the Welfare State, Florence: EUI, 1991. 

Cambridge University Press, 1990; 
voor een overzicht van recent onder
zoek naar de sociaal-democratie zie 
G0sta Esping-Andersen en Kees van 
Kersbergen, 'Contemporary Research 
on Social Democracy', in: Annual 

Review '!fSocioloBJ, vol. 1 8, verschijnt 
augus~s 1992 . 



)Or log 
is het 
ir) he
van de 
:l ken
:erela
t voor 
seffect 
k zeer 
;taat is 
over
plaats 

>als in 
Duitse 
ng het 
! door 
:le uit
vaarts
erkne
de sta
songe-

onder
isie op 
:e aan
·de so
aat bo
demo
udbaar 
arbei-
vorige 
tceerd. 
~t pro
tsstaat, 
'eigen 
ningen 
tussen 
roordi
tan het 

telsel 

10plos-

{Social 

ridge: 
~9o; 

onder
! zie 
! S van 
esearch 
ra/ 

;chijnt 

s &..o 5 1992 

sing ontstaan, waarbij de moeilijkheid om de ar
beidsmarkt vergaand te reguleren, wordt gecom
penseerd met een veelomvattend, maar uiterst com
plex stelsel van sociale wetten. Met Zweden deelt 
ons land wellicht de sterke verbreiding van de uitke
ringen, maar aan de actieve arbeidsmarktprestatie 
van Zweden kan Nederland niet tippen. Vergelijk
baar met Duitsland zijn het overdrachtskarakter naar 
gezinnen en het corporatisme dat men vooral in de 
uitvoeringsorganisatie herkent. In ons land hebben 
de wetten en regelingen bovenal de continuileit van 
het inkomen en niet die van het verrichten van be
taalde arbeid als doe!. De Nederlandse verzorgings
staat heeft dan ook bij uitstek een lijdelijk, hoewel 
tot voor kort ook tamelijk toeschietelijk, karakter. 
Zoals gezegd, besteden we vee! meer geld aan pas
sieve maatregelen als vervroegde uittreding en inko
mensvervangende uitkeringen dan aan actieve maat
regelen gericht op de arbeidsmarkt. DeN ederlandse 
sociale politiek stelt on~ubbelzinnig het behoud van 
inkomen hoven het behoud van werk. 

De belangrijkste oorzaak voor de scheefgroei in 
de verhouding tussen mensen met een betaalde baan 
(de zogenaamde 'econornisch actieven') en mensen 
zonder betaald werk (de 'econornisch inactieven', 
waarmee men niet aileen uitkeringsgerechtigden be
doelt, maar ook vrouwen die de onbetaalde zorgar
beid verrichten) is in de lijdelijkheid van ons sociaal 
stelsel gelegen. Het vraagstuk is bekend: steeds min
der mensen moeten de premies en belastingen op
brengen voor een groeiende groep van mensen, die 
op grond van een van de vele wetten recht heeft op 
een uitkering. De huidige nijpende problematiek 
van de arbeidsongeschiktheid en de op korte termijn 
te verwachten, vooral demografisch bepaalde, finan
ciele moeilijkheden bij de ouderdomsvoorziening
en, dienen in dit Iicht gemterpreteerd te worden. 

Het lot van de sociaal-democratie is in hoge mate 
gekoppeld aan het wei en wee van de verzorgings
staat, en wel vooral omdat de sociaal-democraten 
zich nog steeds vereenzelvigen met een stelsel dat 
niet het hunne is. Het is juist omdat de sociaal-demo
cratie er niet in is geslaagd haar ideeen op het terrein 
van de sociale politiek door te zetten, dat het Ne
derlandse sociale beleid zo'n ingewikkeld en passief 
karakter kent en de verzorgingsstaat aan zijn eigen 
lijdelijkheid ten onder dreigt te gaan. Politiek-stra-

1 1. Th.J.A.M. van Lier, 'Op weg naar 
de verzorgingsstaat ( 1950-196o)', in: 
Jan Bank en StefTemming, Van brede 
visie tot smalle mara•· Acht prominente 
socialisten over de SDAP en de PvdA, 
Alphen aan den Rijn: Sijthoff, 1981, p. 
158. 

tegisch is deze identificatie van sociaal-democratie 
en lijdelijke sociale politiek fnuikend. Belangrijker 
nog is de constatering, dat deze vereenzelviging his
torisch onjuist is. 

De stelling dat de Nederlandse verzorgingsstaat 
een sociaal-democratische verworvenheid zou zijn, 
berust op een misvatting. Het karakter van die ver
zorgingsstaat is niet bepaald in de jaren vijftig, ten tij
de van de rooms-rode coalities. Theo van Lier, van 
1952 tot 197 3 lid van de PvdA-fractie in de Tweede 
Kamer en deskundige op het gebied van sociale za
ken, schatte in 1981 de sociale politiek van de PvdA 
in de jaren vijftig naar waarde toen hij schreef: 'De 
verzorgingsstaat is ( ... ) niet in de jaren vijftig gebo
ren, hooguit kan men zeggen dat er de grondslag 
voor is gelegd. De geboorte ervan vond plaats in de 
jaren zestig.' 1 1 

Vervolgens schetste Van Lier de verworvenhe
den die tot stand kwamen onder de confessioneel
liberale coalities van de jaren zestig: de sterke groei 
van de sociale uitgaven, de totstandkoming van de 
AWBZ, de ABW, de WAO, de verbetering van de 
Ziekenfondswetgeving, en - wat hij zelf zag als het 
meest radicale- de invoering van het minimumloon 
in 1964, de wet op het minimumloon van 1968 en 
de koppeling van de uitkeringen hieraan. 

Het zijn de confessionelen en liberalen geweest, 
die het lijdelijke karakter van de Nederlandse sociale 
zekerheid in sterke mate hebben bepaald. Aan de ba
sis van deze lijdelijkheid ligt het confessioneel-libe
rale compromis tussen particulier initiatief en subsi
diariteit (katholieken) of soevereiniteit in eigen 
kring (protestants-christelijken). In het bijzonder 
vanuit katholieke hoek is steeds gepleit voor de in
troductie van sociale wetten die de lijdelijkheid van 
het stelsel aileen maar vergrootten, zoals een sterk 
traditioneel gezinsdenken (kostwinnersbeginsel) en 
de principiele weigering actief te intervenieren in de 
werking van de arbeidsmarkt. De WAO, precies die 
wet waarornheen zich nude discussie over de recon
structie van de verzorgingsstaat concentreert, en de 
A B w - hoewel gesteund door een Kamerbrede 
meerderheid - komen uit de koker van de katholie
ken. Het zijn schoolvoorbeelden van lijdelijk sociaal 
beleid. 12 

Christen-democraten worden niet graag herin
nerd aan het feit dat zij, te zamen met de liberalen, 

1 2. Zie Kees van Kersbergen, 'De 
N ederlandse verzorgingsstaat in verge
lijkend perspectief, in Uwe Becker 
(red.), Maatschappij, macht, Nederlandse 
politiek. Een inleidinB in de politieke 
wetenschap, Amsterdam: Het Spinhuis, 
1991. 
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in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de huidige 
problematiek van de sociale zekerheid. Zij trachten 
zich te onttrekken aan de politieke aansprakelijkheid 
voor de huidige misere en proberen zich het politie
ke initiatief van vernieuwing toe te eigenen. Zo kan 
het gebeuren, dat in de huidige constellatie van poli
tieke krachten de sociaal-democratie als behoudend 
verschijnt, terwijl de christen-democratie zich pre
senteert als de beweging van verandering. 

Nu is er op zichzelfniets op tegen een systeem te 
verdedigen waar je zelf niet als eerste de verant
woordelijkheid voor draagt, maar dan moet wel dui
delijk zijn wat de idealen zijn die er aan ten grond

. slag liggen. Er moet immers iets te verdedigen zijn. 
Hier wreekt zich dat geen onderscheid wordt aange-
bracht tussen de idealen van sociaal-democraten en 
de invulling die daaraan in de opzet en uitvoering 
van sociale voorzieningen mede door confessionelen 
en liberalen is gegeven. De sociaal-democratische 
idealen van emancipatie, solidariteit en rechtvaar
digheid zijn nog steeds de moeite van het verdedigen 
waard, maar bij die uitgangspunten kunnen twee 
vragen gesteld worden: a. Sluit de invulling van deze 
concepten nog aan bij de huidige samenleving?; en b. 
Is de manier waarop deze concepten zijn 'geopera
tionaliseerd' in het concrete beleid wel zo sociaal
democratisch? 

Het antwoord op de eerste vraag luidt ons 
inziens: nee. Sinds de jaren vijftig is er door proces
sen van individualisering, internationalisering en 
toenemende emancipatie teveel veranderd om 
'oude' concepties als adequaat stramien voor de hui
dige en toekomstige samenleving te zien. Solidari
teit in de sociale zekerheid bij voorbeeld, kan niet 
meer als vanzelfsprekend worden gebaseerd op ge
zinnen en huishoudens, wanneer steeds meer men
sen alleen wonen. '3 Rechtvaardigheid is in de soci
aal-democratie lange tijd vooral opgevat als een 
vraagstuk van de herverdeling van financiele midde
len. De sociaal-democratische conceptie van recht
vaardigheid gaat uit van het beheersbaar en verdeel
baar maken van de welvaart. Een dergelijke concep
tie is niet toereikend in een gedifferentieerde maat
schappij als de huidige, omdat de rniddelen die her
verdeeld moeten worden en de groepen waartussen 
dat moet gebeuren niet meer eenduidig zijn te be
noemen. 

'3. Zie Jet Bussemaker, 'De bijstands
wet: van kroonstuk tot kind van de 
rekening. Sekseverhoudingen, leefvor
menpolitiek en de ABW', in: C. Bouw 
e.a. (red.), Macht en onbehagen. 
Veranderingen in de verhoudingen tussen 
mannen en vrouwen. Amsterdam, SUA, 
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Grosso modo geldt hetzelfde voor emancipatie, of het 
nu om emancipatie van arbeiders, vrouwen, mi
granten of wie dan ook gaat. Op het gebied van cul
tuur bij voorbeeld gold als grootste emancipatie-ide
aal van sociaal-democraten dat arbeiders ook naar 
het concertgebouw en naar toneeluitvoeringen van 
De Appel zouden moeten kunnen gaan. De subsidie
politiek die hierop is gebaseerd, heeft echter niet het 
gewenste gevolg gehad. De herverdeling van finan
ciele middelen bleek vooral een herverdeling tussen 
de hogere inkomens. Zij betaalden de meeste belas
ting voor het Concertgebouw, maar waren ook de 
meest frequente bezoekers van aldaar uitgevoerde 
concerten. Ondertussen bleven de mensen op wie 
de subsidiepolitiek gericht was de voorkeur geven 
aan volksdansen en Andre van Duin, waarvoor ze de 
volle prijs moesten betalen.'4 

Ingewikkelder is het de vraag te beantwoorden in 
hoeverre sociaal-democratische opvattingen geope
rationaliseerd zijn in concreet beleid. Het Neder
landse cultuurbeleid steunt wellicht voor een groot 
deel op een sociaal-democratisch ideaal van emanci
patie, maar hoe ligt dat in de sociale zekerheid, de 
sociale dienstverlening en het onderwijs? Vooral aan 
de sociale dienstverlening en het maatschappelijk 
werk liggen in veel sterkere mate confessionele, en 
in het bijzonder katholieke, idealen ten grondslag 
dan sociaal-democratische. Het idee van subsidiari
teit en soevereniteit in eigen kring vormde de 
grondslag voor veel initiatieven van het ministerie 
van Maatschappelijk W erk in de jaren vijftig en zes
tig. In de sociale zekerheid werd vooral door katho
lieken steeds de nadruk gelegd op traditionele ge
zinsconcepties . De waarde van het traditionele ge
zinsleven voor de maatschappelijke ordening is door 
sociaal-democraten weliswaar van harte onder
steund, maar de principiele ideeen die daaraan ten 
grondslag lagen, zijn door katholieken gedomi
neerd. De onderbouwing van de kinderbijslagwet
geving bij voorbeeld, werd oorspronkelijk door ka
tholieken gegeven met een beroep op het 'recht op 
vorming van een gezin naar de wetten der natuur'. 
Sociaal-democraten waren het met deze principiele 
argumenten weliswaar niet eens, maar steunden de 
katholieke voorstellen op pragmatische gronden: de 
kinderbijslag zou de nood van arme, grote gezinnen 
kunnen verlichten. Tegenover katholieke principes 

'4· Vergelijk H.T. Blokland, Vrijheid, 
autonomie en emancipatie. Delft: 
Eburon, 1991. Zie ook: Robert E. 
Goodin en Julian LeGrand, Not Only 

' the Poor: The Middle Class and the Welfare 
State, London/Basingstoke: Allen & 
Unwin, 1987. ' 



ofhet 
L, mi
ll cul
e-ide-
c naar 
:n van 
>sidie
iethet 
finan
tussen 
belas
•ok de 
·oerde 
•p wie 
geven 
·zede 

den in 
;eope
~eder

groot 
nanci
:id, de 
ral aan 
)pelijk 
:le, en 
ndslag 
.idiari
de de 
isterie 
:n zes
katho
:le ge
:le ge
sdoor 
Jnder
an ten 
:domi
lgwet
>Or ka
cht op 
1tuur'. 
cipiele 
~en de 
cen: de 
zinnen 
ncipes 

s&..n 51992 

op het terrein van gezinspolitiek, sekseverhoudin
gen en maatschappelijke dienstverlening hebben de 
sociaal-democraten zelden andere principiele argu
menten aangevoerd, maar vooral een pragmatische 
politiek gevoerd in termen van financiele herverde
ling. Hierdoor ontstond de misvatting dat de verzor
gingsstaat !outer financieel-economisch van aard is. 

Het denken over belangrijke morele vraagstuk
ken heeft de sociaal-democratie lange tijd aan de 
christen-democraten overgelaten. Ook in de so
ciaal-democratische analyse van de huidige crisis fi
gureert nog steeds een beeld van de verzorgingsstaat 
als een vraagstuk van financiele herverdeling. Aan 
dat beeld ligt een aantal, veelal impliciete, vooron
derstellingen ten grondslag. Fundamenteel is de ge
dachte, dat economische verhoudingen of uitkom
sten door politiek ingrijpen veranderd kunnen wor
den. De tweede aanname zegt dat het primair om 
een economisch probleem van beheersing gaat en 
niet om een cultured o_f moreel probleem. 

Het Nederlandse debat gaat nog te sterk uit van 
de veronderstelling dat de ontwikkeling van de ver
zorgingsstaat kan worden opgevat in termen van de 
groei van de sociale uitgaven . Het gevolg van een 
dergelijke gebrekkige analyse in termen van uitga
ven is dat oplossingen te zeer in het teken zijn ko
men te staan van 'minder van hetzelfde' in plaats van 
'andersen beter' . 

Zora en arbeid in de verzorainasstaat 

In de huidige discussies over de verzorgingsstaat is 
bijna aile aandacht gericht op het stelsel van materie
le bestaansvoorzieningen via sociale zekerheidsuit
keringen. Dat stelsel is inderdaad een zeer belangrijk 
onderdeel van de verzorgingsstaat, maar het vormt 
niet de gehele verzorgingsstaat. Deze bestaat im
mers evengoed uit immateriele sociale voorzienin
gen als onderwijs, maatschappelijke dienstverle
ning, hulpverlening etcetera. Sterker nog: het stel
sel van materiele bestaansvoorzieningen kan niet los 
worden gezien van zorgvoorzieningen. En deze 
voorzieningen betreffen niet aileen de gemstitutio
naliseerde, openbare voorzieningen, maar ook - of 
vooral - de als vanzelfsprekend beschouwde, maar 
grotendeels informele, zorgstructuren in de prive
sfeer. 

Het onderscheid tussen materiele inkomens en im
materiele zorg is seksespecifiek, in zoverre de mate
riele inkomensvoorzieningen historisch gezien voor
al mannen als object van beleid hebben gehad, ter
wijl zorgvoorzieningen- zowel in de openbare als in 
de privesfeer- vooral vrouwen als object van beleid 
hadden en hebben. 15 Dat brengt ons op het vierde 
misverstand dat het sociaal-democratische denken 
gevangen houdt: de verzorgingsstaat zou direct alle 
burgers een zelfstandig bestaansminimum hebben 
gegarandeerd. Dat is niet zo . Een groot dee! van het 
sociale beleid is steeds uitgegaan van de traditionele 
gezinsstructuur, waarin mannen buitenshuis betaal
de arbeid verrichten en vrouwen thuis de onbetaalde 
zorgarbeid op zich namen. 

De eerste kostwinnersbepalingen dateren uit het 
eind van de negentiende eeuw, maar de uitgebreide 
basis ervoor is gelegd in de jaren vijftig en zestig. De 
bepalingen die toentertijd werden ingevoerd veron
derstelden twee zaken: dat de man als hoofd van het 
gezin gerechtigd was de uitkering te ontvangen en 
dat de uitkering hoog genoeg moest zijn om een 
gezin van te onderhouden. Vrouwen hadden in vee! 
gevallen, bij voorbeeld bij het ontvangen van A ow, 
bijstand of kinderbijslag geen zelfstandig recht op 
een uitkering. Zij waren van een inkomen verzekerd 
via hun man. In ruil voor dat inkom en werd van hen 
verwacht dat ze het leeuwedeel van de verzorgende 
taken in de directe gezinssfeer, maar ook daarbuiten 
(familiehulp, vrijwilligerswerk

1 
etcetera), op zich 

zouden nemen. 
Daarvoor werden, vooral onder katholieke Iei

ding, tal van voorzieningen geschapen. Het ministe
rie van Maatschappelijk W erk had als een van zijn 
hoofddoelstellingen het beschermen en versterken 
van de gezinsgemeenschap als vormende en samen
bindende kracht in de samenleving. Dit ministerie 
vormde de belichaming van de gedachte van subsi
diariteit en versterkte de katholieke machtsbasis in 
het sociale en culturele beleid. In de jaren vijftig en 
zestig is een complex van maatregelen tot stand 
gekomen op psycho-sociaal terrein: opbouwwerk, 
maatschappelijk werk, psychotherapeutische advies
instanties en sociaal-pedagogische instellingen rna
ken daarvan dee! uit, evenals bureaus voor levens
en gezinsmoeilijkheden, zorg voor 'onaangepaste' 

1 5. Zie Jet Bussemaker, 'Verlicht 
eigenbelang of verplicht altrulsme? 
Literatuur over sekse en verzorgings
staat', in: Tijdschr!Ji voor Vrouwenstudies 
48,1991, 12 , 4,pp. 515-53oenvan 
dezelfde auteur, 'Welvaart, welzijn 
en sekse. Grondslagen van de verzor
gingsstaat', in: idem, 1992, 1 3, 2 (ver
schijnt in de zomer). 
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gezinnen en gezinsverzorging. Dit sociale beleid was 
het complement van de sociaal-economische inko
menspolitiek uit die tijd en vormde een ondersteu
ning van de maatschappelijke en individuele zorgta
ken die vooral aan vrouwen werden toegedacht. 

De sociaal-economische politiek, het sociaal be
leid en de zorgtaken kunnen daarom niet los van el
kaar worden gezien. Om die reden is de term 'kost
winnersmodel' niet geheel adequaat. Historisch ge
zien ligt het meer voor de hand te spreken over een 
kostwinners-verzorgersmodel. Oat model leek een 
redelijk efficiente manier te bieden om inkomen en 
zorgarbeid te organiseren. De sociaal-democraten 
zagen in een dergelijk arrangement niet aileen een 
efficiente politiek, maar ook een rechtvaardige op
lossing. Bijna niemand zag in de ongelijke sociale 
rechten van mannen en vrouwen een onrechtvaar
digheid. Ongelijkheid in sociale wetgeving zag men 
eerder als logisch uitvloeisel van de 'natuurlijke' 
verschiilen tussen de seksen dan als uiting van 
machtsongelijkheid. Pas met de tweede feministi
sche golf is dit verschijnsel in termen van ongelijk
heid en onrechtvaardigheid benoemd. 

De feministische eisen en wensen op dit terrein 
hebben zo langzamerhand enige erkenning gekre
gen. De belangrijke constatering, dat de organisatie 
van zorgarbeid in feite een wezenlijk onderdeel van 
de verzorgingsstaat zelf is, dreigt echter toch weer 
ondergesneeuwd te raken in het debat over de nood
zakelijke reconstructie van de verzorgingsstaat. En 
dat terwijl steeds meer vrouwen de zorgarbeid niet 
meer gratis en voor niets op zich wiilen nemen. 
Hoezeer dit constitutieve onderdeel van de verzor
gingsstaat in de debatten dreigt ten onder te gaan, 
werd februari jl. in twee televisie-uitzendingen aan
schouwelijk gemaakt. Paul Witteman sprak voor de 
v A RA met een bijna aileen met vrouwen gevulde 
zaal over hun problemen met de combinatie van be
taalde arbeid en de verzorging van kinderen . Een 
week later sprak Ad 's-Gravesande in een co-pro
duktie van VPRO en NRC Handelsblad met alleen 
mannelijke deskundigen over de economische en 
politieke problemen van de verzorgingsstaat. Bij 
Witteman leek het voornamelijk over individuele 
problemen te gaan en kwam de relatie met de huidi
ge debatten over de verzorgingsstaat nauwelijks aan 
de orde. Bij 's-Gravesande ging het daarentegen 
voornamelijk over alsemene, abstracte problemen, 
die voor de meeste 'deskundigen' neerkwamen op 
een beheersings- en financieringsprobleem van ar
beidsmarktpolitiek en sociale zekerheid. 

V oorzover er wordt nagedacht over de plaats van 
zorgarbeid in de verzorgingsstaat, gebeurt dat in 
kringen van vrouwenstudies en - bien etonmis de se 

trouver ensemble - in confessionele kring. De laatsten 
hebben op dit gebied dan ook iets te verdedigen. Zij 
waren indertijd degenen die veel voorzieningen in 
het Ieven hebben geroepen om de zorg door vrou
wen in het gezin te garanderen. Maar ook buiten het 
gezin was voor vrouwen de taak weggelegd het 
maatschappelijk welzijn te vergroten. In navolging 
van Buytendijk zag men het wezenlijke kenmerk van 
de vrouw als 'een zorgend in de wereld zijn'. Het 
probleem van huidige christen-democratische plei
dooien voor een zorgzame en verantwoordelijke sa
menleving is dat deze, direct of indirect, dergelijke 
historische opvattingen reproduceren . Door het ter
rein van zorg te herwaarderen, zonder de verhou
dingen waaronder dat gebeurt ter discussie te stel
len, zullen het in eerste instantie vrouwen zijn die 
worden aangesproken op zorgarbeid. 

Op ten minste een punt hebben de confessione
len een duidelijke voorsprong op sociaal-democra
ten: ze erkennen de waarde van onbetaalde zorgar
beid voor het maatschappelijk Ieven en functione
ren. Terwijl sociaal-democratische oplossingen, ook 
die van de commissie-Wolfson, blijven steken in het 
vooral beheersbaar houden van uitgaven van de 
overheid, erkennen christen-democraten de morele 
betekenis van verzorging. 

Bij het ontwerpen van een vernieuwende visie op 
de verzorgingsstaat, waarin de waarborg van de fun
damentele aspecten van solidariteit - zoals een mini
male bestaanszekerheid voor iedereen - ook voor de 
toekomst een plaats kan krijgen, zal men terdege re
kening moeten houden met de erosie in de zorg die 
is ontstaan als gevolg van de toenemende betaalde 
arbeidsparticipatie van vrouwen . Een ongenuan
ceerd beleid ter stimulering van de arbeidsparticipa
tie van vrouwen als oplossing voor de huidige finan
ciele problematiek van de sociale zekerheid is dan 
ook geen remedie, maar vormt juist een manifesta
tie van het probleem. 

Indertijd werd de zorg gegarandeerd via de ver
zorgers-component in het kostwinnersmodel. Oat 
kostwinnersmodel is grotendeels afgeschaft, maar 
van een compensatie van het verlies van gegaran
deerde zorg dat daarmee gepaard is gegaan, is geen 
sprake. De arbeidsociologe en hoogleraar Vrouw en 
Beleid aan de vu, Jeanne de Bruijn, heeft om die re
den voorgesteld een nationaal zorgplan te ontwikke
len . Daarin zouden kostwinnersgelden, voorzover al 
niet verdwenen in de staatskas, direct besteed moe
ten worden aan de organisatie van zorgvoorzienin
gen.'6 Daarmee is niet gezegd dat men deze gelden 
onmiddeilijk zou moeten gebruiken om overheids
voorzieningen in het Ieven te roepen. Het is name
lijk zeer de vraag of dit soci'aal wei wenselijk is. Er 
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zijn ook andere vormen van zorgorganisatie moge
lijk die de individuele autonomie van zorgbehoeven
den (bij voorbeeld ouderen) meer respecteren dan 
voltijdse verzorging in een instelling. Ook openbare 
kinderopvang voor een gehele werkweek is wellicht 
niet de meest gewenste vorm van zorgorganisatie . 
Hier zijn ook modellen denkbaar waarbij aan ouders 
zelf meer mogelijkheden worden geboden die zorg, 
in ieder geval voor een groot deel, zelf op zich te ne
men . Men kan denken aan een vergaande invoering 
van deeltijdbanen, het bieden van infrastructurele 
faciliteiten waarbij ouders in wisseldienst voor eigen 
en andermans kinderen kunnen zorgen, het instellen 
van een calamiteiten-verlof, mogelijkheden voor 
tussentijds verlof ten behoeve van verzorging van 
anderen of zelfs om redenen van bijscholing, etcete
ra. 17 

Het moet hierbij dan niet gaan om weinig elasti
sche regelingen die vaststaande identiteiten veron
derstellen en die de zorgproblematiek bovendien te 
gemakkelijk terugbrengen tot een probleem van be
heersing. We moeten juist zoeken naar flexibele 
vormen van arbeids- en zorgorganisatie, die er van 
uitgaan dat iedereen andere behoeften in deze heeft, 
en dat deze behoeften ook bij iedereen in de loop 
van het Ieven kunnen veranderen. Een aanzet tot een 
dergelijk beleid is te vinden in het arbeidsvoorwaar
denbeleid van Centraal Beheer, dat als eerste in Ne
derland uitgaat van een flexibel, op maat te leveren 
arbeidsvoorwaardensysteem. Hierin kunnen werk
nemers tijdelijk of voor langere tijd extra vrije dagen 
kopen tegen het inleveren van loon, of A Tv-dagen 
inruilen tegen een aanvullende pensioenpremie. Een 
dergelijk systeem kan rekening houden met de be
hoeften van werknemers: zij worden dan niet Ianger 
beschouwd als full-time beschikbare individuen, 
maar als personen met nog andere bezigheden dan 
betaald werk met wier behoeften (kinderopvang, 
meer vrije tijd, goede pensioenregeling, etcetera), 
rekening gehouden moet worden. 

Een arbeidsvoorwaardenbeleid op maat laat wat 
dat betreft overigens nog genoeg vragen open. Wat 
gebeurt er bij voorbeeld warmeer de belangen van 
werkgevers en werknemers te zeer uiteen !open? 
Houden werknemers wei genoeg rekening met hun 
situatie op lange termijn en zullen ze niet op jonge 

1 6. Zie het interview met Jeanne de 
Bruijn, 'Er moet een nationaal zorg
plan komen, net als voor het milieu', 
in: DeHel/ing, 1991,4, 3, pp. 38-41. 
1 7. Zie hiervoor verder Marei 
Zwinkels, 'Zorgen als ballast?', in: 
Tijdschr!ft voor Vrouwenstudies 43, 1 9 90; 
Klaartj e Wentholt, 'Rekening houden 
met zorgtaken: een ander perspectief 

leeftijd zwichten voor meer vrije tijd zonder een 
behoorlijke pensioenvoorziening op te bouwen? Een 
dergelijk beleid geeft evenmin een antwoord op de 
vraag hoe zorgarbeid gewaardeerd en georganiseerd 
moet worden, waardoor deze te gemakkelijk als 
strikt individuele verantwoordelijkheid gezien kan 
blijven worden. Ondanks deze bezwaren biedt het 
idee van arbeidsvoorwaarden op maat echter genoeg 
gronden om over nate blijven denken. 

Dergelijke, meer creatieve oplossingen komen 
nauwelijks uit sociaal-democratische hoek. Ook het 
rapport-Wolfson volstaat met enkele zinnen over 
deeltijdarbeid, deeltijd-vuT, flexibele pensione
ring, ouderschapsverlof en de roep dater meer kin
deropvang moet komen. Oat is echter maar het hal
ve verhaal. De andere helft betreft de vraag hoe 
mensen in staat worden gesteld die zorg ook zelf te 
organiseren, en wei op zo'n manier dat die niet ai
leen econornisch doelmatig is (meer vrouwen op de 
arbeidsmarkt), maar ook sociaal wenselijk. Ove
rigens zal dat probleem alleen maar nijpender wor
den. Gezien de demografische voorspellingen zullen 
we niet aileen moeten beginnen de financiele basis 
voor verzorging van met name ouderen in de toe
komst te garanderen, maar ook de infrastructurele 
voorzieningen voor daadwerkelijke verzorging te 
treffen, die in de toekomst nodig zullen zijn. Om 
daar werk van te maken is allereerst erkenning nodig 
van de historische seksespecifieke basis van inko
mens- en zorgpolitiek in het Nederlandse model van 
de verzorgingsstaat. 

Onderwerpen voor debat 

De zoektocht naar nieuwe, sociaal-democratische 
invullingen van de verzorgingsstaat kan niet volstaan 
met het in kaart brengen van huidige problemen 
rond de financiering en uitvoering van het stelsel van 
sociale zekerheid. Zaken als volumebeleid, koppe
ling van lonen en uitkeringen, de verhouding tussen 
bruto- en nettolonen, de uitgaven voor sociale ze
kerheid als onderdeel van het bruto nationaal pro
dukt zijn allemaal belangrijk, maar door de aandacht 
aileen hierop te richten, wordt het probleem teveel 
als beheersvraagstuk in termen van financien gefor
muleerd . Die vraagstelling zal ook de mogelijke op
lossingen bepalen. Behalve als financieel en beheers-

voor het gelijkheidsbeginsel', in: Recht 

en Kritiek, 17, 1991; Rik:i Holtmaat, 
'Het individualiseringsbeginsel en ver
zorgingsbehoeftigheid', in: Sociaal 
Maandblad Arbeid, december 1987; 
Corinne Kersbergen , lndividualisering 
en zorgplicht, Amsterdam: 
W etenschappelijk Bureau van Groen 
Links, 1992. 
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matig vraagstuk, zou de toekomst van de verzor
gingsstaat meer als cultured of zelfs als moreel 
vraagstuk moeten worden opgevat. Oat impliceert 
dat een breder kader voor de discussie wordt geko
zen dan nu meestal het geval is. Onderdelen van 
zo'n breder kader zijn een vergelijking van verschil
lende vormen van verzorgingsstaten, een historische 
vergelijking van de politieke actoren in de opbouw 
van de verzorgingsstaat, aandacht voor de sekse
specifieke structuren in de vormgeving van wel
vaarts- en welzijnsvoorzieningen en een bredere vi
sie op de verzorgingsstaat als cultureel en moreel ar
rang~ment . 

Om doordachte en inspirerende voorstellen voor 
verandering te doen, is het noodzakelijk de ver
onderstellingen van bepaalde visies grondig te analy
seren. De verzorgingsstaat dreigt ten onder te gaan 
aan zijn eigen veronderstellingen, zoals de idee dat 
voor steeds nieuwe groepen burgers aparte voorzie
ningen getroffen moeten worden, de stilzwijgende 
veronderstelling dat er buiten de sfeer van betaalde 
arbeid mensen zijn die de zorg op zich nemen, de 
gedachte dat een meer gelijke inkomensverdeling 
automatisch tot meer sociale gelijkheid zal leiden, 
de opvatting dat inkomen hoven arbeid moet wor
den gesteld en het uitgangspunt dat burgers door de 
staat moeten worden beschermd, omdat ze hier zelf 
maar moeilijk toe in staat zijn. 

De zogenaamde crisis van de verzorgingsstaat is 
niet alleen, of zelfs niet in hoofdzaak, een financiele 
crisis, maar bovenal een culturele. Vandaar dat in 
het debat meer aandacht moet worden besteed aan 
de toenemende pluriformiteit in de samenleving, 
aan de relatie tussen burgerschap en etniciteit, aan 
de veranderingen in sekseverhoudingen en de toene
mende differentiatie in leefvormen en behoeften van 
burgers. 

De vraag is of de verzorgingsstaat daarvoor ge
heel op de helling moet. Schuyt heeft onlangs deze 
vraag scherp gesteld en beantwoord. Als de verzor
gingsstaat opnieuw opgebouwd zou worden, dan 
zou het hart ervan er niet vee! anders uit zien. Het 
hart van de verzorgingsstaat is en blijft gelegen in de 

zekerheid van een decent en humaan bestaan. De 
invulling, uitwerking en opbouw van de verzor
gingsstaat zouden er echter wei degelijk anders uit 
zien. 1 8 Naar ons idee moet dan ook niet zozeer de 
verzorgingsstaat als zodanig op de helling, maar de 
specifiek Nederlandse vorm ervan. Het zijn het lij
delijke karakter en de naar sekse georganiseerde 
instituties van onze verzorgingsstaat, die de toekom
stige garantie van een decent en humaan bestaan 
bedreigen. 

Wij pleiten daarom voor meer aandacht voor de 
relatie tussen arbeid en inkomen. Deze verhouding 
kan niet slechts begrepen worden in termen van 
economische doelmatigheid. Het gaat evenzeer om 
de betekenis die arbeid in sociale zin heeft en om de 
kwaliteit van de arbeid. 

Tegelijkertijd moet die betekenis van betaalde 
arbeid ook worden gerelativeerd, aangezien steeds 
minder burgers zichzelf vooral - laat staan aileen 
maar - als werknemers zien en steeds meer mensen 
betaalde arbeid als een onderdeel van hun gehele 
Ieven zien. Daarom client nagedacht te worden over 
de mogelijkheden van flexibele arbeidsvoorwaar
den, over de uitbreiding van verlofmogelijkheden en 
vooral ook over de meest wenselijke invulling van 
de behoefte aan verzorging van kinderen, zieken en 
ouderen. 

Het belang van een debat over de verzorgingsstaat in 
termen van morele en culturele veranderingen 
strekt overigens verder dan de PvdA. Het geldt voor 
het politieke systeem als zodanig. Maar wanneer de 
PvdA in staat zou zijn het initiatief weer naar zich toe 
te trekken, dan zou dat voor de progressieve krach
ten in de samenleving nieuwe kansen bieden. Het 
zou in ieder geval de Nederlandse sociaal-democra
tie in staat stellen haar defensieve houding ten op
zichte van vernieuwingsideeen uit christen-demo
cratische hoek om te zetten in een meer offensieve 
strategie ter verdediging van het recht op een decent 
en humaan bestaan voor iedereen. Nog steeds geldt 
dat de aanval de beste verdediging is. 

18 . C.J .M. Schuyt, Op zoek naar het 
hart van de verzorainasstaat, Leiden: 
Stenfert Kroese, 199 1 . 
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Voorkeurs

behandeling van 

Het staat buiten kijf dat de 
arbeidsparticipatie van vrou
wen lager is dan die van 
mannen,en dat een belang
rijke oorzaak daarvan gele-

vrouwen en 
gelijkheid 

Velen in Nederland (en 
daarbuiten) vinden het van
zelfsprekend dat bet geven 
van een voorkeursbehan-
deling aan vrouwen in de 

gen is in het bestaan van re
latief ongunstigevoorwaar
den voor vrouwen om dee! 
te nemen aan het arbeids
proces. Het is dan ook te
recht dat hiervoor aandacht 

J. H. WIGGERS 
een of andere vorm ge
rechtvaardigd is, als een 
adequaat middel om een 
gerechtvaardigd doe! te be
reiken. Oat doe! kan zijn 

Universitair docent aan de Juridischejaculteit van de 
Katholieke Universiteit Brabant. 

wordt gevraagd en dat e_r 
maatregelen worden getroffen om die ongunstige 
voorwaarden te elimineren. Deze maatregelen kun
nen algemeen aangeduid worden met de term 'posi
tieve actie' (ten behoeve van vrouwen). 

Belangrijke maatregelen in dit verband zijn het 
verbeteren van voorzieningen op het terrein van 
kinderopvang en ouderschapsverlof (gebreken daar
in treffen vooral vrouwen) en het uitbannen van 
(indirect) onderscheid in arbeidsvoorwaarden en 
pensioenopbouw. Het is ook van belang dat een 
mentaliteitsverandering wordt bevorderd. Oat kan 
onder meer met behulp van goede (wettelijke) mo
gelijkheden om discriminatie en seksuele intimidatie 
aan de kaak te stellen en te bestrijden. 

Onder positieve actiemaatregelen vallen ook 
maatregelen die men wei aanduidt met de term 'po
sitieve discriminatie' of voorkeursbehandeling. 1 

Voorkeursbehandeling kan in verschillende vormen 
worden gegeven: 

a. Bij gelijke geschiktheid van een vrouw en een 
man voor de functie, wordt de voorkeur gegeven 
aan de vrouw. 

b. Bij (minimaal) voldoende geschiktheid van een 
vrouw wordt aan de vrouw de voorkeur gegeven 
hoven een man, ook al is de man meer geschikt voor 
de functie. 

c. Er wordt uitsluitend geworven en geselec
teerd onder vrouwen; pas als dan geen voldoende 
geschikte kandidaat gevonden wordt, volgt algeme
ne werving. 

d. Er wordt uitsluitend geworven en geselec
teerd onder vrouwen totdat een bepaalde vertegen
woordiging van vrouwen is bereikt (zogenaamde 
quota). 

het verhogen van de ar
beidsparticipatie van vrou

wen, het bewerkstelligen van evenredige vertegen
woordiging van mannen en vrouwen op aile niveaus, 
het bestrijden van discriminatie of het wegnemen 
van de effecten van discriminatie van vrouwen. Het 
daarachter liggende doe! is meestal de emancipatie 
van vrouwen. 

Nu is er alles te zeggen voor emancipatie van 
vrouwen; en idealiter zou het wellicht zo zijn dat 
vrouwen en mannen op aile arbeidsniveaus in onge
veer evenredige aantallen werkzaam zijn, net zoals 
vermoedelijk mensen met bruine en mensen met 
blauwe ogen ongeveer evenredig verdeeld zijn over 
aile arbeidsniveaus. Het is echter de vraag of het 
(directe) nastreven van een of meer van de genoem
de doelen met behulp van (een vorm van) voor
keursbehandeling gerechtvaardigd is en het is de 
vraag of voorkeursbehandeling wei een goed middel 
is om deze doelen naderbij te brengen. 

De doelstellingen van de Emancipatieraad 

Ik zou deze vragen eerst willen toespitsen op de 
twee door de Emancipatieraad (ER) genoemde doel
stellingen voor een stimuleringsbeleid van de over
heid voor positieve actie. 2 Deze doelstellingen lui
den: 

a. Bevordering van de naleving van de wettelijke 
normen van gelijke behandeling; 

b. Bevordering, zo mogelijk in versneld tempo, 
van het tot stand komen van materieel gelijke posi
ties van vrouwen en mannen in de betaalde arbeid. 

De eerste doelstelling lijkt vanzelfsprekend en 
niet controversieel. In de toelichting op deze doel
stellingen wordt vermeld dat het hier deels om 
maatregelen gaat om allerlei discriminatoire ele-
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menten in werving, selectie en loopbaanplanning 
weg te nemen: 'Te denken valt aan herziening van 
wervings- en selectiebeleid en herziening van ont
slagregelingen en andere arbeidsvoorwaarden die 
direct of indirect vrouwelijke werknemers discrimi
neren . [ . .. ] Ook het opstellen van streefcijfers in 
relatie tot het gekwalificeerd arbeidsaanbod kan deel 
uitmaken van een positief actieprogramma.' De toe
lichting bij de tweede doelstelling vermeldt dat nale
ving van de wettelijke gelijkheidsnorm niet vol
doende is om feitelijk gelijke posities van vrouwen 
en mannen in de betaalde arbeid te realiseren. An
den! maatregelen zijn ook nodig, zoals maatregelen 
gericht op betere voorzienigen voor ouderschaps
verlof, kinderopvang, om- en bijscholing etc. Dat de 
E R geen enkele vorm van voorkeursbehandeling als 
middel om deze doelstellingen te realiseren wtsluit, 
blijkt op p. 3 I van het ad vies, waar de Raad, nadat is 
gesignaleerd dat er nog altijd geen eenduidig ant
woord is op de vraag wanneer en onder welke om
standigheden de diverse vormen van voorkeursbe
handeling gerechtvaardigd zijn, als zijn mening geeft 
dat de algemene maatschappelijke achterstand van 
vrouwen nog zo groot is dat ook het reserveren van 
bepaalde vacatures voor vrouwen gerechtvaardigd 
is. 

Artikel 5 van de Wet gelijke behandeling en art. 
2 van het voorstel voor een Algemene wet gelijke 
behandeling, dat vorig jaar is ingediend, vormen 
geen belemmering voor deze doelstellingen en wer
pen geen (absoluut) beletsel op tegen enig middel 
om die doelstellingen te realiseren. 3 Overigens 
heeft noch de regering, noch de wetgever, noch de 
rechter zich erg druk gemaakt over de na te streven 
doelen (welke feitelijke ongelijkheden moeten pre
cies opgeheven worden?) en de te hanteren midde
len.4 Niettemin zijn er bij de doelstellingen van de 
E R en bij de voorgestane middelen om die te realise
reo wei enige kanttekeningen te maken op grond 
van de (grond)wettelijke gelijkheidsnormen. 

In de door de E R geformuleerde doelstellingen 
komen twee soorten gelijkheid naar voren: in de 
eerste doelstelling wordt gerefereerd aan 'de wette
lijke norm en van gelijke behandeling'; in de tweede 

doelstelling aan 'materieel gelijke posities van vrou
wen en mannen in de betaalde arbeid'. In de toelich
ting lijken de doelstellingen naadloos in elkaars ver
lengde te liggen: het opstellen van streefcijfers valt 
immers ook onder het streven naar materieel gelijke 
posities. Zo eenvoudig zijn die gelijkheidsconcepten 
echter niet met elkaar in overeenstemming te bren
gen. De wettelijke normen van gelijke behandeling 
impliceren dat allen die in relevante opzichten gelijk 
zijn, gelijk behandeld dienen te worden, conform 
artikel I van de Grondwet. Tot deze normen be
hoort het discriminatieverbod. Deze normen gelden 
voor iedereen, man of vrouw. Het streven naar 
(meer) gelijke posities van mannen en vrouwen is 
aileen toelaatbaar met inachtneming van deze nor
men van gelijke behandeling. 

Maar, is dan me teen de vraag, wat houden die 
normen van gelijke behandeling precies in? Behoort 
wellicht het streven naar gelijke posities van mannen 
en vrouwen zelf tot deze normen? De plicht tot ge
lijke behandeling kan in ieder geval niet betekenen 
dat ieder altijd, in aile omstandigheden, precies ge
lijk behandeld client te worden. Er dienen criteria 
voor gelijke behandeling aangewezen te kunnen 
worden. Welke criteria gelden er ten aanzien van 
aanstellingen, en waarom? 

Criteria voor aelijke behandelinB 
Een belangrijk criterium is het beginsel van gelijke 
kansen. Ieder client gelijke kansen te hebben om zijn 
ofhaar talenten te ontplooien en zich een plaats in de 
samenleving te verwerven die overeenstemt met 
zijn of haar vaardigheden. Dit beginsel is gebaseerd 
op de waarde, het respect dat aan ieder individu toe
komt. Het beginsel heeft twee kanten: een die de 
procedure betreft, namelijk de beoordeling op indi
viduele capaciteiten, en een die de voorwaarden 
voor een dergelijke beoordeling betreft, namelijk 
dat voor ieder gelijkelijk de mogelijkheden aanwezig 
zijn om capaciteiten die in overeenstemming zijn 
met zijn of haar talenten, te verwerven en zo tot 
maatschappelijk gewaardeerde prestaties te komen. 
Voor een dfectieve gelijkheid van kansen volstaat wat 
dat betreft niet het afwezig zijn van wettelijke obsta-

1 . Omdat de term 'discriminatie' in 
het Nederlandse spraakgebruik altijd 
een ongerechtvaardigde behandeling 
impliceert, acht ik de combinatie 
'positieve discriminatie' een contradic
tio in terminis, en spreek ik van voor
keursbehandeling. 
2. Emancipatieraad, Advies over de nota 
positieve actieproaramma 's voorvrouwen in 
arbeidsoraanisaties, Den Haag: 
sou,1989, pp. 13 e.v. 

3. Art. 5 lid 1 w G B bepaalt dat van het 
verbod om onderscheid te maken tus
sen mannen en vrouwen bij aanstellin
gen afgeweken mag worden 'indien 
het gemaakte onderscheid beoogt 
vrouwen in een bevoorrechte positie 
te plaatsen teneinde feitelijke ongelijk
heden op te heffen'. Het voorstel voor 
een Algemene wet gelijke behandeling 
voegt in art. 2 lid 3 aan deze tekst 
aileen toe dat het gehanteerde onder--

scheid in een redelijke verhouding 
client te staan tot de op te heffen onge
lijkheden. 
4· Zie nader mijn proefschrift Recht 
doen aan aelijkheid. Een beschouwin9 over 
voorkeursbehandelinB en de betekenis van 
het aelijkheidsbeainsel in het arensaebied 
van recht en sociaal-politieke ethiek, 
Nijmegen:. Ars Aequi, 1991. 
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kels voor een ieder om beoordeeld te worden op 
zijn of haar capaciteiten ( dat wil zeggen een formele 
gelijkheid van kansen). Daarvoor dienen ook geen 
maatschappelijke barrieres in de weg te staan aan de 
ontplooiing van ieder lid van de samenleving: ieder 
client jeitelijk gelijkwaardige mogelijkheden te heb
ben om zich (maatschappelijk) te ontplooien, opdat 
een ieder zoveel mogelijk controle heeft over zijn of 
haar eigen bestaan. 

Het gelijke-kansenbeginsel impliceert dat men
sen voor een functie beoordeeld dienen te worden 
op hun verworven vaardigheden. Op die wijze 
wordt recht gedaan aan de inspanningen van de per
soon om zijn talenten te ontwikkelen, en daarmee 
aan de persoon zelf. Dit kan het competentiebegin
sel genoemd worden. Het competentiebeginsel 
client bepaald niet alleen het economische doel van 
een efficiente produktie van goederen en diensten. 
Het ontwikkelen van individuele talenten en het ge
bruik van individuele capaciteiten, ofwel individuele 
zelfontplooiing, is een in onze modeme cultuur aan
wezige waarde, die het zelfrespect, de eigenwaarde, 
van het modeme (westerse) individu mede bepaalt. 

Indien een kandidaat voor een functie niet wordt 
aangenon1en op grond van een persoonsgebonden 
kenn1erk en niet op grond van een relatief tekort aan 
vaardigheden, dan is al gauw sprake van discrilllina
tie. Een beter gekwalificeerd persoon heeft geen 
recht op aanstelling in een functie; zij ofhij heeft wei 
een recht on1 niet gediscrin1ineerd te worden. Dit 
in1pliceert dat er wei een zekere n1orele aanspraak 
op aanstelling in een functie bestaat van de best ge
kwalificeerde persoon. Het niet inlossen van een 
dergelijke aanspraak behoeft een adequate recht
vaardiging. 

De vraag is nu ofhet streven naar 'feitelijk gelijke 
n1aatschappelijke posities van vrouwen en n1annen' 
een dergelijke rechtvaardiging inhoudt. Dit streven 
zou gebaseerd kunnen zijn op het gelijkheidsbeginsel 
zelf en het zou gebaseerd kunnen zijn op andere 
overwegingen. 

De sociale dimensie van het aelijkheidsbeainsel 
Het is n1ogelijk dat uit het gelijkheidsbeginsel volgt 
dat mannen en vrouwen feitelijk gelijke posities in 
de san1enleving (in de betaalde arbeid) behoren in te 
nemen. Dan zou er concurrentie bestaan tussen de 
individuele en de sociale din1ensie van het gelijk
heidsbeginsel. Maar vereist de sociale din1ensie van 
het gelijkheidsbeginsel inderdaad dat verschillende 
groepen in de san1enleving, in het bijzonder vrou
wen en n1annen, feitelijk gelijke posities in de sa
lllenleving innen1en? 

De sociale din1ensie van het gelijkheidsbeginsel 
omvat in ieder geval de genoemde voorwaarden die 

gerealiseerd moeten zijn opdat een elfectieve gelijk
heid van kansen voor een ieder bestaat. Er dienen 
voorzieningen in elen1entaire levensbehoeften te 
bestaan, waarvan ieder, indien nodig, gebruik kan 
maken. Er dienen adequate onderwijsfaciliteiten te 
bestaan waarvan iedereen gebruik kan maken al 
naargelang persoonlijke talenten en geleverde in
spanning. Er client financiele tegen1oetkon1ing gebo
den te worden aan degenen voor wie de kosten van 
onderwijs een grote hindernis opleveren. En na
tuurlijk client bij de toegang tot deze voorzieningen 
niet gediscrin1ineerd te worden. Gezien deze uit
gangspunten kan licht de conclusie getrokken wor
den, dat het resultaat van een elfectieve gelijkheid 
van kansen is dat alle n1aatschappelijke groepen 
evenredig vertegenwoordigd zijn in alle lllaatschap
pelijke functies en op alle functieniveau's. 

Oat is evenwel niet noodzakelijk het geval. Er be
staan onder n1ensen verschillen in talenten, voor
keuren en waardenorientaties. De gedachte dat er 
een proportioned gelijke verdeling van posities over 
n1aatschappelijke groepen ontstaan zal, indien er 
volstrekt geen wettelijke en maatschappelijke bar
rii:res bestaan voor de ontplooiing van ieder lid van 
de san1enleving, berust op een onrealistisch, n1athe
n1atisch gei'nspireerd maatschappijbeeld. Onrealis
tisch, on1dat wettelijke en maatschappelijke barrie
res nooit volstrekt afwezig kunnen zijn en vele ande
re factoren eveneens een rol spelen. Niet alle talen
ten n1ogen worden ontwikkeld, on1dat in iedere sa
lllenleving gren:ten zijn gesteld aah hetgeen betallle
lijk is. Binnen die grenzen wordt de ontwikkeling 
van vaardigheden gestuurd zowel door relatief auto
nollle keuzen, als door de in een san1enleving (en 
binnen groepen in de samenleving) aangehangen 
waarden. Een pluralistische san1enleving, waarin al
lerlei vrijheden zijn gewaarborgd, en waarin talloze 
individuele keuzen worden gen1aakt die n1ede geba
seerd zijn op persoonlijk beleefde waarden en voor
keuren, is niet te vergelijken n1et een san1enleving 
waarin gelijkheid van kansen gen1eten wordt in sta
tistisch gelijke groepsresultaten. 

Jndien niet uit het beginsel van elfectief gelijke 
kansen voor ieder volgt dat n1aatschappelijke posi
ties evenredig over sociale groepen verdeeld zijn of 
dienen te zijn, rest de vraag of er nog een (andere) 
zelfstandige redenering te baseren is op de sociale 
din1ensie van het gelijkheidsbeginsel, waaruit dat 
volgt. In die redenering zou dan centraal staan het 
argun1ent dat het rechtvaardig is n1aatschappelijke 
posities evenredig over n1aatschappelijke groepen te 
verdelen. Maar waaron1 zou een evenredige verde
ling van n1aatschappelijke posities over groepen in
trinsiek rechtvaardig zijn? 
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Rechtvaardigheid is in beginsel een categorie die be
trekking heeft op verhoudingen tussen individuen. 
Niettemin is het mogelijk dat een groep mensen 
rechtvaardig of onrechtvaardig behandeld wordt. 
Oat is het geval indien ofwel vrijwel aile individuele 
!eden van de groep (on)rechtvaardig zijn behandeld, 
ofwel de groep in z'n geheel (on)rechtvaardig is be
handeld, hoewel niet ieder lid van de groep (on)
rechtvaardig is behandeld. Dit laatste is alleen moge
lijk indien de groepsleden een gemeenschappelijk 
doe! hebben dat zij nastreven. Ieder lid is dan op een 
bijzondere wijze op het doe! van de groep betrok
ken·. De groep als geheel kan dan onrechtvaardig 
behandeld zijn, als de met het doel verband houden
de inspanningen van een of enkele !eden worden ge
frustreerd, zoals een voetbalteam onrechtvaardig 
behandeld kan worden door een onjuiste beslissing 
van de scheidsrechter ten aanzien van een speler. 

De relatie tussen evenredige verdeling van maat
schappelijke posities over groepen en de rechtvaar
digheidsgedachte is niet op individueel niveau te 
construeren: als een groep niet evenredig is verte
genwoordigd in maatschappelijke posities, impli
ceert dat niet zonder meer dat (vrijwel) alle indivi
duele !eden van die groep onrechtvaardig behandeld 
zijn. Oat is alleen het geval indien bewijs voorhan
den is dat al die personen onrechtvaardig behandeld 
zijn. Bovendien impliceert de evenredige vertegen
woordiging van een groep niet dat aile !eden recht
vaardig behandeld zijn, en de rechtvaardige behan
deling van alle !eden van een groep impliceert niet 
dat de groep evenredig is vertegenwoordigd . Voor 
deze gevallen geldt hetgeen hierboven gezegd is met 
betrekking tot het beginsel van effectief gelijke kan
sen voor ieder. 

Het streven naar gelijke vertegenwoordiging van 
groepen zou wel rechtvaardig kunnen zijn, indien 
binnen die groepen een vorm van gemeenschappe
lijkheid bestaat die ze duidelijk van elkaar onder
scheidt. Om hun legitieme belangen te kunnen die
nen kan het noodzakelijk zijn dat zij evenredig verte
genwoordigd zijn in maatschappelijke posities. Zo is 
het goed voorstelbaar dat in een samenleving waarin 
twee verschillende godsdiensten het Ieven van twee 
grote groepen beheersen, afspraken worden ge
maakt over de vertegenwoordiging van die groepen 
in (belangrijke) functies. Op die manier wordt be-

reikt dat maatschappelijke groepen die onderling 
verschillende belangen hebben te behartigen, een 
evenredige positie innemen, zodat ze ook daadwer
kelijk aan die belangenbehartiging toekomen. 

Het streven naar een gelijke verdeling van maat
schappelijke posities over mannen en vrouwen 
wordt wel verdedigd met een beroep op de ongelij
ke machtsposities van deze groepen, en op de nood
zaak die machtsposities meer gelijk te maken.5 Deze 
verdediging veronderstelt echter dat aile mannen 
gemeenschappelijke belangen hebben, die zij be
schermen via hun maatschappelijke posities; dat alle 
vrouwen daar niet mee corresponderende gemeen
schappelijke belangen hebben, die zij niet (voldoen
de) kunnen beschermen, omdat zij slechter in maat
schappelijke posities vertegenwoordigd zijn; en dat 
het noodzakelijk is om gelijke machtsposities te 
creeren in de vorm van een evenredige vertegen
woordiging van mannen en vrouwen in maatschap
pelijke posities om beide groepen hun verschillende 
belangen naar behoren te Iaten behartigen. 

Zo wordt echter een te grote belangentegenstel
ling tussen mannen in het algemeen en vrouwen in 
het algemeen gesuggereerd: mannen en vrouwen 
vormen geen maatschappelijke groepen die elkaar 
zo dwars zitten dat op alle functieniveau's en in aile 
functies evenredige vertegenwoordiging moet 
bestaan om de verschillende belangen veilig te stel
len. Sterker: zowel bij mannen als bij vrouwen ont
breekt de noodzakelijke gemeenschappelijkheid om 
hen zonder meer tot groepen (in meer dan statisti
sche zin) te bestempelen. Er bestaan daarvoor tussen 
mannen onderling en vrouwen onderling teveel ver
schillen en tegenstellingen. Daarentegen is de ge
meenschappelijkheid van belangen die er tussen 
mannen en vrouwen in het algemeen bestaat zeer 
groot. Degenen die menen dat er grote belangente
genstellingen tussen mannen en vrouwen bestaan, 
kijken met een wei zeer selectieve blik naar de maat
schappelijke werkelijkheid. Er zijn zeker belangen 
die vrouwen gemeenschappelijk hebben; deze zijn 
echter zeer we! te behartigen op een andere wijze 
dan met behulp van een evenredige vertegenwoor
diging in maatschappelijke posities. 

Indien het inderdaad zo zou zijn dat geconclu
deerd moet worden tot het bestaan van grote belan
gentegenstellingen tussen mannen als groep en 

5. In Nederland onder anderen door 
J .E. Goldschmidt in 'Staats- en 
bestuursrechtelijke aspecten van posi
tieve actie', in Handelinaen der 
Nederlandse Juristenvereniaina, dl 1, 

Zwolle: Tjeenk Willink, 1989, pp. 
57 - 117. 
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vrouwen als groep in de huidige Nederlandse sa
menleving, dan zijn er vele groepen aanwijsbaar 
waar minstens zulke tegenstellingen tussen bestaan. 
Vele maatschappelijke groepen en subgroepen zou
den dan het gelijkheidsbeginsel als rekenmethode 
kunnen hanteren en zich op vele niveaus in de sa
menleving onrechtvaardig behandeld kunnen voe
len, omdat zij 'de belangen van hun groep' niet op 
evenredige wijze kunnen behartigen. 

Naast deze fundamentele bezwaren tegen bet 
streven naar evenredige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in maatschappelijke posities, is 
er nog het meer praktische bezwaar dat, omdat die 
evenredige vertegenwoordiging voortdurend ver
stoord wordt vanwege bet vertrek van mensen uit 
hun functie, voorkeursbehandeling permanent deel 
client uit te maken van het aanstellingsbeleid. Voor
keursbehandeling is in dit geval gericht op een doel 
dat nooit geheel bereikt of altijd gefrustreerd wordt. 
Het is duidelijk dat voo:keursbehandeling dan niet 
meer een tijdelijke uitzondering vormt op het begin
sel van (individuele) gelijke behandeling, ter recht
zetting van iets dat fout is gegaan, maar een uitvloei
sel is van een zelfstandig beginsel dat betrekking 
heeft op de evenredige verdeling van maatschappe
lijke posities over verschillende groepen. Een begin
sel met dergelijke ingrijpende consequenties moet 
niet te lichtvaardig worden ingeroepen in een rede
lijk harmonieuze samenleving als de Nederlandse: 
bet kan, eerder dan tot (verdere) integratie, leiden 
tot segmentering en uiteindelijk verbrokkeling van 
de samenleving in elkaar op de millin1.eter bestrij
dende (sub)groepjes. (Vergelijk de weinig verhef
fende discussies in Nederland over de promillen in 
de 'koopkrachtplaatjes' voor verschillende groe
pen.) 

Dit alles impliceert niet dat de sociale dimensie 
van bet gelijkheidsbeginsel nooit een rechtvaardi
ging oplevert. voor bet geven van een voorkeursbe
handeling. Op grond van de sociale dimensie van het 
gelijkheidsbeginsel kan wei verdedigd worden dater 

• ten aanzien van sociale groepen die zodanig onder
vertegenwoordigd zijn in maatschappelijke posities 
dat ze maatschappelijk buitengesloten zijn of dreigen 
te geraken, gestreefd wordt naar een betere verte
genwoordiging. Dit is een alleszins gerechtvaardigd 
doel. Een samenleving die het zich veroorlooft dat 
er een maatschappelijk gemarginaliseerde onder
klasse ontstaat, desintegreert. Bovendien kan het in 
zo'n geval niet anders zijn dan dat er ernstig is te
kortgeschoten ten aanzien van bet realiseren van de 
voorwaarden voor een effectieve gelijkheid van kan
sen. Ook om die reden is bet noodzakelijk buitenge
wone middelen, waaronder wellicht voorkeursbe-

handeling, in te zetten ter verbetering van de maat
schappelijke participatie van een dergelijke groep. 
Het gaat hier echter niet om het streven naar een 
proportioneel gelijke vertegenwoordiging van zo'n 
groep in aile functies en op aile functieniveaus, maar 
om het tegengaan van zeer grote maatschappelijke 
ongelijkheden en het herstellen van een effectieve 
gelijkheid van kansen, in de zin van het ongedaan 
maken van de gevolgen van een aantoonbare onge
lijkheid van kansen van (vrijwel) aile ]eden van de 
betreffende groep. (Zie over dit laatste de bespre
king hieronder van de compensatie-gedachte.) 
Vrouwen vormen in het algemeen in ieder geval niet 
zo'n maatschappelijk gemarginaliseerde groep dat ze 
om die reden allen in aanmerking komen voor een 
voorkeursbehandeling. 

Utilistische araumenten 

Het streven naar feitelijk gelijke maatschappelijke 
posities van mannen en vrouwen met behulp van 
voorkeursbehandeling zou ook gebaseerd kunnen 
zijn op overwegingen die niet uitgaan van het gelijk
heidsbeginsel, maar van een toename in het totale of 
gemiddelde welzijn in de samenleving als geheel, of 
van een groep in de samenleving. Deze overwegin
gen zijn van utilistische aard . Een toename in welzijn 
kan in materiele, economische zin worden opgevat 
en in immateriele, sociale ofpsychologische zin. 

In het algemeen kleeft als bezwaar aan dit soort 
argumenten dat de effecten op het welzijn niet of 
zeer moeilijk meetbaar zijn. Oat geldt voor econo
mische effecten, maar nog sterker voor sociale en 
psychologische. Bovendien, als bet mogelijk is om 
op voorhand te stellen dat er positieve effecten op 
het welzijn zullen zijn van een gelijke maatschappe
lijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, 
dan is het evenzeer mogelijk om een aantal nadelige 
effecten op het welzijn te veronderstellen. Een mo
gelijk economisch voordelig effect, dat zou kunnen 
ontstaan doordat het intellectuele potentieel en de 
vaardigheden van vrouwen beter worden benut, zou 
al gauw kunnen wegvallen indien het tdepassen van 
voorkeursbehandeling ten behoeve van vrouwen er
toe leidt dat minder geschikte personen in (belang
rijke) functies terechtkomen. Als het economisch 
voordelig is om het intellectuele potentieel en de 
vaardigheden van vrouwen meer te gebruiken, dan 
is het niet duidelijk wat het direct (en 'versneld') 
streven naar feitelijk gelijke maatschappelijke posi
ties van mannen en vrouwen meer oplevert dan het 
bescheidener streven om voor vrouwen effectief ge
lijke kansen te creeren om deel te nemen aan bet ar
beidsproces. 

Evenzo zijn er tegenover mogelijke voordelige 
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effecten op het sociale en psychische welzijn van 
vrouwen (en zelfs hele gezinnen) mogelijke nadelige 
elfecten te plaatsen op het sociale en psychische wel
zijn van mannen (of zelfs hele gezinnen). Door een 
voorkeursbehandeling te geven aan vrouwen wordt 
immers aan evenzoveel mannen duidelijk gemaakt 
dat zij niet op hun capaciteiten worden beoordeeld, 
maar op een voor de functie volslagen irrelevant 
kenmerk, namelijk hun sekse. Oat zou psychische en 
uiteindelijk ook sociale schade kunnen opleveren. 
(Vergelijk hetgeen hierboven is gezegd over de ei
genwaarde van het individu.) 
. Afgezien van deze nadelige neveneffecten kan 

nog gewezen worden op de eerder genoemde nade
lige praktische consequenties van het streven naar 
feitelijk gelijke maatschappelijke posities van man
nen en vrouwen, zoals segmentering en daarmee ge
paard gaande verbureaucratisering van de arbeids
markt. 

Een belangrijk algemeen bezwaar tegen het plei
ten voor het direct streven naar feitelijk gelijke 
maatschappelijke posities van mannen en vrouwen 
op grond van utilistische overwegingen, is dater dan 
geen reden is om andere utilistische overwegingen 
niet ook relevant te achten. Als het op utilistische 
gronden mogelijk is om het beginsel van gelijke be
handeling van mannen en vrouwen te doorbreken, 
zou dan niet ook dat beginsel doorbroken moeten 
kunnen worden, indien er aanwijzingen zijn dat het 
econornisch in het algemeen voordeliger is om in 
functies waarin een grote mate van doortastend op
treden vereist is, aileen mannen aan te stellen? En 
wat als blijkt dat vrouwen gemiddeld vaker ziek zijn, 
en dat het dus economisch voordeliger i.s zoveel 
mogelijk mannen aan te stellen? Of als blijkt dat het 
sociaal en geestelijk welzijn enorm gebaat is bij moe
ders die altijd klaar staan voor hun (jonge) kinderen? 
Kortom, er kleven nogal wat bezwaren aan het han
teren van utilistische argumenten alleen. Als ze al 
relevant zijn, dan toch meestal aileen in combinatie 
met argumenten van rechtvaardigheid en gelijkheid. 

De conclusie moet nu luiden dat er geen vol
doende argumenten bestaan om op grond van het 
streven naar feitelijk gelijke maatschappelijke posi
ties van mannen en vrouwen het recht op gelijke be
handeling volgens het competentiebeginsel te door
breken (door het geven van een voorkeursbehande
ling aan vrouwen). Daarmee is de tweede doelstel
ling van de Emancipatieraad gediskwalificeerd als 
ongerechtvaardigd of, indien iets anders bedoeld 
wordt dan er uitdrukkelijk staat, als ten minste zeer 
onzuiver geformuleerd. De eerste doelstelling van 
de E R is gediskwalificeerd voorzover daarmee wordt 
beoogd het nastreven van de tweede te impliceren. 

Een andere doelstellins: compensatie 

Voor iedereen client een elfectieve gelijkheid van 
kansen te bestaan om zijn of haar talenten te ont
plooien en een (betaalde) positie in de samenleving 
in te nemen die in overeenstemming is met zijn of 
haar vaardigheden en voorkeuren. Dit kan als uit
gangspunt van een normatieve theorie van maat
schappelijke gelijkheid en als doelstelling van over
heidsbeleid gelden. Om dit te realiseren client met 
talloze factoren rekening te worden gehouden, on
der andere met factoren die in het bijzonder ver
schiilende maatschappelijke groepen betreffen. Zo is 
het niet voldoende om, voor iedereen gelijk, scho
ling aan te bieden en discriminatie bij aanstellingen 
te verbieden. Het is onder andere ook noodzakelijk 
dat er voldoende opvangmogelijkheden voor peu
ters en schoolgaande kinderen en voldoende goede 
regelingen voor ouderschapsverlof bestaan, en dat 
voldoende flexibiliteit in werktijden mogelijk is. Dit 
om het ouders, vaders en moeders, mogelijk te rna
ken heiden te werken en gezamenlijk een belangrij
ke rol te spelen in de opvoeding van hun kinderen. 
Dit soort regelingen steunt op de sociale dimensie 
van het gelijkheidsbeginsel. 

Een algemene voorkeursbehandeling van vrou
wen ter realisering van effectief gelijke kansen valt 
daarbuiten. Het geven van een voorkeursbehande
ling impliceert dat andere dan geschiktheidsvereis
ten een (doorslaggevende) rol spelen bij aanstellin
gen. Het beginsel van effectief gelijke kansen beoogt 
juist ieder een faire kans te geven om aan die vereis
ten te voldoen, zodat het mogelijk is dat aileen ge
schiktheidsvereisten een rol spelen. Voorkeursbe
handeling is geen geschikt middel om barrh'~res die 
dat in de weg staan, zoals discriminatie, op te rui
men. Eventuele negatieve attitudes van personeels
functionarissen ten aanzien van vrouwen zullen er 
niet door veranderen. Ook worden daarmee geen 
wettelijke en maatschappelijke barrieres buiten de 
aanstellingsprocedure geslecht: als vrouwen vanwe
ge dit soort barrieres niet solliciteren naar een baan, 
dan verandert het geven van een voorkeursbehande
ling aan vrouwen bij aansteilingen daar niets aan. 
Een voorkeursbehandeling kan aileen worden gege
ven aan personen die, ondanks wettelijke en/ of 
maatschappelijke barrieres, een functie kunnen en 
willen aanvaarden en dus solliciteren, en wordt ai
leen gegeven door personen die zich niet discrimine
rend opsteilen. Indien echter deze noodzakelijke 
voorwaarden voor het geven van een voorkeursbe
handeling vervuld zijn, dan impliceert het geven van 
een voorkeursbehandeling een afwijking van het ge
lijke-kansenbeginsel, niet de realisering ervan. 

Niettemin bestaat er net probleem dat in het ver-
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!eden zeer vee! vrouwen grote hinder hebben on
dervonden bij hun pogingen om toe te treden tot het 
arbeidsproces (en als ze daarin slaagden, dan was dat 
vaak op een niveau dat niet overeenstemde met hun 
capaciteiten), vanwege maatschappelijke (en wette
lijke) barrieres; en nog steeds ondervinden vee! 
vrouwen daar hinder van. Met behulp van voor
keursbehandeling kunnen die barrieres niet worden 
geslecht, maar het is we! mogelijk om vrouwen die 
van die barrieres veel hinder hebben ondervonden, 
compensatie te geven, onder andere in de vorm van 
een voorkeursbehandeling. (Andere vormen van 
compensatie zijn tweede-kansonderwijs en dergelij
ke.) Het geven van een voorkeursbehandeling impli
ceert een verbetering van de kansen van de betrok
kenen op een baan en vormt zo een compensatie 
voor onterecht verloren kansen van hen in het (verre 
of nabije) verleden. In deze zin draagt voorkeursbe
handeling bij tot een herstel van de gelijkheid van 
kansen. 

Indien hiervan wordt uitgegaan, is het evenwel 
de vraag of voorkeursbehandeling aan aile vrouwen 
moet worden gegeven. Het relevante criterium is 
hier immers niet 'vrouw-zijn', maar 'onterecht kan
sen verloren hebben', en deze criteria zijn niet zon
der meer, en zeker niet per definitie, identiek. Moet 
nu van iedere vrouw worden vastgesteld of zij, 
direct of indirect (via maatschappelijke barrieres), 
gediscrimineerd is? Oat is een onmogelijke opgave. 
Maar de onmogelijkheid om dit van iedere individu
ele vrouw vast te stellen, impliceert niet dat deze 
redenering totaal onbruikbaar is. Er kan immers met 
vrij behoorlijke nauwkeurigheid worden vastgesteld 
welke categorieen vrouwen in het veri eden en in het 
heden door maatschappelijke barrieres gehinderd 
zijn bij de toetreding tot het arbeidsproces. Oat zijn 
vooral de vrouwen met kinderen (geweest), die fei
telijk gedwongen werden om zich vele jaren lang af
zijdig te houden van de arbeidsmarkt. Voor de vrou
wen van een oudere generatie geldt bovendien dat 
ze vaak een opleiding hebben genoten die (ver) on
der hun vermogens ligt. Het lijkt daarom niet verge
zocht om te stellen dat aile vrouwen die vanwege de 
opvoeding van hun kinderen herintreden of later 
hun intrede doen op de arbeidsmarkt, recht hebben 
op compensatie in de vorm van een voorkeursbe
handeling bij banen en, indien nodig, in de vorm van 
aanvullend onderwijs. Een mogelijk goede vorm van 
voorkeursbehandeling bij vee] aanstellingen zou dan 

kunnen zijn het ten aanzien van her- of later intre
dende vrouwen Iaten vervallen of verlagen van de 
ervaringseis. Ook in dit verband zou overigens nog 
eens zeer kritisch naar allerlei leeftijdscriteria in 
advertenties en bij aanstellingen moeten worden ge
keken. 

Van andere vrouwen, en zeker van de jonge 
vrouwen met een goede opleiding, kan in het alge
meen niet worden gezegd dat zij gehinderd zijn door 
maatschappelijke barrieres (allochtone vrouwen, 
wier problematiek een aparte aanpak vereist binnen 
het algemene beleid ten aanzien van allochtonen, 
uitgezonderd). Zij kunnen dan ook geen aanspraak 
op compensatie, en dus ook niet op voorkeursbe
handeling, doen gelden. Meer vrouwen in betaalde 
functies en op hogere functieniveaus betekent in de 
eerste plaats (meer) vrouwen met kinderen meer 
mogelijkheden geven om zich in overeenstemming 
met hun capaciteiten in het arbeidsproces te mani
festeren. 

Bezien vanuit het hier geschetste perspectief is 
een voorkeursbehandeling van vrouwen die op late
re leeftijd (her)intreden vanwege de zorg voor hun 
kinderen gerechtvaardigd, zowel wat het doe] (com
pensatie voor onterecht verloren kansen, ofwel het 
tegengaan van de effecten van indirecte discrimina
tie), als wat het middel betreft. 6 Oat middel, voor
keursbehandeling, mag echter geen buitenpropor
tionele vorm aannemen. Er client rekening te wor
den gehouden met gerechtvaardigde aanspraken van 
anderen. Oeze moeten worden gewogen in het Iicht 
van het nagestreefde doel. Indien het nagestreefde 
doe! niet is het zo snel mogelijk tot stand komen van 
maatschappelijk gelijke posities van mannen en 
vrouwen in de betaalde arbeid, maar compensatie 
voor onterecht veri oren kansen, dan zijn voorkeurs
maatregelen als quotering ten behoeve van vrouwen 
en het aileen openstellen van vacatures voor vrou
wen, niet gerechtvaardigd. We! gerechtvaardigd 
zijn dan maatregelen waarbij een vacante functie bij 
gelijke geschiktheid van kandidaten wordt vergeven 
aan een vrouw die vanwege de zorg voor kinderen 
later (her)intreedt, of, indien de aard van de vacante 
functie dat toelaat, de functie wordt vergeven aan 
een voldoende geschikte, later (her)intredende 
vrouw. (Voor sommige functies is dit laatste niet 
mogelijk, omdat het algemeen belang vereist dat 
daar de beste kandidaat wordt aangesteld.) 

In het geval van deze maatregelen zullen aanspra-

6. Voor een nadere onderbouwing en 
uitwerk:ing van deze stelling (en van 
daaraan gerelateerde stellingen) zie 
mijn in noot 4 genoemde proefschrift. 



210 

- -- - - • f- ' 

s &.o 5 1992 

ken van anderen op grond van het competentiebe
ginsel moeten kunnen wijken. Oat is mogelijk, 
omdat het niet gerechtvaardigd is om het competen
tiebeginsel zonder meer toe te passen, indien de 
kansen van somrnige kandidaten voor een functie tot 
dan toe bepaald niet gelijkwaardig zijn geweest aan 
de kansen van andere kandidaten . De eersten dragen 
dan de last van een ongerechtvaardigd nadeel, het
geen de werking van het competentiebeginsel be
hoort te beperken, omdat dat in belangrijke mate 
steunt op het bestaan van een effectieve gelijkheid 
van kansen. (De vraag of, en zo ja, in hoeverre, man
nen schuldig zijn aan het bestaan van maatschappelij
ke barrieres voor vrouwen die kinderen verzorgen, 
en zij mitsdien de last moeten dragen van de com
pensatie, is, nog afgezien van de algemene absurdi
teit ervan, hier dus totaal niet relevant; het gaat om 

het concurrerend maken van ten onrechte ongelijke 
posities.) 

De hier geschetste vormen van voorkeursbehan
deling ten behoeve van vrouwen zijn gebaseerd op 
de sociale dimensie van het gelijkheidsbeginsel en 
zijn in overeenstemming met de (wettelijke) nor
men van gelijke behandeling. Het beleid van de 
overheid behoort gericht te zijn op een effectieve ge- . 
lijkheid van kansen voor een ieder. Oat vereist niet 
een in segmenten opgedeelde arbeidsmarkt, maar 
het realiseren van voor ieder gelijkwaardige moge
lijkheden om capaciteiten in overeenstemming met 
zijn/haar talenten te verwerven, en die te benutten 
door zich als serieuze en reele kandidaat op de ar
beidsmarkt te begeven. Het emancipatiebeleid client 
bij deze doelstelling aan te sluiten. Daarmee wordt 
ook vrouwen de beste dienst bewezen. 
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Het vergiet van 
Dunning 

De gezondheidszorg is nog
al duur aan het worden. De 
inmiddels met zware slag
zij kampende 'stelselher
ziening' werd onder meer 

WILLEM VELEMA den gerantsoeneerd en 
welke nieuwe medische 
technologie moet worden 
toegelaten. 

Free-lance journalist en vaste medewerker van 

lntermediair. 

op gang gebracht om uit-
komst te bieden. Los hiervan, maar met hetzelfde 
doe!, gaf staatssecretaris Simons van wv c in 1990 de 
commissie 'Keuzen in de Zorg', beter bekend als de 
commissie-Dunning, opdracht om te bezien 'welke 
grenzen aan de toepassing van nieuwe medische 
technologieen bij patienten moeten worden gesteld 
en hoe een maatschappelijk draagvlak kan worden 
gevonden voor de oplossing van de problemen, ver
oorzaakt door schaarste, rantsoenering van zorg en 
noodzakelijke selectie van patienten'. 

De commissie-Dunning moest duidelijk maken 
hoe het keuzevraagstuk dat aan de horizon opdoemt, 
vanuit medisch-inl10udelijk perspectief moet wor
den aangepakt. Eind vorig jaar kwam het eindrap
port uit (Kiezen en Delen, Den Haag: oco, 1991). 
Daarin wordt welgemoed gemeld, dat 'de commis
sie erin geslaagd meent te zijn in hoofdlijnen aan te 
geven hoe en door wie keuzen in de gezondheids
zorg kunnen worden gemaakt'. Oat klinkt bemoedi
gend. Wat heeft het rapport ons en staatssecretaris 
Simons te bieden? 

Kern van het rapport is de inmiddels roemruchte 
'trechter van Dunning', die zal moeten dienen om 
'het kaf van het koren' te scheiden, om te kunnen 
beslissen welke voorzieningen bij de omstreden 
volksverzekering in het basispakket zullen moeten 
worden opgenomen en welke niet. De trechter zou 
aileen die voorzieningen behoren door te Iaten die 
behoren tot de 'noodzakelijke zorg'. Oat wil vol
gens de commissie zeggen: 'zorg die individuen in 
staat stelt, met inachtneming van normen en waar
den die in de Nederlandse samenleving gelden, het 
gemeenschappelijk bestaan met andere !eden van die 
samenleving te delen, in stand te houden en zo mo
gelijk te verbeteren' . 

Hoewel dat niet met zoveel woorden vermeld 
wordt, zal ook buiten het basispakket van de trech
ter gebruik worden gemaakt, bij voorbeeld als moet 
worden beslist over de vraag hoe wachtlijsten moe
ten worden beperkt, hoe schaarse zorg moet wor-

De trechter moet het 
mogelijk maken op grond 

van de 'gemeenschapsgerichte benadering' die door 
de commissie wordt omhelsd, keuzen te maken en 
zo op twee fronten tegelijk de groei van claims een 
halt toe te roepen: 'individuele aanspraken worden 
beperkt en de professionele autonomie van beroeps
beoefenaren wordt begrensd ten behoeve van gelij
ke toegang en solidariteit' . Een trechter die dat alle
maal kan, moet wei een heel wonderbaarlijke trech
ter zijn. Hoe werkt dat ding? 

Herhalina van vraaastellinB 
De trechter bestaat in feite uit vier criteria, vier on
verbiddelijke filters. Alles wat op een van die filters 
blijft hangen, zal 'consequent' buiten het basispak
ket moeten blijven en in bepaalde gevallen (vooral 
dure medische hiah-tech) zelfs geh~el uit het arsenaal 
van de gezondheidszorg moeten worden ge-weerd. 
Het is alles of niks, zonder uitzonderingen. 'Een 
beetje toegelaten' is er in principe niet bij. Zo'n 
'derde weg' moest ook wei worden uitgesloten, 
omdat anders een van de uitgangspunten van het 
rapport - 'gelijke toegang en solidariteit' - op losse 
schroeven zou komen te staan. Elke laag van de 
trechter selecteert op basis van het knock out-systeem 
en kent geen herkansingen oftwijfel. Voor wie eruit 
ligt, is de race voorbij. 

Daarmee wordt, nog voordat de criteria zelf in 
beeld zijn, al duidelijk dat de trechter geen ruimte 
laat voor de vele fundamentele meningsverschillen 
waarvan de hele gezondheidszorg doortrokken is, 
omdat de inzichten in het menselijk organisme en de 
mogelijkheden voor medische interventie maar heel 
beperkt zijn. De experts in de biomedische weten
schappen worden daardoor voortdurend gedwon
gen tot herroeping van wat ooit onomstotelijke fei
ten leken en aanvaarding van wat jarenlang als 
'kwakzalverij' en onzin werd beschouwd. De trech
ter wil 'consequent' zijn en heeft daar geen bood
schap aan. Als de trechter werkelijk zou doen wat de 
staatssecreataris verwacht, belooft dat dus tal van 
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wrange missers, ten gevolge van centrale en unifor
me planning van de inhoud van het 'zorgpakket'. 

Als we de verschillende onderdelen van de trech
ter stuk voor stuk onder de loep nemen, blijken 
twee van de vier criteria helemaal niets met gezond
heid of geneeskunde te maken te hebben. Ze zijn van 
zuiver economische aard. 

Zo mag de zorg niet tot het basispakket worden 
toegelaten als die niet 'doelmatig' is. Gedoeld 
wordt vooral op ingrepen 'waar de kosten zeer hoog 
zijn en de baten zeer klein'. Maar doelmatigheid is 
nu eenmaal een zeer weids en rekbaar begrip en con
sequente toepassing van dit criterium zou bij voor
beeld tot gevolg kunnen hebben dat zorg waarvan 
het nut voor ieder zinnig mens vaststaat, toch niet 
wordt verstrekt, als - om maar eens iets te noemen 
- de betreffende behandelende artsen te duur blij
ken te zijn. Zo zou in principe zelfs de complete pro
fessionele geneeskunde in deze laag van de trechter 
van Dunning kunnen blijven steken! 

Ook zorg 'die voor eigen rekening en verant
woording kan blijven' mag van de commissie niet de 
trechter passeren. Oat is wederom een zeer rekbaar, 
boekhoudkundig criterium, dat voor zeer veel dis
cussie vatbaar is, sterk afhankelijk is van wisselende 
persoonlijke omstandigheden en bovendien geen 
enkel verband houdt met medische prioriteiten. Bij 
de door de commissie nagestreefde 'consequente' 
doorvoering van dit criterium is het daarom nog 
maar de vraag of het zetten van een gebroken been 
eigenlijk nog wei in het basispakket thuis zou horen . 

Bij deze twee economische criteria spelen medi
sche overwegingen geen rol. Daarom houden ze 
eigenlijk amper of helemaal geen verband met de 
kemvraag van het het rapport-Dunning: hoe kunnen 
we in de gezondheidszorg het kaf van het koren 
scheiden. Niet de kwaliteit ofhet nut van de zorg als 
zodanig zijn immers in het geding, maar de verhou
ding prijs/kwaliteit van de zorg en het geraamde 
banksaldo van de patient. 

De andere twee criteria hebben wei betrekking 
op de gezondheidszorg zelf, maar zijn a! evenmin 
erg verhelderend. 

Oat de commissie vindt dat de 'werkzaarnheid 
van de zorg moet zijn aangetoond', lijkt op het in
trappen van een open deur, maar in de gezondheids
zorg is 'werkzaamheid' helaas allesbehalve vanzelf
sprekend. Er bestaat zeer veel onduidelijkheid over 
de effectiviteit van therapieen, ook als het gaat om 
oude en wijdverbreide medische tradities, zoals de 
psychiatrie . De massieve onzekerheid die onlosma
kelijk met de geneeskunst verbonden is, kan natuur
lijk niet zomaar door Dunning worden weggewim
peld door in zijn rapport bij decreet te verordenen 
dat de werkzaamheid moet zijn aangetoond. Oat is 

het probleem oplossen door het bestaan ervan te 
ontkennen. 

Blijft over het laatste criterium, dat door 
Dunning bovenaan de lijst is geplaatst: 'Gaat het om 
noodzakelijke zorg, gezien vanuit de gemeenschaps
gerichte benadering?' Inderdaad, dat is de kem
vraag, maar het doe! van het rapport was nu juist om 
op die vraag een antwoord te geven. En aangezien 
alledrie de andere criteria oneigenlijk dan wei we
zenloos bleken te zijn, behelst dit enig overgebleven 
eerste en laatste criterium niet vee! meer dan een 
herhaling van de vraagstelling, beaainB the question, 
zoals dat heet. 

Interessante discussies 

Op de nog resterende vraag, wie moet beoordelen 
wat 'noodzakelijke hulp' is, komt het rapport met 
het weinig verrassende antwoord dat 'de verant
woordelijkheid voor gepaste zorg allereerst bij de 
artsen en hun beroepsorganisaties ligt' . Daarmee 
zijn we wei weer heel ver weg van de 'gemeen
schapsgerichte benadering' die Dunning elders om
armt. We zijn in feite weer helemaal terug bij af, bij 
een van de bronnen van alle ellen de. 

Zo langzamerhand is het wei duidelijk dat de ou
de vertrouwde econornische arrangementen van de 
gezondheidszorg, die er altijd borg voor hebben ge
staan dat 'artsen en hun beroepsorganisaties' kunnen 
uitrnaken welke zorg voor patinten 'noodzakelijk' 
is, de artsen juist hebben aangespoord tot de onstuit
bare omzetstijging, waaraan staatssecretaris Simons, 
onder meer op grond van dit rapport, een halt wil 
toeroepen. Datzelfde geldt, rnisschien in nog wei 
sterkere mate, voor de 'beroepsorganisaties', die 
van de steeds meer 'terugtredende' Nederlandse 
overheid ruimschoots de gelegenheid hebben gekre
gen voor hun !eden, de beoefenaren van alleen in 
naam 'vrije' beroepen, de wetten van vraag en aan
bod buiten werking te stellen. Het advies om deze 
clubs van monopolisten ruim baan te Iaten, zal wei
nig kunnen bijdragen aan de oplossing van het vraag
stuk waarvoor de commissie op pad is gestuurd. 

De trechter van Dunning voldoet niet aan zijn eigen 
eisen van 'werkzaarnheid' en 'doelmatigheid'. 

In de handen van harde managers zal de aanbeve
ling van het rapport een levensgevaarlijk scheermes 
blijken, een onrechtvaardig gereedschap om 'nood
zakelijke hulp' te onthouden aan kwakkelende ziele
poten die geen kans zien zich in het buitenland te 
Iaten behandelen. En dat op grond van zakelijke om
standigheden, waarop zijzelf (bij voorbeeld in het 
geval van 'ondoelmatige zorg') geen enkele invloed 
kunnen uitoefenen . ' 
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In de handen van softe autoriteiten zal de trechter 
echter zo lek blijken als een mandje en op zijn minst 
dezelfde omvangrijke hoeveelheid medische zorg 
doorlaten, waarmee we nu al vertrouwd zijn en 
waarover de staatssecretaris zich in 1990 al zoveel 
zorgen maakte, dat hij de commissie-Dunning in
stelde om een list te bedenken. Aan het vergiet van 
Dunning zal Simons dan ook niet veel hebben. 

Dat de trechter in de praktijk niet te hanteren is, 
blijkt zonneklaar uit de voorbeelden die de commis
sie in haar rapport heeft opgenomen ter illustratie. 
Al bij het eerste het beste voorbeeld - in vitro ferti
lisatie ('reageerbuisbevruchting') - raakt de com
missie in haar eigen criteria verstrikt: 'Wordt nor
maal functioneren beperkt door kinderloosheid?', 
zo luidt de vraag, die trouwens niet beantwoord 
wordt, evenmin als de verzuchting: 'Waarom zou in 
vitro fertilisatie noodzakeljke zorg zijn en adoptie 
niet?' Zo schieten we natuurlijk niet op. 'Of het in 
het basispakket moet wo~den toegelaten, kan pas 
worden beslist als aile andere voorzieningen op 
dezelfde manier zijn beoordeeld en met elkaar wor
den vergeleken', luidt de wanhopige conclusie. Dat 
kunnen nog interessante discussies worden voor de 
lange winteravonden. 

Gruwelijke consequenties 
Aan de trechter hebben we niets, a!s we op zoek zijn 
naar heldere, hanteerbare en rechtvaardige normen 
voor de rantsoenering van schaarse middelen in de 
gezondheidszorg. Toch is dat de samenstellers van 
het rapport misschien nog niet eens kwalijk te ne
men. Ik vermoed dat zij zeker een eerlijke en intelli
gente poging hebben willen doen om met hanteer
bare normen te komen. Van Dunning zelf kan ook 
verwacht worden dat hij oog heeft voor de vele twij
fels en onzekerheden die de geneeskunde omgeven, 
waardoor het ontwikkelen van harde en heldere 
selectiecriteria zo'n hachelijke onderneming is. Hij 
is tenslotte de auteur van het veelgelezen hoek Broe
der Ezel, dat als ondertitel heeft: 'Over het onvermo
gen van de geneeskunde'. 

Het lijkt erop dat de commissie is vastgelopen op 
haar eigen (mogelijk onbewuste) weerstand tegen 
het idee van rantsoenering als zodanig. Daardoor 
kwam zij uit op een in wezen nietszeggend rapport, 
waarin aile redelijke ideeen, waar aile redelijke 
mensen het over eens zijn, op een rijtje zijn gezet, 
maar dat geen antwoord geeft op de gestelde vraag. 

Als de commissie volgens opdracht wel met 
substantiele adviezen was aangekomen, had dat 
evenwel zonder twijfel tot absurde en onverteerba
re conclusies geleid. Daarvoor is Dunning kennelijk 
teruggedeinsd en dat is misschien wei te prijzen. Het 

zou natuurlijk nog beter zijn geweest als hij expliciet 
had gemeld dat het hele idee van rantsoenering van 
medische zorg op grond van door 'objectieve bui
tenstaanders' vastgestelde harde criteria een weer
zinwekkende aanmatiging is en een ontoelaatbare 
aantasting van de menselijke vrijheid en waardig
heid. 

Om te begrijpen dat de zaken inderdaad zo lig
gen, is maar heel weinig fantasie nodig. Wie geen 
bezwaar heeft tegen de uitgangspunten die de com
missie in haar opdracht meekreeg, zou met een ge
rust hart moeten kunnen aanvaarden dat we in de 
toekomst naar de dokter zouden kunnen gaan met 
een klacht en van hem te horen zouden kunnen krij
gen dat genezing heel goed mogelijk is, maar dat de 
behandeling toch niet zal plaatsvinden, ook niet als 
we er zelf voor willen betalen, omdat de behande
ling om de een of andere reden niet in overeenstem
ming is met de 'gemeenschapsgerichte benadering'. 
Wie zich die situatie kan voorsteilen zonder dat hem 
het bloed naar het hoofd stijgt, verdient niet anders 
dan tien keer achter elkaar door de trechter van 
Dunning te worden gehaald, zonder verdoving. En 
zolang de adviezen uit het rapport niet leiden tot 
dergelijke kafkaeske taferelen, zal er in Nederland 
niets veranderd zijn. Kennelijk is de commissie in
tu!tief voor de gruwelijke consequenties terugge
deinsd die in haar opdracht besloten lagen en kwam 
zij daardoor noodzakelijkerwijs uit op een lijvig, 
maar toch niksig rapport. 

Kartels 
Uit aile beschikbare onderzoek blijkt dat Nederlan
ders ontzettend veel, zo niet alles, over hebben voor 
hun gezondheid. Er is geen enkele goede reden te 
bedenken waarom de overheid zich het recht zou 
mogen aanmatigen gezondheidszorg te rantsoeneren 
of te bepalen welk deel van het nationaal inkomen 
maximaal aan gezondheidszorg mag worden be
steed. Zolang mensen over de meest wezenloze en 
zelfs schadelijke bestedingen in aile vrijheid voiledig 
zelfstandig mogen blijven beslissen, is paternalisme 
van overheid of artsen op het gebied van de uitgaven 
voor wat mensen kennelijk het dierbaarst is, volko
men misplaatst. Voor vrijwillige collectieve arran
gementen geldt in principe hetzelfde. Over het ge
wenste kostenniveau hoort de overheid geen oor
deel te willen hebben. Daar horen mondige burgers 
of coilectiviteiten van mondige burgers op basis van 
vrijwilligheid zelf over te beslissen. 

Dat wil nog niet zeggen dat de overheid is ver
oordeeld tot voiledige terughoudendheid en passivi
teit . Er is meer dan genoeg werk aan de winkel voor 
wie houdt van stevige ingrepen. Zo zou het afbreken 
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van de door de overheid gesanctioneerde kartels van 
de vrije beroepen in de gezondheidszorg misschien 
wei een heel effectieve methode kunnen zijn om een 
betere verhouding tussen prijs en kwaliteit van de 
zorg tot stand te brengen. Ook zou het interessant 
zijn om te zien of patienten weer een eigen actieve 
rol moeten kunnen gaan spelen in de zorg voor een 
goede kwaliteit en prijs van de zorg. Nu worden die 
zaken volledig buiten de patienten om bekokstoofd 
in de planeconomische arrangementen van over
heid, verzekeraars en de belangenorganisaties van 
'zorgaanbieders'. Arts en patient zouden juist weer 
meer vrijheid moeten krijgen bij het aanbieden en de 
keuze van de gewenste zorg, en dat kan aileen als de 
patient weer een actieve rol speelt bij de betaling 
van de 'zorgaanbieder'. 

De overheid zou het jammerlijke falen van de ideeen 
van de planeconomie in de gezondheidszorg moeten 
erkennen. De tot mislukken gedoemde regulering 
van de vraag zou overboord moeten worden gezet, 
evenals de kunstmatige beperking van het aanbod, 
door vestigingsregelingen en beperking van het aan
tal opleidingsplaatsen. Zo zou een veelbelovend be
gin kunnen worden gemaakt met de broodnodige 
sanering van de gezondheidszorg. Gezien de macht 
van de betrokken belangenorganisaties, die zich daar 
zonder twijfel met hand en tand tegen zullen verzet
ten, zal ook een heel sterke overheid a~ de door
voering van een dergelijke hervorming een hele kluif 
hebben. De trechter van Dunning is daarbij een vol
komen overbodig stuk gereedschap. 
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In dit a:rtikel komen twee 
zaken aan de orde die van 
belang zijn voor de begro
ting van de Europese Ge
meenschap en de democra-

Het plan 
Delors I I : Opstap 
naar een federale 

be grating? 
De eigen inkomsten van de 
E G bestaan grotendeels uit 
landbouw- en douanehef
fmgen, een gevolg van het 
gemeenschappelijk land

tische controle op de be
steeling van deze door de 
burgers opgebrachte gel
den: enerzijds de verdrags
wijzigingen waartoe de 
Raad in Maastricht heeft 

ANNEMARIE GOEDMAKERS 
bouwbeleid en de douane
unie. Daarnaast bestaan de 
inkomsten uit BTw-af
drachten van de lidstaten 
( een percentage van de na-

Lid van de socialistische jractie 
in het Europees Parlement. 

besloten en anderzijds de toekomstige omvang van 
de E G-begroting in relatie-tot het takenpakket van 
de EG. Dit artikel beoogt een pleidooi te zijn voor 
het afstemmen van de EG-begroting op de uitdagin
gen waar we de komende decennia mee geconfron
teerd zullen worden: het stimuleren van de ontwik
keling in achtergebleven regio's in en rond de EG en 
het afstemmen van het E G-beleid op de zogenaamde 
global problems: het milieu en de Derde Wereld. 

Op dit moment stelt de omvang van de EG-be
groting weinig voor en wordt het geld op een rela
tief ondemocratische maruer aan de verkeerde din
gen uitgegeven. Dit zal binnen afzienbare termijn 
moeten veranderen. De Gemeenschap ontwikkelt 
zich immers langzaam in de richting van een Euro
pese Economische, Monetaire en Politieke Unie met 
een federale structuur, zodat Europa steeds duidelij 
ker zal gaan opereren als vierde bestuurslaag naast 
de lokale, regionale en nationale overheid. 

De huidige omvang van de EG-begroting 
lntemationale instellingen worden in de regel ge
financierd uit rechtstreekse bijdragen van de lidsta
ten . De begroting van intemationale organisaties 
blijft meestal beperkt tot secretariaatskosten; de fi
nanciering van projecten of programma's geschiedt 
op basis van vrijwillige deelname van de lidstaten. 
Zo niet in de EG: allereerst is de omvang van de be
groting relatief groter en wijkt ook de maruer van 
financieren af van die van andere internationale or
ganisaties. De EG heeft eigen middelen en financiert 
naast personeels- en huishoudelijke uitgaven, pro
jecten en programma's, ook gemeenschappelijk be
leid en heeft daarom kenmerken van een federale 
begroting in embryonale vorm. 

tionale B T w -opbrengsten) 
en aanvullende middelen die door de lidstaten wor
den afgedragen op basis van een percentage van het 
BNP. 

De begroting heeft een functie in de doeltreffen
de toewijzing van middelen voor allerlei beleidster
reinen en in de herverdeling van geld via het regio
naal sociaal-economisch structuurbeleid. Het her
verdelingsbeleid is in omvang toegenomen na de 
toetreding van Spanje, Portugal en Griekenland. Dit 
was noodzakelijk om politieke consensus te kunnen 
bereiken wat betreft het realiseren van een interne 
markt. Aangezien wettelijk is vastgelegd dat de EG
begroting altijd sluitend moet zijn, is het (nog) niet 
mogelijk de E G-begroting voor macro-economisch 
conjunctuurbeleid te gebruiken. 

Het is zeker niet zo dat het huidige takenpakket 
van de E G emstig wordt beperkt door het gebrek aan 
ruimte dat de Europese Verdragen biedt. De Euro
pese Akte (art I 3 o r van het E E G-Verdrag) bepaalt 
bij voorbeeld dat op rnilieugebied de Gemeenschap 
optreedt indien bepaalde doelstellingen van het mil
ieubeleid beter op het niveau van de Gemeenschap 
dan op dat van de lidstaten afzonderlijk kunnen wor
den verwezenlijkt. De 88,5 miljoen ECU die op de 
begroting van I 99 2 staat voor intern milieubeleid 
steekt wei erg schril afbij deze doelstelling (zie tabel 
1). 1 Verder zijn lang niet alle uitgaven onomstreden 
of afgestemd op de gewenste ontwikkeling van Eu
ropa. Zo is het nogal oneconomisch 36 rniljard ECU 
uit te geven aan de Europese landbouwsector die 
goed is voor 3% van het Europese B N P, en slechts 2 

miljard ECU aan Research &._Development voor secto
ren waarvan verwacht wordt dat die in de toekomst 
een veelvoud van 3% van het BNP zullen uitmaken 
en is het vanuit volksgezondheidsoogpunt moeilijk 

2 I 5 
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te begrijpen dat I .3 miljard E c u naar de tabaksector 
gaat. 

Tabel I EG-begroting: uitgaven en inkomsten in 
procenten 

UITGAVEN 1987 1992 

landbouw 65,o 59,1 
regionaal structuurbeleid 17,0 27,6 

research &_development 2, I 3. 2 
innovatie en interne markt o,oJ 0,4 

onderwijs, cultuur, jeugdbeleid o,o3 o,7 

energie o,o2 o,2 

milieu o,ot o,I 

ontwikkelingssamenwerlcing 3,0 2,5 

Oost-Europa I ,5 
huishoudelijke uitgaven 3.3 3,0 

terugbetalingen, garanties, 

reserve 8, I '·4 
niet gespecificeerd '•4 0,3 

Totaal roo,o roo,o 

INKOM STEN 1987 1992 
douaneheffingen 24,7 Id,6 

landbouwheffingen 8,6 2, I 

BTW 65,o 54,8 
BNP 22,9 

diversen I ,7 I ,6 

Totaal 100,0 Ioo,o 

Inkomsten (miljarden Ecu) 36,2 62,o 

AandeelinEG· BNP o,98 1,15 

(1 ECU = j2,29, koers 11 december 1991) 

Het democratisch aehalte van de E G -bearotina 

Op het gebied van de begroting werd het Europees 
Parlement al snel medewetgevend. Het is dan ook 
een van de weinige terreinen waarop het Parlement 
niet wat meewarig wordt bekeken. De bevoegdhe
den van veel parlementen in de lidstaten zijn op dit 
gebied kleiner. De basis van het parlementair begro
tingsrecht ligt in het besluit uit I 9 7 o om de E G van 
eigen inkomsten te voorzien en is een uitvloeisel van 
het elementaire beginsel dat belastingbetalers via 
hun stem op volksvertegenwoordigers invloed uit
oefenen op het besteden van de belastinginkomsten 
(no taxation without representation). 

De mogelijkheden voor het Parlement om via de 
begroting beleid te maken zijn beperkt. Immers, 

niet het Parlement, maar de Raad stelt de omvang en 
het soort inkomsten vast. Daar komt bij dat de Raad 
in de begrotingsprocedure het laatste woord heeft 
over ruim 6o% van de uitgaven (bij voorbeeld de 
landbouwuitgaven). 

Twee thema's hebben altijd centraal gestaan in de 
discussie over de EG-begroting: de begrotingsdisci
pline (hiermee wordt bedoeld het binnen de perken 
houden van de open-einderegeling van de EG: de 
landbouwuitgaven) en de financiering van de begro
ting, ofwel een politiek rechtvaardige lastenverde
ling tussen de lidstaten. Als progressie nog steeds 
wordt beschouwd als een rechtvaardig criterium 
voor het heffen van belastingen, dan is er in de EG 
sprake van een onrechtvaardige situatie. In de EG 
draagt een aantallidstaten meer bij aan de financie
ring van de EG dan op grond van hun relatieve wel
vaart ( aandeel in het B N P van de E G) redelijk zou 
zijn (tabel 2). 

Tabel 2 EG-bijdrage in EC u's per hoofd van de 
bevolking en het relatieve B N P per lidstaat in 1990 

E G-bijdrage BNP 

Luxemburg 16o 128,7 

Duitsland 70 113,4 

Frankrijk 32 108,6 

Denemarken . 82 107,2 

Italie 7 105,2 

Verenigd Koninkrijk 59 103,7 

Nederland . 25 IOJ 1 I 

Belgie 78 IOJ 10 

Spanje · 44 76.3 
Ierland ·534 67,3 

Portugal . 58 55.4 
Griekenland ·248 53,0 

Toelichtina: kolom 1: EG-bijdrage per lidstaat berekend als 

het verschil tussen afdrachten aan deE G en ontvangsten van 

de EG in Ecu's per hoofd van de bevollcing. 

kolom 2: BNP per inwoner, EG gemiddelde = 100 

[Bron: Rekenkamer, Jaarverslag over het begrotingsjaar 

1990, Publikatieblad C 324, '3 . 12. 1991 .Eurostat, 

Luxemburg.] 

Een voorlopig antwoord op de wens om de uitga
vengroei te begrenzen en de financiering van de E G 
zeker te stellen, is in 1988 geformuleerd in een in
terinstitutioneel accoord tussen de Raad, het Par-

1. AI in 1989 heeft het Parlement aan
bevolen een milieufonds in te stellen 
dat in 1995 minimaal1% van de EG· 
begroting zou moeten bedragen. 
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lement en de Commissie. Dit accoord heeft belang
rijke consequenties gekregen voor de machtsver
houding tussen de Raad en het Parlement. Voor een 
peri ode van vijf jaar zijn inkomsten- en uitgavenpla
fonds afgesproken. Over de inkomsten is afgespro
ken dat zein 1992 nooit meer zouden mogen zijn 
dan 1, 2% van het E G-B N P. 2 Om te voorkomen dat 
binnen deze norm beleidsvormen elkaar zouden 
gaan verdringen, zijn de uitgaven verdeeld over 
aparte uitgavencategorieen. Zo zijn voor de periode 
1 9 8 8 tot en met 1 9 9 2 voor onder andere het land
bouwbeleid, het regionaal sociaal-economisch 
structuurbeleid en het onderzoeksbeleid afzonder
lijke maxima vastgesteld. 

Deze begrotingsdiscipline heeft het sinds 19 8 8 
praktisch onmogelijk gemaakt fundamentele ver
schuivingen aan te brengen tussen beleidsterreinen. 
Door de inkomsten te koppelen aan de omvang van 
het (groeiende) B N P had de E G echter genoeg be
grotingsmiddelen beschikbaar, zeker gezien de mee
vallende economische groei en was het begrotings
probleem veeleer gelegen in een gebrek aan goede 
programma's met een juridische basis dan in drei
gende financieringstekorten. 

Alles bijeen zijn de volgende problem en aanwijs
baar: 

- Bij de machtsverdeling tussen Raad, Parlement 
en Commissie zijn Raad en Commissie overbedeeld 
(en dat is na Maastricht niet verbeterd). 

- Naar de mening van het Parlement kunnen 
noodzakelijke uitgaven niet worden gedaan, hoewel 
er theoretisch middelen beschikbaar zijn. 

- E G-afdrachten zijn slechts in beperkte mate 
afgestemd op de draagkracht van de lidstaten. 

- De financiering van het exteme beleid is nog 
niet goed geregeld . 

Andere jederale bearotinaen 

In de vs zijn de lagere overheden (staten en steden) 
verantwoordelijk voor een derde en is de federale 
overheid verantwoordelijk voor de overige twee 
derden van de totale overheidsuitgaven. Dit komt 
overeen met andere federaties zoals Australie, Ca
nada en de Bondsrepubliek. In de E G is de Gemeen
schap verantwoordelijk voor 4% van de overheids
uitgaven en de lagere overheden (lidstaten, regia's 
en gemeenten) gezamenlijk voor 96% van de uitga
ven. Voor Nederland is de verdeling in 1992 als 
volgt: er wordt van de totale begroting (2o4,5 mil-

2. In reele term en is daarmee besloten 
de uitgaven in de periode 1988- 1992 
maximaal met 16 .5% te verhogen. 
3. Overigens is Nederland zoals uit 
tabel 2 blijkt een netto ontvanger van 

jard gulden) 4% aan de EG afgedragen, terwijl 8% 
naar de lagere overheden gaat. 3 

Bij een vergelijking van de manier waarop het 
beschikbare geld in federaties wordt besteed, vallen 
een aantal verschillen op. Ten eerste het beslag dat 
de verschillende beleidscategorieen op de totale 
overheidsuitgaven leggen en ten tweede de verde
ling van deze uitgaven over de verschillende 
bestuurslagen (tabel 3). 

Tabel 3. Percentage van de overheidsuitgaven dat 
per sector wordt besteed op federaal niveau in 1 9 8 7 

vs CAN AUS BRD 

Algemene 

overheidsdiensten 38,5 42,6 40,6 36,2 

Defensie 100 100 100 100 

Onderwijs 7,8 14,1 38,2 5,6 

Gezondheidszorg 66,1 2 2, 2 50,7 73.4 
Sociale zekerheid 84, I 65,5 90,0 73,5 

Recreatie, cultuur 16,8 18,7 3 2.3 3.7 
Energie 75,o 100 56,4 83 ' 7 

Landbouw en visserij 78,5 100 44.9 I 2,3 

Transport en communicatie 37.7 42,1 28,o 6o,5 

Overige economische 

sectoren en diensten 8o,2 37.5 66,2 35,8 

Overige uitgaven 67,0 65,2 82,6 77.4 

Toelichtina: Samengevoegd zijn de uitgaven voor algemene 

overheidsdiensten en openbare orde; sociale zekerheid en 

huisvesting; energie en mijnbouw. 

[Bran: Government Finance Statistics Yearbook ( 1 990 ), 

volume XIV, International Monetary Fund] 

Subsidiariteit rif andere criteria? 
De omvang van de overheid, de taakverdeling tussen 
overheidsniveau's en de per bestuurslaag uitgevoer
de taken verschillen sterk per land. Defensie, sociale 
zekerheid en energie komen uit tabel 5 naar voren 
als typische federale taken, dat geldt ook voor land
bouw in de vs en Canada, en gezondheidszorg in de 
vs en de BRO. Daarentegen zijn onderwijs, recre
atie, cultuur, transport en communicatie veelal ta
ken voor de regionale en lagere overheden. In fede
raties zijn de lagere overheden voor een groter dee! 
van de overheidsuitgaven verantwoordelijk dan in 
eenheidsstaten. Overheidsuitgaven en de verdeling 
van bevoegdheden over verschillende bestuurslagen 
kunnen vanuit een aantal invalshoeken worden be-

E G geld en wordt dientengevolge de 
Nederlandse boer voornamelijk 
gefinancierd door de Duitsers en de 
Engelsen. 
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keken en daarmee ook de vraag naar de toekomstige 
taken van de E G en de mate waarin de E G-begroting 
een rol zou moeten spelen als financieel instrument 
voor allocatie, herverdeling en conjunctuurbeleid. 

De Angelsaksische .fiscal jederalism-theorie houdt 
zich bezig met de vraag hoe staten en regeringen zich 
moeten gedragen en organiseren bij het aanbieden 
van collectieve goederen om de maatschappelijke 
welvaart te maximaliseren door het kiezen van een 
optimaal decentralisatieniveau. 4 Zo kan bij voor
beeld worden besloten dat er, gezien de mate van 
homogeniteit in voorkeuren, behoefte is aan een na
tionaal minimurnniveau van ziekenhuizen, maar dat 
per regio de omvang van de politie moet verschillen 
en dat de beslissingen daarover respectievelijk op 
centraal en decentraal niveau moeten worden gene
men. Het gaat er niet om welk overheidsniveau een 
bepaalde taak moet uitoefenen, maar welke mix van 
overheidsparticipatie naar verwachting het meest 
effectief is. De minst betwiste stelling uit de .fiscal 

jederalism-theorie is dat herverdelings- en conjunc
tuurpolitiek de verantwoordelijkheid zijn van de 
centrale overheid. Deze theorie sluit aan bij het sub
sidiariteitsbeginsel dat immers beoogt taken op het 
laagste niveau te leggen waar ze nog naar behoren 
kunnen worden uitgevoerd.5 

In werkelijkheid zijn omvang en organisatie van 
het takenpakket van de overheid onderdeel van een 
politiek onderhandelingsproces, waarin op een im
pliciete manier een afweging plaatsvindt van de ver
schillende voorkeuren, zodat in de eerste plaats 
wordt uitgemaakt wat als behorende tot de collec
tieve voorzieningen moet worden beschouwd, en in 
de tweede plaats wat de omvang en kwaliteit ervan 
moet zijn. Vervolgens komt de vraag wie dit soort 
produkten zal gaan aanbieden: particulieren of over
heid. De behoefte om minimumvoorzieningen te 
garanderen, kan voor een centrale overheid een be
langrijke overweging zijn om taken op zich te ne
men, zoals onderwijs en huursubsidie. 

In de context van de EG zijn de machtsverhoudin
gen tussen de overheidsniveaus zeer relevant. De 
vraag naar de meest doelmatige inrichting van Eu
ropa kan worden gezet naast bij voorbeeld de histo
rische overwegingen op basis waarvan lidstaten be
paalde taken definieren als de onschendbare kern 
van hun nationale soevereiniteit. Het definieren van 

basisprincipes voor de competentieverdeling tussen 
lidstaten en de Gemeenschap heeft echter weinig 
praktische betekenis. Ofschoon de Duitse grond
wettelijke bevoegdheidsverdeling aanzienlijk afwijkt 
van de Amerikaanse is de hoofdregel dezelfde: pu
blieke competenties worden bij deelstaten veron
dersteld, tenzij de grondwet uitdrukkelijk anders 
bepaalt. De competentieverdeling die resulteert (zie 
tabel 3) verschilt echter sterk. In dit Iicht is het hui
dige enthousiasme in de E G om het subsidiariteitsbe
ginsel te verheffen tot een van de basisprincipes van 
het Gemeenschapsrecht niet te verklaren. Het zal 
geen oplossing bieden voor politieke besluiten over 
de competentieverdeling. 

Het begrip subsidiariteit heeft slechts een be
perkte betekenis voor de toekomstige competentie
verdeling tussen de Gemeenschap en de lidstaten, 
omdat een taakverdeling niet slechts tot stand komt 
op basis van een heldere en zakelijke analyse van de 
vraag op welk niveau, welke taak het best uitge
voerd kan worden, maar allerlei historische, cultu
rele, emotionele, irrationele en machtspolitieke fac
toren een rol spelen. 

Het bestaan van een collectief EG -belang moet 
expliciet worden gemaakt en geen vaag idee blijven 
ter verhulling van individuele belangenstrijd; het 
moet ook meer zijn dan het toevallige produkt van 
het Europese besluitvormingsproces. Op die manier 
wordt de EG-begroting niet aileen een instrument 
om doelstellingen van lidstaten te verwezenlijken, 
maar heeft zij ook een integrerende functie. Oat 
vraagt dan wei een vrijstelling van een directe be
moeienis van de lidstaten. 

In het bovenstaande zijn de volgende criteria 
bruikbaar gebleken om de huidige situatie te beoor
delen en problemen en uitdagingen te identificeren: 

- Democratie: de mate waarin de voorkeuren 
van burgers tot uitdrukking komen in het politieke 
besluitvormingsproces. 

- Efficientie: de optimale afstemming van doel
stelling, en instrumenten, inkomsten en uitgaven 
tussen overheidsniveaus. 

- Solidariteit:het bevorderen van een rechtvaar
dige lastenverdeling en het elkaar garanderen van 
minimum voorzieningenniveaus. 

- Cohesie:het bevorderen van een gelijkmatige 
sociale en economische ontwikkeling tussen regie's. 

4· Wallace E. Oates (1972), Fiscal 
Federalism, New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1972. 
5. De jaarverslagen over de uitvoering 
van de herziening van het EG struc
tuurbeleid en het Ge'integreerde 
Mediterrane Beleid. 
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Uitbreidino van het parlementaire beorotinosrecht 
Er zijn twee basisvormen van besluitvorming in de 
EG: intergouvernementeel en supranationaal. Oat 
laatste wil zeggen op basis van een voorstel van de 
Europese Commissie en met inspraak van het Eu
ropese Parlement. Zolang intergouvernementele 
besluiten unanimiteit vereisen tussen de regeringen, 
kunnen nationale parlementen democratische con
trole uitoefenen door de nationale ministers een 
bindend mandaat te geven. Intergouvernementele 
meerderheidsbesluitvorming is weliswaar vee! effi
cienter, maar elimineert mogelijkheden voor natio
nale parlementaire controle: ministers kunnen zich 
immers thuis verbergen achter 'anderen' die niet 
wilden meewerken. Deze aloude klacht van het de
mocratisch tekort treedt ook daar op waar welis
waar Commissie en Parlement worden betrokken 
bij meerderheidsbesluiten van de Raad, maar de rol 
van het Parlement beperkt blijft tot het adviseren of 
omslachtig amenderen van Commissie-voorstellen 
via de samenwerkingsprocedure. Voor democrati
sche Europese besluitvorming op de daartoe geei
gende beleidsterreinen zouden de lidstaten er goed 
aan doen beslissingsmacht over te dragen aan een 
Gemeenschap met een volwaardig wetgevend Par
lement. Oat vereist natuurlijk een intergouverne
menteel besluit over de vraag welke terreinen daar
voor in aanmerking komen en consensus over de 
vereisten waaraan democratische besluitvorrning 
moet voldoen. Met de uitbreiding van meerder
heidsbesluitvorming in Maastricht hebben de lidsta
ten a! vast een dee! van de efficientie-voordelen naar 
zich toegehaald, maar wei een loopje genomen met 
de Europese democratie. 

Ook op begrotingsterrein heeft Maastricht niet 
bepaald een democratische stap vooruit gezet. Af
gesproken is namelijk dat op het gebied van extern 
beleid de Raad in de toekomst budgettaire besluiten 
kan nemen die aan de E G-begroting zullen worden 
toegevoegd. Met andere woorden: van een geza
menlijke beslissingsmacht van Raad en Parlement 
worden dergelijke besluiten uitgezonderd. 

Juist door het versterken van het begrotingsrecht 
zag het Parlement mogelijkheden voor een demo-

cratischer Europa. Nodig zijn het afschaffen van het 
monopolie van de Raad op het vaststellen van het 
grootste dee! van de uitgaven en van het feitelijke 
monopolie van de Raad op het vaststellen van de 
eigen inkomsten van deE G. 

Taakuitbreidina en omvano van de EG-bearotina 

Wat zijn de budgettaire gevolgen indien het aantal 
E G-beleidsterreinen zal worden uitgebreid? Er be
staan twee soorten potentiele Europese taken: ener
zijds bestaande overheidstaken van de lidstaten die 
op grond van de geformuleerde criteria beter op Eu
ropees niveau zijn te organiseren en anderzijds taken 
die de lidstaten (nog) niet hebben geregeld omdat 
het niet of nauwelijks mogelijk is ze op nationale 
schaal aan te pakken. Onder de laatste vallen in ieder 
geval delen van het wetenschapsbeleid en de alobal 

problems: ontwikkelingssamenwerking en milieu. 6 

Bij het 'overhevelen' van dit soort taken naar de EG 
spelen overwegingen van nationale soevereiniteit 
een minder grote rol. 

De minst betwiste overheidstaken zijn die van de 
zogenaamde nachtwakerstaat: openbare orde, justi
tie, openbaar bestuur en defensie. Defensie is een 
klassiek federale bevoegdheid, waarvan het echter 
onwaarschijnlijk is dat daarvan budgettair op korte 
of rniddellange termijn delen onder de Gemeen
schapsbegroting zullen vallen. Op de top in Maas
tricht zijn hoogstens aanzetten gegeven om deze ta
ken in EG-verband intergouvernementeel te coi.irdi
neren. In de hierboven vergeleken federaties be
droegen in 1987 de desbetreffende uitgaven mini
maal 3% van het BNP. Ter vergelijking: Nederland 
besteedde hieraan 7, 5% van bet B N P. 

Op korte termijn komen verder onvermijdelijk 
nieuwe taken voort uit de gefaseerde invoering van 
de EMu. Het aflopen van het huidige interinstitutio
nele akkoord in 1992 over de financiering van de EG 
biedt bovendien mogelijkheden voor het Parlement 
om prioriteiten naar voren te schuiven (bij voor
beeld milieubeleid) en een oplossing te vinden voor 
een meer structured herverdelings- en hulpbeleid, 
zowel voor regio 's die grenzen aan de E G als voor de 
Derde W ereld. 

6. Er bestaat consensus over de wens 
om nieuwe gemeenschapstaken niet te 
Iaten leiden tot een verhoging van de 
Europese lastendruk. Dit uitgangs
punt is rninder hard dan op het eerste 
gezicht lijkt en is afhankelijk van de 
definitie van collectieve lasten. Horen 
bij voorbeeld de overdrachtsinkom
sten hij de collectieve lasten of aileen 
de lopende overheidsuitgaven, al dan 
niet inclusief de overheidsinvesterin
gen? 
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Consequenties van de EMu 
De invoering van de EMu zal onvermijdelijk conse
quenties hebben voor de nationale en de Europese 
begroting. Nu al is duidelijk dat in een monetaire 
unie begrotingstekorten slechts in zeer geringe mate 
kunnen worden getolereerd en de zeer breed ge
definieerde terreinen van macro-economische be
leid zullen moeten worden gecoordineerd door 
meerderheidsbesluiten in de Raad . Als wisselkoers
beleid, monetaire financiering en conjunctuurbeleid 
wegvallen, wint automatisch het nationale begro
tingsbeleid als nationaal economisch instrument aan 
gewicht. Het gecombineerde effect van een mone
taire unie en een vrij verkeer van arbeid, kapitaal, 
goederen en diensten, zal de (begrotings)beleids
ruimte van de lidstaten echter tegelijkertijd beper
ken. Het is onwaarschijnlijk dat mobiliteit van ar
beid en kapitaal voldoende zal zijn voor een even
wichtige ontwikkeling van alle lidstaten. Oat zien de 
lidstaten en de Comrnissie ook in. Daarom will en zij 
op beperkte schaal lidstaten met financiele proble
men helpen door het aanbieden van leningen of E G
steun en het instellen van een speciaal fonds voor lid
staten met een BNP per hoofd van de bevolking dat 
lager is dan 9 o% van het gerniddelde E G-B N P. 

De Gemeenschap krijgt bij een monetaire unie de 
verantwoordelijkheid voor Europees conjunctuur
beleid, maar staat nog met lege handen tegenover 
deze taak. Zolang het Verdrag een sluitende begro
ting eist, is de E G-begroting nauwelijks te gebruiken 
als instrument voor het coordineren van financieel
econornisch beleid in de lidstaten. In de toekomst 
zou het dan ook mogelijk moeten zijn een dee! van 
de EG-begrotingsuitgaven te financieren met lenin
gen, waarmee investeringen kunnen worden gesti
muleerd. 

De EG krijgt door de invoering van een monetai
re unie ook een vee! grotere verantwoordelijkheid 
voor het herverdelingsbeleid, terwijl de mogelijke 
omvang daarvan volstrekt onduidelijk is. In de dis
cussie over de gefaseerde invoering van de monetai
re unie wordt nogal laconiek over de vraag heen 
gestapt wat aanvaardbare rninimale regionale en in
dividuele welvaartsverschillen zijn, op welke manier 
die zullen worden opgelost en wat daarvan de fi
nanciele consequenties zijn. Die kunnen aanzienlijk 
zijn: Italie is al meer dan 1 2o jaar een eenheidsstaat, 
kampt nog steeds met een interne economische 
Noord-Zuid tegenstelling (tussen regio's een ver
schil in B N P per hoofd van de bevolking van 2 ,5) en 

7· Rapport van de ARCA working
group on Economic and Monetary 
Union (1990), Policies for Balanced 
Economic Development in an 

geeft 25 a 30% van zijn BNP uit aan overdrachtsin
komsten 7 die echter, gemeten aan het voortduren 
van deze kloof, weinig resultaat hebben. In het kader 
van de Duitse monetaire en economische shock-the

rapie gaat aileen a! dit jaar I o, 3% van het W estduit
se BNP dat is 140 miljard OM, ofwel9ooo OM per 
hoofd van de bevolking, naar de ex-ooR. 8 

Er is een grens gedefinieerd in de EG voor wel
vaartsverschillen: regio's met een BNP per hoofd 
van de bevolking dat rninder is dan driekwart van het 
E G-cijfer komen in aanmerking voor subsidies uit de 
structuurfondsen. Er is niet gekozen voor het !outer 
overmaken van geld van rijke naar arme regio's, 
maar voor overdrachten waaraan voorwaarden wor
den verbonden (onder andere additionaliteit op be
staand beleid en mede-financiering door de desbe
treffende lidstaat) om op die manier te stimuleren 
dat het geld goed wordt gebn.iikt. 

Het gerniddelde inkomen per hoofd van de be
volking in de tien minst ontwikkelde regio's van de 
Gemeenschap is minder dan een derde van het ge
middelde inkomen in de tien meest ontwikkelde re
gia's. Daarmee zijn de regionale inkomensverschil
len in de E G tenminste twee keer zo groot als die in 
de vs. Concreet betekent de doelstelling van even
wichtige ontwikkeling dat Griekenland en Portugal, 
die op de helft van het EG-gemiddelde zitten, twin
tig jaar lang de jaarlijkse gemiddelde groei moeten 
overtreffen met drie procent om op 90% van het ge
middelde te komen. 

Het Europese regionale beleid zal in 199 2 in 
omvang o,3 2% bedragen van het EG-BNP. Daar bo
venop geven de lidstaten gemiddeld 3 a 1 o% uit van 
hun BNP aan steun voor armere regio's. Als we de 
ondergrens van 3% zouden aanhouden als streefcij
fer voor communautair beleid op dit terrein is een 
verdriedubbeling van de huidige EG-begroting no
dig. 

Er is in de E G niet alleen een criterium voor re
gionale, maar ook voor individuele welvaartsver
schillen. De Europese Commissie heeft de armoede
grens vastgesteld op so% van het gerniddeld be
schikbare inkomen per hoofd van de bevolking in 
een lidstaat. In totaal valt ruim Is% van de totale 
EG-bevolking- so miljoen mensen- onder deze ar
moedegrens; stellen we de grens op 40% dan gaat 
het nog steeds om 26 miljoen mensen, met een 
oververtegenwoordiging in de armste lidstaten. Er 
van uitgaande dat de lidstaten de verantwoordelijk
heid houden voor inkomensondersteunende uitke-

lntearatina Community. 
8. Geschatte cijfers voor 1987 : DDR
BNP 69% van het EG-BNP: 46% van 
hetBRO-BNP. 
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ringen, zou de EG wel op lange terrnijn de taak op 
zich kunnen nemen de gelijke toegankelijkheid van 
voorzieningen te waarborgen (zoals rechtspraak, 
middelbaar, hoger en universitair onderwijs en on
derdelen van de gezondheidszorg). J uist met het oog 
op de efficientie en de onderlinge cohesie en solida
riteit zijn dergelijke aanvullingen vanuit de EG op 
nationale sociale-zekerheidstelsels te verdedigen. 
Met het oog op de concurrentiepositie van de rijkere 
lidstaten hebben verder zowel werkgevers als werk
nemers er belang bij dater ook in de arrnere regio's 
een basisstelsel van sociale zekerheid wordt opge
bouwd. 

In de vier besproken federaties is de federale 
overheid verantwoordelijk voor 6 a 3 8% van de on
derwijsuitgaven, bijna een kwart tot driekwart van 
de gezondheidszorguitgaven en tussen de 66 en 90% 

van de sociale-zekerheiduitgaven. Deze cijfers zijn 
slechts een zeer grove indicatie die voorbij gaat aan 
de historische ontwikkeling van verschillende fede
raties en de inhoudelijke verschillen in het gevoerde 
beleid, maar ze maken duidelijk dat een praktische 
toepassing van subsidiariteit in een zich federalise
rend Europa ertoe zalleiden dat de gemeenschaps
uitgaven op nu nog exclusief nationale beleidsterrei
nen zullen toenemen. In de vs, Canada, de BRD en 
Australie werd in I987 minimaal q% van het BNP 
aan dergelijke uitgaven besteed tegenover 36% in 
Nederland. 

Oost-Europa 
De politieke en economische veranderingen in 
Oost-Europa roepen een vergelijking op met dena
oorlogse situatie in West-Europa, waarbij de Mars
hall-hulp een substantiele bijdrage leverde aan het 
economisch herstel. De schattingen van de kapitaal
behoefte in Oost-Europa (exclusief de voormalige 
Sovjet-Unie) voor een herstructurering van de eco
nomie en het milieu lopen sterk uiteen, van 30 mil
jard dollar per jaar tot twee biljoen dollar over I o 
jaar en worden vooral bepaald door verschillen in 
doelstellingen en het tempo waarin de veranderin
gen zich zouden moeten voltrekken.9 Als de EG een 
inspanning willeveren gelijkwaardig aan die van de 
Marshall hulp (4.,4% van het Amerikaanse BNP van 
I 950 ), zou zij een bedrag moeten uittrekken van ca. 
I 90 miljard EC u op basis van het EG-BN P van I 989. 
Dit bedrag staat in schril contrast met de ontwerp
begroting I 99 2 van de Commissie waarin voor 
Oost-Europa en de Sovjet-Unie in I992 ruim 65o 

miljoen E c u stond, overigens nog een verdubbeling 
ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het Par
lement wilde dit bedrag verhogen met 86o miljoen 
E c u en is uiteindelijk akkoord gegaan met het bod 
van de Raad voor een totaalbedrag van I , I miljard 
ECU. 

Het is duidelijk dat hoogstens een fractie van de
ze hulp kan lopen via de huidige EG-begroting. Een 
bedrag van I90 miljard ECU, gespreid over een pe
riode van bij voorbeeld tien jaar, betekent I 9 mil
jard E c u per jaar (bijna een derde van de huidige 
E G-begroting). In de afgelopen twee jaar is door het 
Westen aan Oost-Europa in totaal 3 I miljard dollar 
steun (leningen en hulp) toegezegd, waarvan ruim 
driekwart voor rekening van de EG en de lidstaten. 
Zelfs ten opzichte van de meest conservatieve schat
ting van de Oosteuropese kapitaalbehoefte (de eer
der genoemde 30 miljard dollar per jaar) zal een 
jaarlijks bedrag van I 9 miljard E c u hoogstens twee
derde van de behoeften dekken . Als weals schatting 
aanhouden dat de kapitaalbehoefte van het Go s even 
groot is als die van Oost-Europa, dan resulteert een 
bedrag van minimaal 6o miljard ECU. Indien de EG 
driekwart voor haar rekening neemt, betekent dit 
jaarlijks een bedrag van 45 miljard dollar of 36 mil
jard ECU. 

Voorlopig zijn er nog grote politieke problemen, 
zelfs met de huidige beperkte bedragen. Immers, bij 
de onderhandelingen voor de begroting I992 is ge
bleken dat de Raad extra geld voor Oost-Europa 
liefst financiert uit de bestaande E G-begroting en 
niet door extra geld ter beschikking te stellen en ze
ker niet door het beperken van de landbouwuitga
ven. 

Beleid voor duurzame ontwikkeling 
Er is nog nauwelijks sprake van een Europees beleid 
voor duurzame ontwikkeling, gericht op het bei:n
vloeden van sociale, economische en ecologische 
factoren in de wereld. De vs en Japan verdedigen op 
het politieke wereldtoneel posities inzake welvaart 
en ontwikkeling, die niet alleen een ontkenning zijn 
van nieuwe inzichten in bij voorbeeld ecologie en 
klimatologie, maar ook voorbijgaan aan twintig jaar 
economische theorievorrning. Dit zalleiden tot een 
verdere ontwrichting op sociaal, economisch en 
ecologisch terrein. De EG zou in internationale fora 
het voortouw moeten nemen bij het pleiten voor 
duurzame ontwikkeling en zou daaruit ook finan
ciele consequenties moeten trekken. 

9· M. van Wersch, 'De Oosteuropese 
kapitaalbehoefte ' , De lnternationale 
Spectator, 1991, no. 7, pp. 442-448. 
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Op de EG-hegroting is nu nog nauwelijks geld om 
dit beleid te financieren, hoogstens 8% van de be
groting, jaarlijks minder dan 5 miljard E cu. Op een 
aantal manieren is dit budget op middellange ter
mijn uit te breiden: Allereerst door de invoering van 
een Europese belasting op energie en co 2. Dit 
Ievert op basis van de voorstellen van de Commissie 
jaarlijks ongeveer 5o miljard ECU op in het jaar 2ooo 
(minder dan 1% van het huidige EG-BNP). 10 Het 
Parlement heeft voorgesteld een deel van dit geld te 
gebruiken voor een fonds ter financiering van ener
gieprojecten in de armere lidstaten en de Derde 
Wereld en een dee! te gebruiken voor communau
tair onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen. 
Ook door het terugsluizen van het geld naar de lid
staten aan voorwaarden te binden, kan een bijdrage 
worden geleverd aan Europese herverdeling of aan 
milieu-investeringen in de minder rijke lidstaten. 

Een tweede bron van beschikbare middelen zou 
het nakomen van de VN verplichting zijn om o,7% 
van het B N P te besteden aan ontwikkelingssamen
werking. Deze norm wordt nog steeds door de 
meeste lidstaten niet gehaald (met uitzondering van 
Nederland en Denemarken). Gemiddeld besteedt 
de E G minder dan een half procent van haar B N P aan 
ontwikkelingssamenwerking. 1 1 Daar komt nog bij 
dat veellidstaten 'gebonden hulp' geven, waarvan 
een ontvangend land lang niet altijd vee! wijzer 
wordt. Door deze extra middelen en de coi:irdinatie 
van een dee! van het bestaande nationale hulpbeleid 
kunnen de slagvaardigheid en efficientie van het E GP 
beleid ten aanzien van arme Derde-Wereldlanden 
worden verbeterd. 

Tot slot is al in juni 19 8 5 besloten tijdens de 
Europese topconferentie van Milaan zes a acht pro
cent van de totale begroting te besteden aan Research 
&.Development. Nu is dat nog ongeveer 3%. Deze be
slissing was gebaseerd op het feit dat onderzoek de 
basis is voor toekomstige economische ontwikke
ling. 

Europese solidariteit vraagt EG-bijdragen die recht
vaardig zijn, voor zowel bedrijven als lidstaten. Oat 
betekent dat de huidige inkomstenbronnen meer 
progressief moeten worden gemaakt, 1 2 maar ook 

dat het wenselijk is een Europese vennootschapsbe
lasting of een milieuheffing in te voeren, waarbij de 
grondslag zo wordt gekozen dat er sprake is van een 
positieve correlatie met aan welvaart gerelateerde 
vervuiling. '3 

Een combinatie van progressieve E G-inkoms
ten en een Gemeenschappelijk herverdelingsbeleid 
( ontwikkelingssamenwerking, regionaal structuur
beleid) komt het meest tegemoet aan het streven 
naar cohesie en solidariteit, waarbij met het oog op 
efficientie de nationale en regionale overheden de 
verantwoordelijkheid kunnen houden dan we! krij
gen, voor het grootste dee! van de uitvoering. In te
genstelling tot de huidige situatie waarbij het groot
ste dee! van de uitgaven via de nationale begrotingen 
loopt, zou dit de E G in staat stellen zich te profileren 
als politieke machtsfactor in de wereld. 

Omvann E G-benrotinB 
Samenvattend zou de E G-begroting, als met aile be
hoeften rekening wordt gehouden, op korte terrnijn 
als volgt moeten worden uitgebreid: jaarlijks zou 
een bedrag van 36 miljard ECU oftewel o,so/o van 
het EG-BNP uitgetrokken moeten worden voor hulp 
aan Oost-Europa en het GOS, 1% voor beleid om 
duurzame ontwikkeling te stimuleren en 3% voor 
regionaal sociaal-economisch structuurbeleid. Dit 
zou leiden tot een verviervoudiging van de huidige 
EG-begroting. Daarbij is dan nog geen rekening 
gehouden met de financiele consequenties van de 
noodzakelijke hervorming van het gemeenschappe
lijk landbouwbeleid, die afhankelijk van de manier 
waarop het wordt aangepakt geld kost of oplevert. 

De Commissie heeft in februari haar voorstel ge
publiceerd voor de financiering van de EG tot 1997, 
het plan Delors 1 1. De Commissie stelt voor de uit
gaven ten behoeve van het buitenlandse hulpbeleid 
aan Oost-Europa, de Go s-republieken en de Ianden 
van het Middellandse-Zeegebied (nominaal) te ver
dubbelen tot 6,3 miljard ECU. Het structuurbeleid 
krijgt in 1997 25 miljard ECU en de landbouw 10 
miljard ECU extra, zodat de totale uitgaven zullen 
stijgen van 1,2 tot 1,37% van het EG-BNP als het 
s N P jaarlijks groeit met 2 ,5%. 

Oat wil zeggen dat het voorstel van de Commis-

1 o. European Commission, A 
Communio/ Stratesr to Limit Carbon 
Dioxide Emissions and to Improve Enersr 
Jifficiency, Brussel, 1991. De Groenen 
in het Europees Parlement hebben 
overigens voorgesteld een energie- en 
co, -belasting in te voeren van 2,5% 
van het EG-BNP: 'Europe Energy, 
Greenhouse Effect: Double Taxation 
on Non-Renewable Forms of 

Energy', no 36o,july 12, 1991, pp. I-
2. 

verlagen van 55 tot so% van de totale 
EG-inkomsten en in plaats daarvan de 
bijdrage op grand van het B N Pte ver
hogen, zodat op die manier rijkere lid
staten meer aan de E G gaan betalen. 
'3. Zie ook A. Goedmakers e.a., Naar 
een duurzaam Europees eneraiebeleid, 
Amsterdam, 1991. 

11. Europe, Selected Statistics, n. 743, 
7.Io.199', pp. 2 en 3· Uitgaven voor 
1990. Australie, Canada, de vs en 
Duitsland gaven in 1990 resp. o,34, 
o,44, o,21 en o,42% van hun BNP uit 
aan ontwikkelingssamenwerking. 
1 2. De Commissie stelt in Delors 2 
voor, de BTw-bijdrage van lidstaten te 
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sie meer aanslwt bij de problemen van de ministers 
van financien in de lidstaten dan bij de uitspraken in 
Maastricht en zeker meer bij de financieringspro
blemen van de lidstaten dan bij de werkelijke noden 
in de EG en de wereld. 

Zelf heb ik becijferd dat zelfs bij handhaving van 
de begrotingsdiscipline voor de landbouwuitgaven 
de facto een relatieve verlaging van de landbouwuit
gaven- VOOr de korte termijn minimaa} I ,7 5% Van 
het E G-B N p no dig is. 14 Deze I , 7 s% is gebaseerd op 
de cijfers voor 199 2 en kan lager worden als in de 
komende jaren een redelijke economische groei 
wordt gerealiseerd in de EG. Daarmee kan men een 
verdubbeling van de structuurwtgaven realiseren, 
de extra wtgaven voor de armere regio's (inclusief 
het cohesiefonds) financieren en een echt milieu
fonds instellen. Op die manier kunnen ook de uitga
ven voor onderzoek en technologie worden ver
hoogd en komt een jaarlijks hulpbedrag beschikbaar 
voor de Oosteuropese Ianden en republieken van de 
voormalige Sovjet-Unie, gelijk aan 2% van hun 
B N P. Omdat we als socialisten altijd het standpunt 
hebben verdedigd dat hulp aan Oost-Europa niet ten 
koste mag gaan van onze verplichtingen tegenover 
de Derde Wereld, is in die I .7 s% een bedrag ver
disconteerd om de wtgaven voor de ontwikkelings
landen en de Ianden van het Middellandse
Zeegebied procentueel evenveel te Iaten stijgen. 

Conclusies 
De EG-begroting omvat nu ruim 1% van het EG
B N P (de Amerikaanse, Canadese en Australische fe
derale wtgaven zijn in verhouding 2 2 keer zo groot). 
Nog afgezien van de vraag wie het economische be
leid gaat coordineren en wat de mogelijkheden zijn 
voor democratisch toezicht, zullen de herverde
lingstaken door de EMu zeker toenemen. In het 
voorgaande heb ik betoogd dat de E G-begroting een 
instrument is dat, met inachtneming van doelmatig
heids- en rechtvaardigheidscriteria, daarvoor ge
bruikt kan worden. 

Het Parlement moet niet aileen de bevoegdheid 
hebben mee te beslissen over de verdeling van aile 

14. De financiele gevolgen voor 
Nederland bij een verhoging van de 
E c -begroting naar 1 , 7 5% van het E G
BNP in 1992, zijn ongeveer 1,266 mil
jard ECU voor 1992 (dit op basis van 
het geschatte aandeel van Nederland in 

uitgaven, maar moet ook mee verantwoordelijk zijn 
voor de totale begroting. Daarom moet het Par
lement medebeslissingsrecht hebben over de inkom
sten. De financiering van de EG voor de periode na 
1 99 2 zal in een nieuw interinstitutioneel akkoord 
moeten worden geregeld. Oat moment moet wor
den gebruikt om de verantwoordelijkheden van 
Raad en Parlement opnieuw te definieren en aan te 
passen aan de gewijzigde omstandigheden. Dit is in 
Maastricht bewust nagelaten om de discussie niet 
ook nog eens met financiele problemen te belasten. 

Op korte en middellange termijn moet het bud
get van de E G worden uitgebreid om de financiering 
mogelijk te maken van beleid voor een duurzame 
ontwikkeling, zowel in Europa als in de wereld, 
voor steun aan Oost-Europa en de voormalige Sov
jet-Unie en voor de financiering van noodzakelijke 
overdrachten van rijke naar arme lidstaten in ver
band met de invoering van een monetaire unie. Op 
die manier kan de E G een leidinggevende rol vervul
len in de wereld en in de praktijk Iaten zien hoe je 
solidariteit met huidige en toekomstige generaties 
vorm geeft. 1 5 

Met de introductie van het begrip subsidiariteit 
hebben we op een probleem van politieke besluit
vorming een tautologisch etiket geplakt. Het is dan 
ook beter criteria als democratic, efficientie, solida
riteit en cohesie te gebrwken om bevoegdheden tus
sen de EG en de lidstaten te verdelen. 

Convergentie van nationale economische be
leidsstrategien en concurrentie fussen nationale be
leidsstelsels en regels vergroten op langere termijn 
het aantal Gemeenschapstaken. Socialisten moeten 
niet wachten op dit soort ogenschijnlijk automati
sche processen, maar bewuste keuzes maken waarbij 
de kleinste gemene deler geen norm zou moeten 
zijn. 

Al met a! is duidelijk dat Delors 1 1 te veel de kool 
en de geit probeert te sparen en dus ergens tussen 
schaamlap en werkelijke stap naar een federale aan
pak in zit. Het zou Nederland sieren als we de dis
cussie over Delors 1 1 niet door ons eigen (korte ter
mijn-) belang lieten domineren. 

de to tale E G-inkomsten, in 199 2 naar 
verwachting 5,9%., zie Miljoenennota 
1992) 
15. Zie ook J. van Santen, Geld: teken 
vanaeeste/ijkevrijheid, Nijmegen' SUN, 

199l,p. 140. 
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A.W. Musschenga, B. Voorzanger& 

A. Soeteman (eds.), Moralio/, Worldview 

and Law. The Idea'![ a Universal Moralio/ 

and Its Critics, Assen/Maastricht: Van 

Gorcum, 1992. 

In 19 8 1 verscheen After Virtue van 
de Schotse filosoof Alisdair Mac
Intyre. Macintyre betoogt in dit 
klassiek geworden hoek dat wij, 
na pakweg drie eeuwen vruchte
loos zoeken naar een rationele 
grondslag voor normen en waar
den, er niet in zijn geslaagd een 
dergelijk fundament te vinden. 
De twintigste eeuw is een tijd 
waarin morele uitspraken wor
den beschouwd als subjectieve 
preferenties; waarin 'dit is goed' 
zo ongeveer betekent 'dit bevalt 
mij wei'. De mod erne mens leeft 
ternidden van de brokstukken van 
oude morele tradities (het chris
tendom, de morele codes uit de 
klassieke oudheid), ziet zich op
gescheept met de onmogelijke 
opdracht morele uitspraken ra
tioneel te onderbouwen en is, 
waar dat onhaalbaar blijkt, ge
doemd te verzanden in een uit
zichtloos subjectivisme. In het 
vervolg op After Virtue, Whose Jus
tice? Which Rationality? ( 1988), 

bepleit Macintyre een herwaar
dering van de christelijke mo
raalfilosofie (Augustinus, Thomas 
van Aquino). 

Het oeuvre van Macintyre 
vormt een rode draad in de bun
del Morality, Worldview and Law, 
de weerslag van een door de vu 
georganiseerd congres over theo
rie en praktijk van de ethiek. De 
bundel bestaat uit een selectie van 
2 3 congrespapers, over nogal uit
eenlopende onderwerpen. Ik zal 

vooral ingaan op de bijdragen die 
aardige discussies opleveren. 

De bundel opent met een voor 
niet gelovigen tamelijk veront
rustende bijdrage van Stanley 
Hauerwas (Duke University). 
Hauwerwas' stellingname kan als 
volgt worden samengevat: Mac
Intyre heeft gelijk. Geen enkele 
morele traditie kan zichzelf pre
senteren als de logische uitkomst 
van een rationeel afwegingspro
ces. Oat geldt ook voor het libera
lisme. Het (westerse) liberalisme 
is niet meer dan een traditie naast 
en als andere. Het liberalisme 
heeft zich evenwel de allure aan
gemeten van een soort (rationeel 
beredeneerbare) meta-morele fi
losofie die door aile andere tradi
ties moet worden onderschreven. 
Christenen zijn zichzelf door deze 
ontwikkeling gaan zien als repre
sentanten van een morele traditie 
waar binnen het liberalisme ruim
te voor is, op voorwaarden die 
door het liberalisme zijn gedic
teerd. Men voert niet Ianger dis
cussie over de merites van het ei
gen standpunt, men vraagt slechts 
om de mogelijkheid dat stand punt 
te kunnen belijden. Geloof is een 
private zaak geworden. Hauer
was breekt een lans voor een (re )
politisering van het christendom. 
De vraag of een gepolitiseerd 
christendom ons weer terug zal 
brengen in de tijd van de In
quisitie en de godsdiensttwisten 
wordt door de auteur in een voet
noot aangekaart. Zijns inziens 
moet deze neiging met argumen
ten vanuit het christendom zelf 
worden bestreden. Niet: 'gij zult 
verdraagzaam zijn want gij leeft in 
een liberale democratie' maar 'gij 
zult niet doodslaan en gij zult uw 
vijanden liefhebben'. Een interes
sante vervolgvraag zou zijn hoe 
Hauerwas staat ten opzichte van 
minaer door het liberalisme ge-
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domineerde religies als de Islam. 
Hier wordt helaas geen aandacht 
aan besteed. 

Ware Autonomie 

Hoezeer de spelregels van bet li
beralisme ( onbewust) zijn gaan 
domineren (wat dat betreft heeft 
Hauerwas gelijk) kan men aflei
den uit bet artikel van Zwart (ln
stituut voor Gezondheidsethiek 
Maastricht) over medische ethiek. 
Zwart vergelijkt de liberale meta
ethiek van Tristram Engelhardt 
(The Foundations cifBioethics, 1 9 8 6) 
met de andersoortige (ik zou zeg
gen, meer conservatieve) medi
sche ethiek van Daniel Callahan. 
De liberale ethiek van Engelhardt 
stelt nieuwe medische technolo
gie als zodanig niet ter discussie, 
beweert Zwart terecht. Nieuwe 
technologieen zijn bij Engelhardt 
even zoveel nieuwe mogelijkhe
den, waarvan men naar believen 
wel of geen gebruik kan maken. 
De grote verdienste van Callahan 
is, volgens Zwart, dat deze bena
drukt dat mensen helemaal niet 
vrij kunnen kiezen voor nieuwe 
technologie. Een aansprekend 
voorbeeld is hier de opkomst van 
'selectieve abortus': als vrijwel 
aile zwangere vrouwen hun foe
tus prenataal Iaten onderzoeken 
en besluiten tot abortus als bet 
kind niet gezond is, zullen vrou
wen die een gehandicapt kind wei 
willen krijgen steeds vaker 
vreemd worden aangekeken. De 
beschikbaarheid van een nieuwe 
technologie bepaalt voor een 
groot deel de keuzen die worden 
gemaakt. Maar is dit nu, zoals 
Zwart lijkt te willen betogen, een 
pleidooi voor een ethiek die we
zenlijk afwijkt van de inhoudsar
me, liberale meta-ethiek van Eng
elhardt? In feite is hier toch sprake 
van een aanval op de liberale me
dische ethiek met behulp van een 
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principe uit diezelfde ethiek: dat 
wat eruit ziet als een autonome 
keuze, is geen autonome keuze, 
maar een handeling ingegeven 
door de technologie (of door de 
omgeving, via sociale controle) . 
Zo bekeken lijkt Callahan niet te 
pleiten voor een andersoortige 
medische ethiek maar voor Ware 
Autonomie, voor Echt Liberalis
me. 

Een iets minder heftige en 
minder specifiek christelijke ver
sie van de centrale these van Hau
erwas is bet opstel van Van Tong
eren (Ku Nijmegen) over de 
noodzakelijk transcendente (me
tafysische, zij bet niet per se reli
gieuze) bron van morele stand
punten: 'De suggestie die inhe
rent lijkt te zijn aan bet ideaal van 
verdraagzaamheid, namelijk dat 
we onze morele claims moeten 
matigen in bet kader van "vreed
zame coexistentie" met conflic
terende claims, en dat ons dit 
zonder al te veel moeilijkheden 
zou moeten lukken, miskent bet 
gegeven dat morele claims berus
ten op een "eigensoortige stem" 
die zich naar zijn aard niet tot 
zwijgen laat brengen.' (p. 46) 
Moraal wordt ingefluisterd door 
een stem van binnen, waarvan je 
je niet kunt voorstellen dat ande
ren hem niet horen. (Merk op dat 
dit de kwaliteit van een ethisch 
debat niet ten goede komt. Stem
men van binnen of van hoven 
kunnen hun nut hebben als inspi
ratiebron, maar lijken mij - maar 
ik ben ongetwijfeld een aanhan
ger van de liberale spelregels, 
liefst ook nog voorzien van een 
beargumenteerbaar fundament -
nauwelijks acceptabel als argu
ment in een discussie.) 

Geruststellend is daarna de bij
drage van Musschenga (vu), die 
stelt dat de aanvaarding van roo
reel pluralisme (verdraagzaam-

heid) niet noodzakelijk gekoppeld 
is aan bet liberalisme, maar on
derdeel is van diverse morele tra
dities, waaronder bet christen
dom. Musschenga acht bet boven
dien mogelijk twee tradities tege
lijk aan te hangen: er is geen te
genspraak tussen bet christelijke 
standpunt dat bet heil slechts door 
Jezus bereikbaar is en bet liberale 
principe dat dit een respectabele 
opvatting is die echter door lang 
niet iedereen zal worden gedeeld. 
(In de analogie van Musschenga: 
zoals je tegelijk kunt accepteren 
dater zeer veel beminnelijke per
sonen rondlopen op de aardbol en 
dat je toch nooit van iemand an
ders zult houden dan van je eigen 
partner.) 

Intrigerend is bet hoofdstuk 
van Henk Vos, die zich de vraag 
stelt of er zoiets kan bestaan als 
een moraal zonder fundamenten. 
Betekent bet feit dat God door 
velen van ons is doodverklaard en 
dat een rationed bewijsbaar fun
dament voot normen en waarden 
niet kan worden geconstrueerd 
nu echt dat wij Ieven in een tijd 
van totaal relativisme waarin alles 
kan of moet kunnen? Nee, zegt 
Vos. De ethiek heeft zich geleide
lijk 'losgezongen' van haar fun
damenten, is een onafhankelijk 
'taalspel' geworden dat kan wor
den bedreven en wordt bedreven 
zonder referte aan bet transcen
dente, bet religieuze. 

De mooiste uitspraak over de 
vraag of bet liberalisme een voor 
iedereen geldende meta-filosofie 
met een rationed fundament is, 
of een traditie onder andere tradi
ties, is te vinden bij Soeteman 
(vu), in een iets ander verband in 
een ander dee) van de bundel. Het 
liberalisme, betoogt Soeteman, is 
inderdaad in concreto een traditie 
naast andere, maar bet liberalis
me kan naar zijn aard geen genoe-
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gen nemen met de traditie als fun
dament. Men wordt psycholo
gisch, sociologisch bezien liberaal 
omdat men zich bevindt in een 
liberale traditie, maar men moet 
dat liberalisme accepteren op ba
sis van een rationele redenering 
(als bij voorbeeld de rechtvaar
digheidstheorie van John Rawls). 
lets dergelijks kun je voor het 
christendom overigens ook stel
len: psychologisch, sociologisch, 
empirisch bekeken is de kans dat 
men christen wordt groter als 
men opgroeit in een christelijke 
traditie, maar men gelooft niet 
vanwege die traditie, men gelooft 
omdat men 'zich geroepen voelt'. 
Het liberalisme heeft een ratio
nee! fundament nodig zoals het 
christendom de open baring of de 
stem van binnen. 

Het dier als individu' 

In de hoofdstukken over toege
paste ethiek speelt de rechtsvaar
digheidstheorie van John Rawls 
( een van die al dan niet mogelijke 
rationele fundamenten voor het 
liberalisme) een belangrijke rol. 
De meeste auteurs (Kirschen
mann, Achterberg, Manenschijn) 
achten het liberalisme in het alge
meen, en de theorie van Rawls in 
het bijzonder, ongeschikt om een 
adequate ethiek ten opzichte van 
de natuur (eco-systemen, dieren, 
toekomstige generaties) mee te 
ontwikkelen. Ten dele komt dat, 
daar lijkt men het wei over eens, 
omdat het liberalisme overwe
gend geformuleerd is in termen 
van rechten. 

Praten over de rechten van 
dieren, planten en eco-systemen 
is inderdaad een onzinnige exerci
tie. (Voor Rawlskenners moet 
curiositeitshalve vermeld worden 
dat Manenschijn serieus ingaat op 
de vraag of het eco-systeem kan 
worden beschouwd als 'least fa-
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voured member rifsociety' en het lijkt 
te betreuren dat dit 'logisch on
mogelijk' is . Ooit zal, daarvan 
ben ik overtuigd, een theoretisch 
onderlegde Vriend van het Milieu 
zich de vraag stellen of virussen en 
bacterien, Rawlsiaans bekeken, 
moeten worden bezien als 'least 

favoured members rif society'.) Pra
ten over de rechten van toekom
stige generaties kan echter wei 
degelijk aan de hand van Rawls . 
De onderhandelaars die in Rawls' 
ori9inal position rechtvaardigheids
principes moeten vaststellen, 
moeten abstraheren van al hun 
specifieke overtuigingen en ei
genschappen, maar zij dienen 
voor ogen te houden dat zij een 
band zullen kunnen hebben met 
ten rninste twee op hen volgende 
generaties. Dit is niet, zoals 
Kirschenmann (vu) stelt, een 'ad 

hoc solution' (p. 234), maar een 
volstrekt reele aanname; de hypo
thetische onderhandelaars dienen 
zich te realiseren dat het niet on
waarschijnlijk is dat zij zich zullen 
voortplanten. Het is de vraag of 
de vage notie van solidariteit met 
'human and non-human nature', 

waarvan Kirschenmann zoveel 
verwacht, een betere basis is voor 
een milieu-ethiek. 

Aardig is het hoofdstuk van 
Verhoog (Ru Leiden) over de 
ethische aspecten van genetische 
manipulatie bij dieren. Verhoog 
bespreekt de opvattingen van 
Rollin, die stelt dat onze morele 
verplichtingen ten aanzien van 
dieren betrekking hebben op het 
dier als individu: 'soorten zijn 
geen legitieme objecten van mo
rele zorg' (p. 269). De vraag of 
wij, Iaten we zeggen, een legbat
terijkip genetisch mogen veran
deren, moet worden beantwoord 
aan de hand van de afweging of de 
kip in kwestie daar 'gelukkiger' 
door wordt. Verhoog wijst erop 

dat je, om vast te stellen of een 
dier zich wei of niet gelukkig 
voelt, eigenlijk alleen maar kunt 
terugvallen op maatstaven als het 
gedrag van zo'n dier in het wild. 
Maar onze 'wilde dieren ethiek' is 
een andersoortige ethiek dan de 
huisdierenethiek van Rollin. Het 
doet er niet zoveel toe dat zee
hondje A gedood wordt of olifant 
B zonder slagtanden door het Ie
ven moet, het lijkt vee! belangrij
ker dater zeehondjes en olifanten 
blijven bestaan. Ten aanzien van 
wilde dieren lijkt de soort wei een 
'legitiem object van morele 
zorg'. Verhoog gaat in op de con
sequenties van deze twee soorten 
ethiek en komt tot de conclusie 
dat wij met een zuiver utilitaristi
sche dierenethiek bij vragen rond 
genetische manipulatie in de pro
blemen komen (zonder te verval
len in een ongenuanceerd nee tc
gen manipulatie met dieren) . 

In de bundel treffen wij verder 
nog aan: een mooie beschouwing 
van Van Leeuwen (vu) over de 
overeenkomsten tussen de medi
sche ethiek en de ethiek van Aris
toteles, een niet opzienbarend ar
tikel van Opschoor (vu) over het 
tekortschieten van het marktme
chanisme bij het te lijf gaan van de 
milieuproblematiek, een empiri
sche landenvergelijkende verhan
deling over de grondslag van 
overheidssubsidies aan kerken en 
kerkelijke instellingen (Den Dek
ker-Van Bijsterveld, KU Brabant), 
een aardig verhaal over de ver
schillende manieren om techno
logische vooruitgang (ethisch) te 
legitimeren Uelsma, Universiteit 
Twente), een beschouwing over 
de onverenigbaarheid van de 
mannelijke 'ethiek van rechten' 
met een vrouwelijke 'ethiek van 
zorg' naar aanleiding van onder 
andere het werk van Gilligan 
(Werkman, v'u), twee hoofd-
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stukken over de vraag of de sa
menleving liberale of andere 
principes strafrechtelijk mag af
dwingen en op grand waarvan 
dan (Postema, University of 
North Carolina en de eerder ge
noemde bijdrage van Soeteman), 
en dan heb ik nog niet alles gehad. 
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voor de in dit soort onderwerpen 
gelnteresseerde lezer, een rede
lijk aantal bijdragen waarin leuke 
verbanden worden gelegd en za
ken nog eens op een rijtje worden 
gezet, een paar wazige hoofdstuk
ken waarmee niet vee! valt aan te 
vangen, ten minste twee artikelen 
die aanzetten tot serieus naden-

Morality, Worldview, and Law bevat ken en ten minste ei:n stuk om je 

Dissensus en unani
miteit 

H.A. van Stiphout bespreekt: 

A.J.F. Kobben, De weerbarstige waar

heid. Opstellen over wetenschap, 

Amsterdam: Prometheus, 1991, 

212 biz. 

Kobben heeft een bundel opstel
len over wetenschap gepubli
ceerd, waarin zeer uiteenlopende 
onderwerpen worden behan
deld, zoals onder andere de he
dendaagse emancipatiebewegin
gen, de verguizing van de sociale 
wetenschappen, de no ties van Ge

meinschcift und Gesellschcift, waar
heid in wetenschap en literatuur 
(in het opstel over Elsschot als an
tropoloog) en unanimiteit van 
wetenschappelijke conclusies (in 
het opstel 'Het Forum volgens 
A.D. de Groot'). De meeste op
stellen zijn al eerder verschenen, 
maar aile zijn van recente datum. 
De verdienste van deze bundeling 
is, dat hiermee dit gedachtengoed 
toegankelijk wordt voor al diege
nen die wei met de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek ple
gen om te gaan, maar veelal niet 
de discussie volgen op dit terre in. 
Die discussie wordt immers 
doorgaans aileen in de 'uithoe
ken' van de wetenschappelijke 

wereld gevoerd en onttrekt zich 
daardoor aan de waarneming van 
zelfs vee! wetenschapsbeoefena
ren. 

Taboes in de wetenschap 

Dat is nog eens gebleken uit de 
opwinding die in februari van dit 
jaar is ontstaan over het wegblij
ven, dan wei het wegjagen van de 
psycholoog Eysenck die de jaar
lijkse Duijkerlezing zou houden. 
Door deze commotie is het vraag
stuk van de genetische bepaald
heid van menselijk gedrag ver
sus de opvoedbaarheid plotseling 
weer in het centrum van de pu
blieke aandacht en meningsvor
ming geraakt. Het is ook bij uit
stek dit thema - dat ook wei 
wordt aangeduid als de nature

nurture discussie - dat door Kob
ben in enkele essays uitvoerig 
wordt behandeld. Zowel vanuit 
het oogpunt van taboes in de we
tenschap als vanuit het gezichts
punt van partijdigheid en weten
schap besteedt hij aandacht aan 
dit thema. De controverse over 
nature en nurture betreft vooral 
een belangrijk vraagstuk, omdat 
vanuit bepaalde ideologieen en 
het politieke rechtsradicalisme de 
inferioriteit van bepaalde bevol
kingsgroepen en rassen wordt 
geproclameerd. Deze stelling 
wordt, bedoeld of onbedoeld, 

flink over op te wind en. 

MARGO TRAPPENBURG 

is medewerker van het 

Onderzoekcentrum SturinB en 
SamenlevinB van de Rijksuniversiteit 
Leiden en lid van de redactieraad van 
S&]) 

ondersteund door bepaalde we
tenschapsbeoefenaren die, bij 
voorbeeld, beweren te hebben 
vastgesteld dat de intelligentie 
van negroide bevolkingsgroepen 
gerniddeld lager is dan die van 
blanken. De daarvoor ontvanke
lijke politieke groeperingen hoe
ven dan nog slechts te verwijzen 
naar de verworvenheden der we
tenschap. Dit heeft geleid tot re
acties in wetenschappelijke kring, 
in de vorm van ver!Qaringen dat 
er geen wetenschappelijke basis 
bestaat voor racistische doctri
nes, welke verklaringen door de 
leden van bij voorbeeld de Inter
nationale Sociologische Verenig
ing, ondertekend dienden te 
worden. 

Kobben merkt hierover aller
eerst op, dat het in zulke gevallen 
gaat om raciaal vooroordeel op 
grand van biologistisch onder
zoek met een negatieve strek
king. Hij heeft er wei begrip voor 
dat, ter bestrijding van de heer
sende apartheid, zulk soort ver
klaringen tot stand komen. Hij 
proeft er echter vee! grootspraak 
en pressie in en vindt dat we het 
van die aanpak niet moeten heb
ben. Overigens schenkt Kobben 
veel aandacht aan argumenten die 
plegen te worden aangevoerd om 
het tahoe op zogenaamd biologis
tisch onderzoek in stand te hou-
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den. Niet omdat hij deze zou de
len, maar omdat de problemen 
ernstig genoeg zijn om uiterst 
waakzaam te zijn. Deze waak.
zaamheid geldt zijns inziens ech
ter evenzeer het voork6men van 
het blokkeren van onderzoek en 
het aangaan van de discussie in 
wetenschappelijke kring en in de 
sfeer van de publieke menings
vorming. Vandaar dat Kobben 
zich keert tegen elk tahoe op het 
toetsen van beredeneerde hypo
thesen. Hij heeft daarvoor een 
fraaie argumentatie. Volgens 
Kobben doen de aanhangers van. 
het taboe-standpunt twee dingen 
tegelijk: zij roepen dat je geen 
biologistische vragen aan de orde 
mag stellen en ze roepen dat bio
logistische uitspraken, voor zover 
die v66rkomen, op wetenschap
pelijke gronden dienen te worden 
verworpen. (biz. 2 2) Overigens 
erkent Kobben zeer zeker het be
staan van een morele verant
woordelijkheid voor het doen van 
biologistische uitsprak.en. Wat 
dat betreft beroept hij zich op een 
situationele ethiek. Oat betekent, 
aldus Kobben, dat deze openheid 
en tolerantie aileen mogelijk is 
onder een redelijk vrij en liberaal 
politick regime, zoals wij dat ken
nen. Iedereen die dat wil, kan zich 
verzetten tegen racistisch mis
bruik van de wetenschap. 

Misschien is Kobben hier wat 
al te optimistisch. Resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek ver
spreiden zich vandaag de dag ook 
in allerlei populaire vormen ( denk 
aan de kadertjes in dagbladen), 
waardoor de impact van weten
schappelijk onderzoek groot is. 
Daarbij gaat het uiteraard niet 
aileen om biologistisch, maar ook 
om veel andersoortig onderzoek 
dat relevant is voor de (voor)oor
deelsvorming ten aanzien van ge
discrirnineerde groepen. Zo kan 
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zeer integer uitgevoerd onder
zoek de stereotype mening over 
de luie werkloze, de profiterende 
zwartwerker of de afhankelijke 
bijstandsmoeder versterken zon
der dat dat gerechtvaardigd is, 
terwijl het zeker niet was beoogd. 
Selectief gebruik van onderzoek
gegevens is aan de orde van de dag 
door de keuzen die worden ge
maak.t door de massamedia en dat 
is ook niet te voorkomen. Ove
rigens heb ik met deze opmerkin
gen niet de bedoeling afbreuk te 
doen aan de opvatting van Kob
ben, dat wij het ons, vanwege ons 
liberale politieke regime, geluk
kig kunnen veroorloven taboes 
zoveel mogelijk uit te barmen. Als 
wij in de westerse wereld de vrij
heid van onderzoek en menings
vorming niet garanderen, wie zou 
dat dan wei moeten doen? 

Wetenschappelijke consensus 

Met het elimineren van taboes 
zijn overigens niet alle problemen 
voor de wetenschapsbeoefening 
uit de wereld. In zijn uiteenzet
ting over partijdigheid en in zijn 
bespiegelingen over en twistge
sprek met het Forum van A.D. de 
Groot, merkt Kobben op dat we
tenschapsbeoefening ook fun
geert als ideologiebestrijding. In 
deze zin is een zekere eenzijdig
heid en strijdbaarheid, evenals het 
vasthouden aan theoretische con
cepten, onverrnijdelijk en nood
zak.elijk om vooruitgang te hoe
ken. Kobben is van mening dat, 
hoe paradoxaal het ook moge 
klinken, zonder strijd en partij
digheid, de wetenschap en de be
oefenaren daarvan meer het 
slachtoffer van de ideologic zou
den zijn dan nu het geval is. 

Een essentieel probleem van 
de wetenschap, dat ook van groot 
belang is voor de invloed die de 
wetenschap heeft op het maat-

schappelijke Ieven, is gelegen in 
de geldigheid van de resultaten 
van onderzoek. De vraag is of er 
unanirniteit bestaat over de waar
de die aan onderzoekresultaten 
wordt toegekend. Hierover gaat 
Kobben vaak. in debat met de Ne
derlandse methodoloog vaninter
nationale faam, A.D. de Groot. 
De Groot opteert voor unanirni
teit die client te worden vastge
steld door het wetenschaps
forum: een open verzameling van 
wetenschapsmensen op een be
paald gebied. Zolang die unanimi
teit er niet is, is er geen sprak.e van 
aanvaarde kennis. Het voorbeeld 
van aanvaarde kennis bij uitstek is 
de kennis die te vinden is in het 
schoolboek. Problemen treden 
op wanneer en zolang er nog dis
sidente en deviante opvattingen 
bestaan ten aanzien van kennis. 
Oat is in sterke mate het geval op 
vele wetenschapsgebieden, zeker 
bij de sociale wetenschappen. 
Kobben acht de norm van De 
Groot als norm wel mooi, maar 
volgens hem is 'dissensus zelfs 
het hartebloed van de weten
schap' (biz. So). 

Oat zal best zo zijn en moet 
wat mij betreft ook zo blijven. 
Het bestaan van een grote ver
scheidenheid aan elkaar tegen
sprekende onderzoekresultaten, 
zelfs op betrekkelijk kleine, goed 
afgebak.ende gebieden, vormt 
echter een evident probleem. Dit 
temeer, omdat in naam van de 
wetenschap een grote diversiteit 
aan denkbeelden omtrent moge
lijke maatschappelijke ontwikke
lingen plegen te worden gelan
ceerd en, meer nog, ons allerlei 
rampen worden aangezegd. Hier 
zijn de gevaren wellicht niet a
cuut, omdat publieke menings
vorming en politieke machtsvor
ming een zekere buffer vormen 
tegen een onverwijlde toepassing. 
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Ook in het heleid van overheid en 
hedrijfsleven op sociaal-econo
misch gehied wordt echter veel
vuldig gehruik gemaakt van on
derzoekresultaten. Vaak is het 
zelfs zo dat de hetrokken partijen 
uit het assortiment van onder
zoekhevindingen met gemak dat
gene kunnen selecteren wat het 
heste in hun kraam te pas komt. 
Zo gering is veelal de consensus 
over deze onderzoekhevindin
gen. Het is hier dat er nog vee! 
vragen overhlijven voor het we
tenschapsdehat. Daarhij zouden 

Geld en moraal 
Marin Terpstra bespreekt: 

J. van Santen, Geld. Teken van oeestelijke 

vrijheid, Nijmegen: SUN, 1991, 176 

bJz., }24,50, ISBN 90 6168 348 3 

'De afgang van het socialisme is 
de heslissende oorzaak van de 
identiteitscrisis van de sociaal-de
mocratie. ' Er staan meer open 
deuren in het laatste hoek van J. 
van Santen, dat de geheimzinnige 
titel Geld. Teken van aeestelijke vrij
heid draagt. Dergelijke refreinen 
hehhen onder socialisten inmid
dels de 'Internationale' verdron
gen. T och vertelt iedere stem in 
dit koor een eigen verhaal en gaat 
achter zo 'n slaapverwekkende zin 
telkens weer een ander drama 
schuil. De verwerkelijkingvan een 
socialistische samenleving was 
immers voor velen meer dan het 
eindpunt van een pragmatisch 
heleid: dit doel gaf zin aan het 
Ieven. Dat geldt zeker voor Joop 
van Santen, inmiddels al een eind 
in de tachtig. Hij was tot I955lid 
van de c P N en is nog steeds een 
kritisch kenner van de marxisti
sche economische theorie. 
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de volgende maximes van heteke
nis kunnen zijn: 

I. Het hereiken van unanimi
teit is misschien een ver verwij
derd ideaal, maar het streven er
naar client wei gaande te worden 
gehouden. De integratie van on
derzoekresultaten in het Iicht van 
maatschappelijke vraagstukken, is 
nog slechts zwak ontwikkeld. 

2. Onderzoekresultaten zou
den hij puhlikatie moeten worden 
voorzien van een aanduiding he
treffende de positie ervan ten 
opzichte van de stand van zaken 

De schrijver presenteert zijn 
hoek als een filosofische en gees
teswetenschappelijke verhande
ling over geld. De actualiteit 
dwingt hem evenwel ook tot op
merkingen zoals het citaat hierho
ven. Was het Ieven in dienst van 
het socialisme een aaneenschake
ling van vergissingen en fouten? 
Van Santen tast het verleden he
hoedzaam af op zoek naar een 
rechtvaardiging. Hij vindt deze in 
de vooral door socialistische en 
communistische denkers gehul
digde idee dat de mens pas voile
dig vrij kan worden in een ge
meenschap. Niet door zich aan 
een totalitair regime te onder
werpen, maar juist door zijn ei
gen helang te zoeken. Van Santen 
ziet geen tegenspraak tussen de 
vrije markt, waar individuen hun 
diensten of arheidsprodukten 
aanhieden of afnemen, en een 
rechtvaardige sociale gemeen
schap. Sterker nog: een echt vrije 
markt is niet mogelijk zonder het 
laatste. Deze visie had hij reeds in 
een eerder hij de suN verschenen 
hoek uitgewerkt: Arbeid, plicht en 
vrijheid. Het is een waar, maar 
ouderwets verhaal, dat echter in 

op het hetreffende gehied. Ge
indiceerd moet worden hoe rijp 
of onrijp deze resultaten zijn voor 
toepassing ervan in de heleids
sfeer. 

3. Zij die heleidsverantwoor
delijkheid dragen, zouden niet 
rechtstreeks mogen fungeren als 
opdrachtgever van onderzoek. 

H.A. VAN STIPHOUT 

is directeur van de Oraanisatie voor 

Strateaisch Arbeidsmarktonderzoek 
en lid van de redactieraad vanS&}). 

het Iicht van het huidige economi
sche stelsel, dat uitsluitend ge
richt lijkt op consumptiegroei, a! 
snel moralistisch aandoet. Van 
Santen heeft moeite met de actu
aliteit. Maar daarover gaat dit 
hoek dan ook niet. Het gaat over 
geld, en vooral over de moraal 
die het geld doet rollen. 

Alles draait om het standpunt 
dat Van Santen vlak na de oorlog 
innam over de monetaire politiek 
van Lieftink. De auteur was des
tijds communistisch afgevaardig
de in de Eerste Kamer. In de poli
tiek van Lieftink werd de rol van 
het geld niet als een zaak op zich
zelf hezien, maar in een totaal 
maatschappelijk perspectief. Op 
dit punt vonden de sociaal-demo
craat en de communist elkaar en 
konden zij zich heiden afzetten 
tegen degenen die het geld tegen 
de maatschappij, of de maat
schappij tegen het geld wilden 
uitspelen. De verwaarlozing van 
de rol van het geld in de commu
nistische politiek was een vergis
sing die Van Santen destijds al in
zag. Maar het vooroorlogse he
leid van Colijn vindt in zijn ogen 
ook geen genade. Het was een 
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schandaal, dat deze staatsman 
grote armoede voor lief nam om 
de gulden te redden . En hetzelfde 
schandaal dreigt zich nu te herha
len met de monetaire technocra
tie die aan het huidige bezuini
gingsbeleid ten grondslag ligt. 

Van Santens visie op geld is 
daarmee nog steeds actueel. Geld 
is geep ding dat op zichzelf staat, 
zo betoogt hij. Geld kan niet ge
zien worden als iets dat een eigen 
Ieven leidt en ook als zodanig be
studeerd en behandeld moet wor
den . Geld mag al helemaal geen 
fetisj of afgod worden, een doel 
op zichzelf, waaraan alles moet 
worden opgeofferd. Zuinig zijn, 
handhaving van een monetair 
evenwicht, een sluitende begro
ting zijn belangrijke doeleinden. 
Het bereiken daarvan moet even
wei worden afgewogen tegen an
dere politieke doeleinden zoals 
een rechtvaardige verdeling van 
inkom en. 

Aan dit politieke en sociale 
strijdpunt ligt een diepgaand fi
losofisch en wetenschappelijk 
twistpunt ten grondslag, te weten 
de vraag: Wat is geld? Laat ik de 
stelling van Van Santen aan de 
hand van een voorbeeld verduide
lijken. Stel, ik bezit een stapeltje 
bankbiljetten. Oat zijn voorwer
pen: bedrukte stukjes papier van 
een bijzonder soort, waarmee ik 
kan betalen. Als ik niets wil kopen 
kan ik deze bankbiljetten naar de 
bank brengen. Daar aangekomen, 
geef ik rnijn bankbiljetten af en 
krijg een bewijs van storting te
rug. Diezelfde dag komt iemand 
anders bij de bank met een vraag 
naar een stapeltje bankbiljetten. 
Hij heeft een rekening bij de bank 
die voldoende is gevuld, en krijgt 
'mijn' bankbiljetten. In de boek
houding van de bank is het bedrag 
dat bij rnijn rekening is opgeteld, 
op de rekening van die ander afge-

--- - .. \ 

s &.P 5 '992 

B O EKEN 

boekt. Dit alles betekent niet dat 
ik nu bang ben, dat als ik morgen 
ineens bedenk dat ik toch iets met 
contant geld moet betalen, de 
bankbediende mij mededeelt: 
'Helaas, rnijnheer, we hebben uw 
bankbiljetten gisteren aan een an
der meegegeven.' Maar waarom 
eigenlijk niet? Omdat ik vertrouw 
op het stelsel. Krediet, de grand
slag van dit stelsel, is ook afgeleid 
van 'credere': vertrouwen in ie
mand of iets stellen. Ik weet, of 
wellicht beter, neem als vanzelf
sprekend aan, dat iedereen dit 
stelsel op eenzelfde wijze be
grijpt. En mijn vertrouwen in het 
geldstelsel bewijst dat ik geld niet 
als een ding zie (het stapeltje 
bankbiljetten), maar als uitdruk
king van een met anderen gedeeld 
geloof. Het geld zelf is slechts een 
dee! van deze geestelijke wereld. 
Het is niet meer dan een teken, 
een symbool. 

De boodschap van Van Santen in 
Geld. Teken van aeestelijke vrijheid is 
deze: de werking van het econo
misch stelsel, en in het bijzonder 
van het geld daarin, is volledig 
afhankelijk van het feit dat een 
grote groep mensen, in principe 
iedereen, een gemeenschappelij
ke opvatting heeft over de zaken 
en handelingen die daarin een rol 
spelen. Het meeste daarvan is in 
recht vastgelegd. En dan gaat het 
niet aileen om een bijkomstigheid 
of randvoorwaarde: de economie 
is wezenlijk van geestelijke aard. 
De materiele dragers van het eco
nomisch verkeer: goederen, fy
sieke handelingen en materieel 
geld, zijn slechts de tekens van 
deze geestelijke wereld en niet 
omgekeerd. Het westerse econo
misch stelsel berust bovendien op 
een geestelijke wereld waarin de 
vrijheid - het respect voor de 
enkeling- het grondbeginsel is. 

Met zijn opvatting zet Van San
ten zich af tegen de marxistische 
reductie van de maatschappij tot 
de wereld van materiele produk
tie en fysieke behoeften. Hij zet 
zich ook af tegen de monetaristi
sche reductie van de maatschappij 
tot haar boekhoudkundige vorm: 
de handelsbalans of het begro
tings.tekort. Beide visies hebben 
een positivistische herleiding van 
de menselijke wereld tot een 
technisch beheersbaar geheel van 
dingen gemeen. Geen van beide 
visies is gericht op het realiseren 
van vrijheid voor alle burgers. De 
wetenschap van de econornie 
moet zich volgens de auteur juist 
niet spiegelen aan de natuurwe
tenschap en de techniek, maar be
hoort tot de geesteswetenschap
pen. Keer op keer onderstreept 
Van Santen dat het geld geen dag 
zou kunnen functioneren zonder 
het vertrouwen van een ieder in 
het stelsel als geheel. En het stel
sel als geheel zou geen dag kunnen 
bestaan als de meerderheid van 
zijn !eden zou afwijken van zijn 
morele codes. Wie daarom aileen 
let op het geld en zijn .functione
ren; ondergraaft het stelsel zelf. 

Het hoek van Van Santen 
werkt deze gedachte evenwel niet 
uit in een meer geestesweten
schappelijke interpretatie van het 
geldstelsel. Integendeel, geheel 
voorbijgaand aan de hedendaagse, 
meer interpretatieve, op beteke
nissystemen georienteerde socia
le wetenschappen, keert de au
teur terug naar Hegels rechts
filosofie. Niet om het einde van de 
geschiedenis te verkondigen, zo
als Francis Fukuyama doet, maar 
wei met hetzelfde oogrnerk: de 
verdediging van de idee van de 
politieke vrijheid. De Westerse 
samenlevingen zijn erin geslaagd 
de vrijheid yan de burger gestalte 
te geven zonder in een chaos te 
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belanden. Dit is evenwel slechts 
mogelijk, aldus Van Santen die 
hier Hegels dialectische denkwij
ze herhaalt, als de enkeling zich 
voortdurend bewust blijft van zijn 
plaats in de gemeenschap en in die 
gemeenschap zijn vrijheid ont
plooit. Het algemene principe 
van deze vrijheid, waardoor ge
meenschappelijkheid pas moge
lijk is, is het geld. Het geld is im
mers de algemene representant 
van de markt, de ontmoetings
plaats waar de burgers in vrijheid 
in de bevrediging van hun behoef
ten voorzien. Maar juist omdat 
het geld symbool of teken van _die 
geestelijke vrijheid is, die zich in 
de burgerlijke maatschappij ont
plooit, mag het niet tot ding wor
den . 

De filosofie van Hegel krijgt bij 
Van Santen in de loop van zijn 
betoog en naarmate hij dichter bij 
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de dag van vandaag komt, een 
steeds moralistischer betekenis . 
Deze filosofie is al te zeer geent op 
de burger in het Pruisen zoals 
Hegel dat kende: onderdaan van 
de staat en huisvader die verant
woordelijk is voor zijn gezin . Sei
de kanten van het burgerbestaan 
maken het zedelijke karakter van 
de burger, zijn plichtsbesef, be
grijpelijk. De burger van vandaag 
is evenwel de hedonistische mens 
voor wie geld aileen een middel is 
om de eigen wensen vervuld te 
zien en voor wie het woord 'gees
telijke vrijheid' nauwelijks nog 
enige betekenis heeft . Vanuit de 
filosofie van Hegel kan deze op 
consumptie gerichte wereld niet 
meer begrepen worden, maar ai
leen nog maar afgewezen. 

Aldus richt Van Santen een 
waarschuwend woord aan de 
mens van vandaag. En wellicht 

bovenal aan de gei:ndividualiseer
de sociaal-democraat. In de ogen 
van Van Santen is het eenvoudig 
niet mogelijk om ongestraft de 
oude gemeenschapsplichten te Ia
ten vallen en om de geestelijke 
grondslag van het econornisch 
stelsel te verwaarlozen. Ik denk 
dat de auteur op dit punt gelijk 
heeft, maar dat de filosofie van 
Hegel ons hier niet vee! verder 
helpt. Niet aileen omdat deze 
voor een groot publiek ontoegan
kelijk blijft, maar omdat ze niet 
Ianger de huidige tijdgeest begrij 
pelijk maakt. Het wordt nooit 
meer zoals vroeger. 

MARIN TERPSTRA 

is universitair docent in de sociale en 

politieke wijsbeaeerte aan de 

Katholieke Universiteit te Nijmenen. 
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Uitgang 

bijna alle mensen 
g.ooien stenen in mijn droom 
met het bronwater stijg ik op 

hun dorst ontroert mij 

als een alarm schrikt hij wakker 
en lacht ons toe 

Tristia 4 

de maan springt, met als valscherm de hemel 
bij de nooddeur van de dageraad 

blijkt zijn visum verlopen 

BEl DAO 

Commentaar 

Tongval 

ik spreek chinees tegen de spiegel 
een park heeft zijn eigen winter 

ik zet muziek op 
in de winter zijn er geen vliegen 
ik maak koffie, op mijn gemak 

vliegen snappen niet wat je vader land is 
ik doe er een beetje suiker in 
je vader land is een tongval 

aan het andere eind van de lijn 
hoor ik mijn eigen angst 

Twee gedichten van een Chinees, geboren in 194-9, 

die in Denemarken woonto 
Dat moet een balling zijno 
Bei Dao, de belangrijkste dichter van de Chinese 
Volksrepublieko 
Bij Meulenhoff verscheen Bewaarde yeheimen ( 1 99 2 ), 

net zoals bovenstaande ongepubliceerde gedichten 
vertaald door Maghiel van Creveleno 

Je vaderland is een tongval. 0 0 meer nieto 
Rein Bloem 
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Amsterdams referendum 
Treinstaking 
Het einde van het 'historisch 
compromis' 
Criminaliteit van minderheden 

De macht van het 
getal 

Aan het Amsterdamse referen
dum over auto's in de binnenstad 
is overdreven vee! aandacht be
steed. De media hebben deze mis
lukte opiniepeiling behandeld als
of het een belangrijk democra
tisch experiment betrof. Wat een 
vergissing. Een fatsoenlijk refe
rendum geeft de kiezer de moge
lijkheid zich voor of tegen een 
duidelijke vraag uit te spreken. 
De Amsterdamse kiezers kregen 
de keus tussen twee vage pro
gramma's: op termijn minder 
auto's (scenario-A) of op termijn 
nog minder auto's (scenario-B). 
De consequenties van het besluit 
waren onduidelijk. (Wat zouden 
de gevolgen zijn voor de wijken 
rond de grachtengordel? Zou de 
gemeente de kosten van het ver
gaande alternatief wei kunnen op
brengen?) Een dergelijke onbe
paalde aanpak kan uiteraard heel 
wat discussie oproepen die men, 
als democraat, hooglijk moet 
waarderen. Wat een betrokken
heid bij de politiek opeens! Maar 
het doet wei denken aan het 
geroezemoes dat uitbreekt in het 
dorpscafe als de wethouder van 
sport, cultuur en milieu in een 
dronken bui aankondigt dat men 
nu mag stemmen over twee idee
tjes voor een nieuw bestem
mingsplan die hij persoonlijk op 
een bierviltje heeft getekend. 
Wie niet het gevoel heeft serieus 
genomen te worden, verschijnt 
niet bij de stembus. Wie geen 
duidelijke keus aanbiedt moet 
niet raar op-kijken als de kiezers 
vinden dat er niets te kiezen valt. 
Schokkend, voor de politieke no
tabelen tenminste, was dan ook 
vooral de hoeveelheid kiezers die 
deze mening leek te zijn toege
daan: een meerderheid van drie 

kwart van het electoraat. Ko
misch zijn de verwikkelingen die 
op de uitslag volgen. Wat moet 
de gemeenteraad doen met een 
referendum waarbij 2 7 ,6 8 % van 
de kiezers is opgekomen, waar
van een kleine meerderheid voor 
het vergaande alternatiefheeft ge
stemd? Let wei: 14,46% stemde 
daar voor en 1 2 ,84 % stemde er 
tegen. 

Bij zulke getallen is de enige 
redelijke reactie natuurlijk het 
mislukken van de hele onderne
ming onder ogen te zien. Je weet 
immers niet meer dan dat van een 
minderheid van de kiezers een 
ongeveer even groot dee! voor als 
tegen gestemd heeft. Het refe
rendum is uitgelopen op een wei
rug informatieve opiniepeiling. 
Maar is dat niet een ondemocrati
sche reactie? Moeten de volksver
tegenwoordigers niet elk besluit 
van het volk respecteren? Burge
meester Van Thijn heeft verzucht 
dat het voorstel met de meeste 
stemmen moet worden uitge
voerd, 'omdat de kiezer serieus 
moet worden genom en'. Oud
wethouder Etty vindt dat het 
alternatief met de minste stem
men moet worden uitgevoerd, 
want 'door de steun voor scena
rio-S kan in elk geval scenario-A 
worden uitgevoerd' . Er zit een 
perverse logica in dit standpunt 
want scenario-S verschilt slechts 
gradueel van scenario-A. Toch is 
dit evenmin een manier om de 
kiezers serieus te nemen als het 
uitvoeren van een plan waar nog 
geen 1 S % van de kiezers voor 
heeft gestemd. Etty draait het zo 
dat de voorstanders eigenlijk de 
mening van de tegenstanders heb
ben verwoord en Van Thijn en 
Etty tellen de meerderheid van 
niet-kiezers op bij de meerder
heid van degenen die wei hebben 
gekozen. Een mooi staaltje arith
methique hollandaise. 

---- --
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Het probleem hoe de uitslag seri
eus te nemen is een rechtstreeks 
gevolg van de niet serieuze aanpak 
van de opzet van de kiezersraad
pleging. Toch hebben de politici 
misschien hun uiterste best ge
daan. Ze zijn aileen angstvallig 
vast blijven houden aan de norma
le verwachtingen bij raadsverkie
zingen. Daarbij is het praktijk dat 
de kiezers stemmen op partijen 
en personen en vervolgens te ho
ren krijgen dat nu een geheel pro
gramma is goedgekeurd; dit zoge
naamde 'mandaat' wordt vervol-

Gansch het rader
werk 

Verse woede is over het algemeen 
na een paar dagen belegen gewor
den, en daarmee ongeschikt als 
inspiratiebron voor alles wat een 
langere produktietermijn heeft 
dan een dag. De afgelaste exa
mens, de gemiste afspraken, col
leges en lesuren, de slecht be
zochte bijeenkomsten en aile an
dere gevolgen van de algemene 
treinstaking van begin april - ze 
zijn a! lang weer verdrongen door 
actuelere gebeurtenissen. Maar 
deze staking raakt ook aan funda
mentele vragen, en vraagt om 
commentaar achteraf. 

De schade voor het bedrijfsle
ven is onmiddellijk becijferd en 
zal ongetwijfeld in de kwartaalcij
fers zijn terug te vinden. De scha
de aan het milieu, nog niet in per
centages van het nationaal inko
men uit te drukken, kan aileen 
maar bij benadering worden ver
moed. De geduldige campagnes 
om meer mensen uit de auto en in 
het openbaar vervoer te krijgen, 
zijn weer maanden, zo niet Ian
ger, teruggezet. 

gens vier jaar lang door de win
nende parijen te pas en te onpas 
aangevoerd ter legitimatie van het 
beleid. Als hetspel zo werkt legje 
de kiezers bij voorkeur vage 
programma's voor want dat laat 
je na de verkiezingen de grootste 
speelruimte. Met een dergelijke 
benepen instelling kan een refe
rendum niet gehouden worden. 
We moeten deze vermakelijke 
geschiedenis dan ook maar zo snel 
mogelijk vergeten. De negatieve 
lessen die hieruit kunnen worden 
getrokken (let op de kwalitit van 

Rechter Schuman vond dat de sta
king rechtrnatig was omdat beide 
partijen niet meer verder konden 
onderhandelen. Het publiek deel
de dat gevoelen niet. De kranten, 
van links tot rechts, oordeelden 
dat inzet en uitkomst van het con
flict in geen verhouding stonden 
tot de consequenties voor de 
samenleving als geheel. Achten
veertig uur geen treinverkeer, en 
nog een hele dag erna chaos. 
Achthonderdduizend mensen per 
dag beroofd van hun doorde
weekse- en dus meestal niet vrij
blijvende - mobiliteit, naast de 
zaken die ik hierboven a! noemde. 
Het leidt tot de kernvraag of, 
waar het gaat om bedrijven die 
een vitale maatschappelijke func
tie vervullen in een monopolie
positie - PTT, NS, electriciteits
en drinkwaterbedrijven - de 
strijd tussen werkgevers en werk
nemers niet te zeer ten koste gaat 
van vele, niet bij het arbeids
conflict betrokken derden. 

Die onzuiverheid wordt aardig 
gei1lustreerd door de wijze waar
op de spoorbonden met de conse
quenties voor de reizigers omgin
gen. Enerzijds vonden zij het 
'jammer, maar helaas niets aan te 

de vraagstelling, denk aan een 
opkomst-criterium, maak argu
mentatieleer een verplicht vak op 
de rniddelbare school) zijn im
mers a! lang bekend. Een licht
puntje is er misschien. Het mis
lukken van het referendum zou 
twijfel moeten zaaien over de re
delijkheid van de gedachte dat 
verkiezingen er zijn om bestuur
ders aan een mandaat te he! pen. 

WILLEM WITTEVEEN 

doen' dat deze derden werden ge
dupeerd; anderzijds werd de in
zet van extra-bussen door de bus
maatschappijen tot besmet werk 
verklaard .. . 

Voor de directie van de spoor
wegen was de staking aanleiding 
om geluiden te Iaten horen over 
mogelijke privatisering van het 
bedrijf. Vanuit werkgeversstrate
gie gezien een begrijpelijk stand
punt. Maar vanuit de burger en 
het algemeen belang geredeneerd 
is er meer reden om eens goed na 
te denken over de vraag of het in 
bedrijf houden van een elemen
taire infrastructuur in onze mo
derne samenleving niet tot de 
kemtaken van de overheid hoort. 
En of er daarom niet eerder min

der dan meer ruimte voor privati
sering van de betreffende voorzie
ningen zou moeten zijn - om te 
voorkomen dat overheid en bur
ger machteloos moeten toezien 
hoe CAO-conflicten op het scherp 
van de snede, en over de rug van 
het algemeen belang, worden uit
gevochten. 

GREETJE . VAN DEN BERGH 
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Het eind van het 'his
torisch compromis' 

De Italiaanse parlementsverkie
zingen van de vorige maand mar
keren het einde van een periode, 
waarin werd bepaald waar in Eu
ropa de grens van het machtsbe
reik van de Sovjet-Unie zou ko
men te liggen. In 1945 ging het in 
eerste instantie om Duitsland, 
maar de situatie in Italie was van 
niet minder belang - gezien de 
strategische betekenis van het 
land en het feit dat het (gezien de 
vriendschap tussen Moskou en 
Belgrado in die tijd) onder lhili
tair bereik van de Sovjet-Iegers 
lag. 

Een grote rol speelde ook de 
uitzonderlijke plaats die de lta
liaanse c P inn am: ze was de enige 
partij in het land die twintig jaar 
fascistische dictatuur overleefde 
en eigen gewapende verzetseen
heden had georganiseerd. Haar 
Ieider, Togliatti, was een begaafd 
en ervaren politicus die in Mos
kou secretaris van de Commu
nistische Intemationale was ge
weest. (Hij was degene die in die 
tijd zijn handtekening zette onder 
diverse opdrachten aan de c P N -

in 1 9 3 o om de V ereniging van 
Vrienden van de Sovjet-Unie op 
te richten, in 1940 om tot de uit
gave van de illegale partijkrant De 
Waarheid te komen.) Pas na Sov
jet-geallieerd overleg kon hij te
rugkeren en van 1 944 tot 1 94 7, 
toen nog met instemming van de 
Amerikanen, deel uitmaken van 
door de christen-democraten ge
leide coalitie-kabinetten in Ro
me. Een en ander ging gepaard 
met de svolta de Salerno, een door 
Togliatti aangebrachte 'wending' 
in de partijkoers, gericht op vero
vering van de macht langs consti
tutionele, parlementair-democra
tische weg. 

Maar de wijze waarop de commu
nisten na het einde van de T weede 
Wereldoorlog met niet-commu
nistische stromingen omgingen in 
de door Sovjet-troepen verover
de gebieden zette kwaad bloed, 
vooral in Amerika, wekte vrees 
voor westelijker machtsovema
mes door de communisten en 
leidde in 1 94 7 tot daadkrachtiger 
optreden tegen de Sovjet-Unie en 
de met haar verbonden partijen. 
In Washington besloot men zono
dig tot vergaande inmenging in de 
binnenlandse politiek van be
dreigde Ianden over te gaan en 
kwam de CIA van de grond. In 
Moskou werd in datzelfde jaar de 
Cominform opgericht - een nieu
we, beperkter opgezette Com
munistische Intemationale, be
doeld om meer greep te krijgen 
op de Oosteuropese satellietsta
ten en om de koers van de twee 
grootste communistische partijen 
in West-Europa, de Italiaanse en 
de Franse, te bepalen. Binnen een 
jaar leidde een en ander ertoe dat 
de communisten in Rome en Pa
rijs uit de regering werden ver
wijderd. 

Nergens spanden zowel het 
Vaticaan als de CIA zich zo in om 
de politieke invloed van de com
munistische partij tegen te gaan 
als bij de campagne voor de parle
mentsverkiezingen in Italie in 
1 948 en verliep de ontmanteling 
van hun machtsposities moeiza
mer. Na een moordaanslag op 
Togliatti, kort nadat de commu
nisten hun hoop op winst en op 
een linkse meerderheid in het par
lement zagen vervliegen, schiep 
een massale protestbeweging een 
kritiek moment. De PCI-leiding 
voorkwam echter kansloze revo
lutionaire avonturen en aanvaard
de de consequenties van haar 
keuze voor een vreedzame, parle
mentaire weg naar het socialism e. 
Zij streefde sindsdien nu eens 

naar een linkse regeringsmeer
derheid met de socialisten, dan 
weer naar een 'historisch com
prornis' met de christen-demo
cratie, vooral in het laatste geval 
gericht op het aan banden houden 
van degenen in eigen rijen die 
naar revolutionaire romantiek 
bleven haken en op het vermij
den van fatale confrontaties van 
krachten. Maar de nimmer gron
dig herziene ideologie en de nooit 
consequent geslaakte banden met 
de Sovjet-partij bleven de Ita
liaanse CP parten spelen: ze kreeg 
bij geen van haar coalitie pogin
gen een schijn van kans. 

Nu de Communistische Partij 
van de Sovjet-Unie in rook is 
opgegaan, de opvolgster van de 
Italiaanse c P veertig procent van 
haar kiezers verloor, een linkse 
meerderheid in ltalie opnieuw 
onbereikbaar is gebleken en zelfs 
een 'historisch compromis' met 
de christen-democratie niet meer 
genoeg parlementszetels ople
vert, moeten de Italiaanse com
munisten wei weer 'met een 
schone lei beginnen', zoals de 
huidige vernieuwingsoperatie 
door hen wordt aangeduid. De 
christen-democratie,die ook min
der stemmen kreeg dan ooit het 
geval was, werd de tweede grote 
verliezer doordat de herhaalde 
episcopale oproepen om ondanks 
alles toch weer op de christen
democraten te stemmen dit keer 
massaal werden genegeerd. 

Het indertijd vee! opzien barende 
concept van een bondgenoot
schap van katholieken en commu
nisten bleek slechts enig Ieven be
schoren in de relatie tussen cPs u
Ieider Gorbatsjov, en paus Johan
nes Paulus 1 1 • 

De laatste Sovjet-president, 
inmiddels ambteloos en partijloos 
Russisch staatsburger, schreef in 
La Stampa en De Volkskrant (3 
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maart I992) 'Mijn vrienschap 
met de paus', een ontboezeming 
over hun 'wederzijds diepe ge
voelens van sympathie en begrip' 
en beider 'Slavische herkomst', 
en over zijn 'intellectuele over
eenstemming' en 'gemeenschap
pelijk engagement' met deze 'spil 
en initiator van de democratische 
revolutie in het Oosten'. Gorbat
sjov sprak vier weken voor de Ita
liaanse verkiezingen als zijn hoop
voile verwachting uit dat 'Johan
nes Paulus I I ook nu, na de ingrij
pende veranderingen in Europa, 
een leidende, politieke rol zal ver
vullen. ' Johannes Paulus I I zelf, 
wiens grote ambitie blijkt te zijn 
voor het naderende derde millen
ium na Christus op herkerkelij
king van Europa te kunnen wijzen 
en er graag 'Uit het Oosten komt 
Het Licht' bij aanhaalt, liet daarop 
weten dat de CPSu-leider tijdens 
hun ontmoetingen in I 989 en 
I 990 over het belang van het ge
bed had gesproken 'en dat pere

strojka onder andere ook bekering 

betekent.' 
Na het eerste gesprek tussen 

Gorbatsjov en Johannes Paulus 
1 1 , in december 1 9 8 9, open de 
het maandblad Vraagstukken van 

Vrede en Socialisme ( een in vele 
talen verschijnend theoretisch 
orgaan en bindmiddel van de tien
tallen communistische partijen 
die de wereld toen nog tel de -al
tijd met een Rus als hoofdredac
teur) de kolommen voor een dia
loog met de Ieiding van de 
Rooms-Katholieke kerk en werd 

de uitnodiging daartoe door bet 
Vaticaan aanvaard. In februari en 
mei I 990 verschenen teksten vol 
citaten uit de bijbel, eerbied voor 
DeSchepper en andere moralisti
sche vermaningen in verband met 
'de crisis van bet humanisme'. In 
de eerste van deze uitdrukkelijk 
door de paus goedgekeurde Vati
caan-bijdragen werd bet princi
piele punt van de leidende rol van 
de communistische partij aange
sneden - een hoeksteen in de leer 
van het marxisme-leninisme die 
met de traditie van de W esterse 
democratie fundamenteel in strijd 
is. 

'Een gelovige, een christen, 
heeft geen ernstige bezwaren te
gen deze leidende rol, wanneer 
de communistische partij voor 
bet algemeen belang zorgt en de 
fundamentele mensenrechten 
verzekert,' luidde de tekst uit 
Rome. 'Het probleem is dat de 
communistische partij haar activi
teit baseert op de officiele we
reldbeschouwing van bet marxis
me-leninisme, waarvan bet athe
isme een bestanddeel is . Waarom 
zegt men niet dat de nieuwe, 
communistiscbe maatschappij 
een gemeenschappelijk huis zal 
zijn waarin voor gelovigen en 
niet-gelovigen plaats is en de kerk 
achting geniet en bet recht heeft 
baar missie ongehinderd te ver
vullen?' Het is een standpunt dat 
opnieuw de vraag oproept welke 
betekenis men client te hechten 
aan de recente pauselijke uitspra
ken met betrekking tot bet poli-

tieke pluralisme en de parlemen
taire democratie. 

Ook de toenaderingspogingen 
tussen bet Vaticaan en bet Krem
lin werden echter door de demo
cratische revoluties in Oost-Eu
ropa ingehaald. De ontreddering 
van de regerende communisti
sche partijen noopte de redactie 
van bet orgaan van de communis
tische wereldbeweging de ver
schijning na mei I 990 te staken. 

De vraag blijft, wie zich in 
Europa, buiten de man die bet 
Kremlin onverwacht en met haas
tige spoed moest verlaten, nog 
door de opvattingen van deze 
Heilige Vader in Rome zullen 
willen Iaten leiden. Niet aileen in 
bet Poolse vaderland van deze 
paus, ook op bet Zuideuropese 
schiereiland, waar hij thans ver
blijft, wordt hij in bet door com
mercialisering en democratise
ring, door moderne media en toe
nemende individualisering be
paalde maatschappelijk Ieven, ge
makkelijker en op grotere schaal 
dan ooit gepasseerd . 

Van bet oude Italiaanse con
cept van een 'historisch compro
mis' tussen katholieke politiek en 
communisme rest zo te zien niet 
veel meer dan een retorische 
klucht voor twee mannen die een 
merkwaardige waarde aan een 
'Slavische herkomst' hechten. 

GER VERRIPS 
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De criminaliteit van 
etnische minderhe
den 

Eind vorig jaar heeft de crimino
loog Bovenkerk een advies ge
schreven voor het ministerie van 
Justitie, dat onder de Multatu
liaanse titel 'Het vraagstuk van de 
criminaliteit der Marokkaanse 
jongens' is verschenen in De Gids 

(1S4, 12, 1991). Eind februari 
van dit jaar hood A. van der Zwan 
aan minister Dales een 'memo
randum' aan van het Nederlands 
Gesprek Centrum over drie daar 
gehouden besloten werkconfe
renties. Dit stuk, 'De toekomst
kansen van allochtone jongeren', 
heeft de merkwaardige eigen
schap dat het door niemand is ge
schreven. Blijkens de verant
woording komt het 'voor reke
ning van het N G c' . De deelne
mers aan de conferenties zijn er 
niet voor verantwoordelijk. Ver
schillende van hen hebben zich er 
zelfs uitdrukkelijk van gedistan
tieerd. Interessant is verder dat 
het 'memorandum' grote over
eenkomsten vertoont met het ar
tikel van Bovenkerk, hoewel de 
laatste niet aanwezig was op die 
conferenties. Het NGC kan niet 
alleen schrijven, maar blijkt ook 
heel goed te kunnen lezen. 

Van de in Nederland wonende et
nische groepen doen zich de 
meeste problemen voor bij, in 
volgorde van ernst, Marokkanen, 
Turken, Surinamers en Antilli
anen. Die problemen bestaan uit 
een zeer grote werkloosheid 
(varierend van so% bij Marok
kanen tot 33% bij Antillianen, 
tegenover I 3% bij autochtonen), 
een zeer laag onderwijsniveau 
(van de Marokkanen heeft 7 so/o 
geen of aileen lager onderwijs; 

voor de Antillianen is dit 2 2% en 
voor de autochtonen I 8%) en een 
hoog criminaliteitsniveau. Wat 
dit laatste betreft, verwijst het 
N G c onder meer naar een onder
zoek van Junger en Zeilstra (Den 
Haag: wo oc I 989) waaruit blijkt 
dat Marokkaanse jongens het 
meest 'in aanraking komen met 
de politie (33%); dan volgen de 
Turkse en Surinaamse (23% en 
23%) en, ten slotte, de Neder
landse jongens (IS%).' De ver
schillen in politieregistratie van 
de vier groepen samen, verklaart 
Junger primair uit de verschillen
de mate waarin de jongens zijn 
gebonden aan gezin en school en 
uit de verschillende mate waarin 
zij waarden aanhangen die crimi
neel gedrag afkeuren. Uit een li
teratuuronderzoek concludeert 
zij dat het relatiefhoge aandeel in 
delinquent gedrag van Marok
kaanse jongens verklaard zou 
kunnen worden uit het geringe 
toezicht dat hun ouders op hen 
uitoefenen. Een andere verlcla
rende factor ziet zij gelegen in de 
geringe schoolintegratie van Ma
rokkaanse jongens, die mogelijk 
wordt veroorzaakt door het lage 
scholingsniveau van hun ouders. 

Onderzoeksresultaten als die van 
Junger c.s. zijn waarschijnlijk me
de aanleiding geweest voor een 
nogal drastische ommekeer in het 
denken van Frank Bovenkerk. 
Niet zo lang geleden heeft Boven
kerk de naar verhouding hoge cri
minaliteit van de jeugdige !eden 
van somrnige etnische rninder
heidsgroepen nog sterk gerelati
veerd (Justitie1e Verkenninaen, 16, 

S, I99o). De vraag welke groe
pen crimineler zijn dan andere 
zegt hij veel minder interessant te 
vinden dan de vraag welke nieu
we ontwikkelingen in de crimina
liteit het gevolg zijn van het ont-

staan in Nederland van een multi
etnische samenleving. 

De eerste vraag impliceert vel
gens hem dat de oorzaak van cri
minaliteit bij de groepen in kwes
tie zelf ligt, bij voorbeeld door 
een onvoldoende functioneren 
van het gezin, welke implicatie hij 
onterecht of onwenselijk schijnt 
te vinden. Bovendien acht hij het 
mogelijk dat de in onderzoeken 
geconstateerde relatief hoge cri
minaliteit van etnische minderhe
den kan worden verklaard door 
de lage sociaal-econornische posi
tie van deze groepen of door een 
selectieve aandacht van politie en 
justitie. 

W anneer men het probleem 
echter zou benaderen vanuit de 
ontwikkeling van een multi-etni
sche samenleving zou ook de 
'nieuwe criminaliteit' van de 
etnische meerderheid der Neder
landers in de analyse kunnen wor
den betrokken, waarbij Boven
kerk denkt aan delicten als discri
minatie en racistisch geweld. Een 
dergelijke benadering zou ook 
ruirnte bieden voor 'onderhande
ling en strijd over de reikwijdte 
van Nederlandse culturele domi
nantie', dat wil zeggen 'over de 
vraag welke handelingen als rnis
daad beschouwd moeten worden 
en welke niet'. 

Ruim anderhalf jaar later 
schrijft Bovenkerk een advies aan 
het ministerie van Justitie, dat op 
een aantal punten tegengesteld is 
aan zijn betoog in Justitie1e Verken

ninaen. Zo is het opmerkelijk dat, 
waar Bovenkerk in I 990 nog 
ruimte wilde laten voor onder
handelingen over goed en kwaad 
tussen de verschillende etnische 
groepen in Nederland, hij eind 
I 99 I aanbeveelt om Marokkanen 
voor te lichten 'over de normatie
ve grenzen die Nederlanders aan 
het gedrag van anderen stellen en 
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over het functioneren der (straf
rechtelijke) instanties'. 

Verder blijkt uit het schrijven 
van dit advies op zichzelf dat de 
vraag welke et:nische groepen cri
mineler zijn dan andere Boven
kerk nu wei intresseert. In het 
stuk zelf gaat hij bovendien uitge
breid in op factoren die volgens 
hem de naar verhouding hoge cri
minaliteit van Marokkaanse jon
gens kunnen verklaren en die 
voor een belangrijk dee! bij de 
etnische groep der Marokkanen 
zelf zijn gelegen. Hieronder be
vinden zich ook gezinsfactoren. 

De verandering in de opvattin
gen van Bovenkerk, hoe gerecht
vaardigd zij op zichzelf ook mag 
zijn, had ik graag geexpliciteerd 
en nader toegelicht gezien. 

Ontbrekende controle 
Bovenkerk constateert vervol
gens drie belangrijke problemen 
die specifiek zijn voor de gezinssi
tuatie van Marokkaanse jongens: 
Ten eerste oefenen Marokkaanse 
ouders weinig toezicht uit op hun 
zonen, zodat deze zich gemakke
lijk aan thuis kunnen onttrekken 
en opgroeien op straat. Ten twee
de zijn, door de late gezinshereni
ging, vaders en zonen vreemden 
voor elkaar en bestaat er tussen 
heiden een sterk generatie
conflict. Ten derde zijn Marok
kaanse ouders niet bereid te in
vesteren in de (Nederlandse) toe
komst van hun kinderen: zij zijn 
niet betrokken bij de scholing van 
hun kinderen, sturen hen bij 
voorbeeld pas naar school als ze 
leerplichtig zijn, en evenmin bij 
hun beroepskeuze; ook geven zij 
hun kinder en geen zakgeld. Daar
om beveelt Bovenkerk aan de 
leerplichtige leeftijd voor ieder
een te verlagen tot viereneenhalf 
jaar en Marokkanen voor te lich
ten over de eisen die de Neder-

landse overheid aan ouders stelt 
voor ondersteuning van hun kin
deren op school en over Neder
landse opvoedingsmethoden. Het 
N G c sluit hierop aan door voor te 
stellen twee- tot vierjarigen in het 
basisonderwijs op te vangen, ge
combineerd met volwassenen
educatie aan de ouders, vooral de 
moeders van zeer jonge kinderen. 
Dit lijken mij redelijke voorstel
len, hoewel ik mij afvraag of er 
zoiets bestaat als 'Nederlandse 
opvoedingsmethoden' en wat de
ze precies inhouden. 

De geringe controle van Ma
rokkaanse vaders op hun zonen 
wordt volgens Bovenkerk overi
gens nog verder verzwakt door
dat onderwijzers en politie-agen
ten in Nederland, anders dan in 
Marokko, geen verlengstuk vor
men van de vaderlijke autoriteit. 
Wanneer kinderen spijbelen of 
slechte leerprestaties leveren, 
licht de Nederlandse onderwijzer 
niet meteen de ouders in. Tegen
over jeugdigefirst ~enders stelt de 
politie zich vriendelijk en begrij 
pend op. Het gepercipieerde ont
breken van normatieve grenzen in 
Nederland zou leiden tot steeds 
extremer gedrag bij Marokkaanse 
jongens. Bovenkerk stelt op dit 
punt voor bij de oplossing van het 
probleem 'ouders serieus te ne
men'. Het N G c specificeert dit 
door de justitiegebonden hulp
verlening op te roepen tot 'coali
ties met allochtone gezinshoof
den'. 

Deze voorstellen zijn in twee 
opzichten problematisch. Ten 
eerste gaan zij voorbij aan de be
vinding Van Bovenkerk dat Ma
rokkaanse ouders niet willen in
vesteren in de Nederlandse toe
komst van hun kinderen. Ten 
tweede begrijp ik niet goed waar
om de hulpverlening alleen coali
ties met allochtone ouders zou 

moeten aangaan. De aan de voor
stellen ten grondslag liggende 
redenering van Bovenkerk is bij
zonder aannemelijk, maar geldt 
evengoed voor jongens uit andere 
et:nische groepen, inclusief de 
autochtone. Wat Bovenkerk be
pleit voor Marokkaanse jongens, 
namelijk een actiever beleid van 
de schoolleiding, zou ik willen 
bepleiten voor alle groepen. 

Bovenkerk meent echter dat 
de behandeling door politie en 
hulpvertening van autochtone 
jongens 'te waarderen' valt, maar 
dat dezelfde behandeling van Ma
rokkaanse jongens een averechts 
effect heeft: 'Formele gelijkheid 
in optreden leidt tot materiele 
ongelijkheid.' Toch ziet hij in dat 
specifieke sancties voor allochto
nen, bij voorbeeld het in de waan 
Iaten van een jeugdige verdachte 
dat hij kan worden uitgewezen, in 
strijd is met het recht. Daarom 
beveelthij aan om politie, justitie, 
hulpverlening en schoolleiding te 
Iaten onderzoeken 'hoeveel speel
ruimte mogelijk is om elfectiever 
op te treden' . 

Wat de differentiele behande
ling door politie en justitie van 
minderjarige allochtone delin
quenten betreft, gaat het N G c 
overigens een forse stap verder 
dan Bovenkerk. De overheid zou 
allochtone jongeren een inburge
ringscontract moeten aanbieden, 
waarin de wederzijdse rechten en 
plichten worden vastgelegd. De 
jongere krijgt de verplichting de 
taal en de regels te leren en zich te 
scholen; de overheid moet daar
toe de voorzieningen bieden, hel
pen bij het vinden van werk en 
zorgen voor adequate huisves
ting. Allemaal prachtig. Maar dan 
komt het: wanneer de jongere het 
contract schendt door strafbare 
feiten te plegen, kan dit, 'naast 
consequenties in de strafrechte-
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lijke sfeer, leiden tot sancties in 
de sfeer van uitkeringen, vesti
gingsvergunning, naturalisatie en 
indien mogelijk, in ernstige geval
len tot terugzending naar het land 
van herkomst'. 

Dit voorstel kan slechts be
trekking hebben op de allochto
nen die geen Nederlander zijn: 
ongeveer de helft. De ontzegging 
van (voortgezet) verblijf wegens 
strafbare feiten is echter al bij wet 
geregeld. Buitenlanders van de 
tweede generatie, op wie het 
N G c-rapport betrekking heeft 
kunnen slechts worden uitgezet 
'als zij een ernstig gevaar zijn yoor 
de nationale veiligheid, ofbij ver
oordeling wegens een misdrijf 
met een internationaal karakter 
waardoor de betrokkene een be
dreiging vormt voor de Neder
landse samenleving, bij voorbeeld 
grootschalige handel in verdoven
de middelen' (Victor Lebesgue in 
de Volkskrantvan 18 maart 1992). 
Om daarnaast nog eens aparte 
straffen op te leggen aan allochto
nen die zich hebben schuldig ge
maakt aan minder ernnstige delic
ten, is in strijd met funndamente
le rechtsbeginselen en moet daar
om ten stelligste worden afgewe
zen. Als de overheid werkelijk wil 
dat allochtonen zich 'onze' waar
den eigen maken, moet zij zich 
zelf ook strikt aan die waarden 
houden. Zo gauw voor alloch
tonen aparte waarden worden 
geschapen, is de integratiepolitiek 
vervangen door een apartheids
politiek. 

Leaitimiteit 
Afgezien van de aanbevelingen 
die samenhangen met de ontbre
kende (zelf)controle van Marok
kaanse jongens, doet Bovenkerk 
enkele aanbevelingen die zijn ont
leend aan zijn eigen perspectief, 
nl. 'de immigratietheorie' en 

'een bepaalde interpretatie van de 
multi-etnische samenleving' . Aan 
de hand van de immigratietheorie 
legt hij uit dat de Marokkanen in 
Nederland bijna uitsluitend beho
ren tot de laagste sociaal-econo
mische categorie, cultured sterk 
gelsoleerd zijn en een geringe 
verbondenheid hebben met de 
Nederlandse samenleving. Oit 
zou samenhangen met de histori
sche en geografische achtergron
den in het land van herkomst. 
Driekwart van de hier wonende 
Marokkanen zijn afkomstig uit 
het N oorden en N oordoosten van 
Marokko, een economisch zwak 
gebied dat taalkundig en staatkun
dig afwijkt van de rest van het 
land. De bewoners spreken Ber
bers en zijn, bij afwezigheid van 
een schrift, grotendeels analfa
beet. Het gebied heeft zich lang 
verzet tegen inlijving bij het Ma
rokkaanse koninkrijk en is nog 
steeds slecht gelntegreerd in de 
Marokkaanse staat. Het centrale 
gezag is veraf en geniet weinig le
gitimiteit, schrijft Bovenkerk. 

Op dit laatste punt lijken zijn 
beweringen tegenstrijdig . Im
mers, hoe valt het veronderstelde 
gebrek aan legitimiteit van Hassan 
11 onder Nederlandse Marokka
nen te rijmen met Bovenkerk's 
constatering dat het verbod van 
de koning aan hier ingezeten Ma
rokkanen om deel te nemen aan 
de gemeenteraadverkiezingen van 
19 8 6, bijzonder effectief is ge
weest: slechts 1 7 procent kwam 
opdagen, terwijl dat bij eerdere 
deelraadverkiezingen in Rotter
dam nog 43 procent was? Zou het 
werkelijk zo zijn dat de Marok
kanen luisteren naar een koning 
wiens gezag zij niet legitiem ach
ten? 

Uit zijn betoog valt op te rna
ken dat Bovenkerk meent dat het 
gezag van Hassan 1 1 bij hier wo-

nende Marokkanen berust op 
angst. Zo denkt hij dat het voor
stel van Beerenhout om ont
spoorde Marokkaanse jongens op 
te nemen in het Nederlandse Ie
ger - een voorstel dat volgens 
hem goede ideeen bevat - in Ma
rokkaanse kring slecht is gevallen, 
omdat 'het Ieger als instituut voor 
Marokkanen het repressieve in
strument bij uitstek is, namelijk 
van de vorst van Marokko'. Ver
der beveelt Bovenkerk aan bij de 
eerstvolgende verkiezingen de 
Nederlandse koningin voor de 
televisie te Iaten verklaren dat zij 
alle Marokkaanse ingezetenen 
garandeert dat zij hun stem kun
nen uitbrengen zonder vrees voor 
intimidatie van binnen of van bui
ten het land. Ten slotte schrijft 
Bovenkerk dat Hassan 1 1 de hier 
wonende Marokkanen stevig on
der de duim houdt door middel 
van een 'beheersingsnetwerk', 
bestaande uit sociaal-culturele 
verenigingen, stichtingsbesturen 
van moskeeen (eri via deze, de 
imams), het onderwijs in eigen 
taal en cultuur en 'een netwerk 
van credietbanken'. 

Dit laatste doet al verrnoeden 
dat het gezag van de Marokkaanse 
koning op meer dan alleen angst 
berust. Daarbij komt dat bij veel 
Marokkanen van de oudere gene
ratie de gedachte aan terugkeer 
nog sterk leeft. En wie wil er nu 
terug naar een land met een rege
ring wier gezag men niet erkent 
en waarvoor men bang is? Oat is 
toch erg onwaarschijnlijk. Het is 
deze droom ooit te zullen terug
keren, die de integratie van de 
Marokkanen in Nederland nog 
het meest belemmert. Op grond 
daarvan weigeren ouders te inves
teren in een Nederlandse toe
komst van hun kinderen. De aan
beveling om de Nederlandse ko
ningin in te zetten tegen de Ma-
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rokkaanse koning is daarom erg 
nalef. Oat zou alleen succesvol 
kunnen zijn als de Nederlandse 
Marokkanen zich minstens zoveel 
Nederlander als Marokkaan zou
den voelen. Wat nu juist niet zo 
is. Bovendien is het de vraag of de 
Nederlandse koningin zo'n veilig
heidsgarantie kan geven. Tegen 
represailles van de Marokkaanse 
regering tegen in Marokko wo
nende familieleden kan het Ne
derlandse gezag irnmers weinig 
uitrichten. 

Veel meer dan nu het geval is, 
zou het allochtonenbeleid de 
droom van terugkeer moeten 
ontmaskeren als een illusie door 
te Iaten zien dat velen dromen, 
doch weinigen metter:daad terug
keren. De hier geboren en geto
gen allochtonen zullen zeker niet 
terugkeren. Hun toekomst ligt 
hier. Als hun ouders niet will en 
investeren in die toekomst, zal de 
overheid dat moeten doen. Goed 
onderwijs is daarvoor het meest 
aangewezen middel. Gezien de 
onderwijsachterstand die alloch
tone kinderen in het algemeen 
hebben verdient het mijns inziens 
aanbeveling hun schooltijd niet te 
verspillen aan 'onderwijs in eigen 
taal en cultuur', zeker niet als dat 
instituut inderdaad zou dienen als 

manipulatiemiddel van de Marok
kaanse overheid. 

Een ander probleem doet zich 
voor bij het belang dat Bovenkerk 
toekent aan de Marokkaanse ge
meenschap. Eerst legt hij uit dat 
in het land van herkomst van een 
hechte gemeenschap geen sprake 
is: het individu voelt zich slechts 
gebonden aan de familie en de 
verhouding tussen families wordt 
gekenmerkt door wantrouwen en 
concurrentie. Daarom, schrijft 
Bovenkerk, 'zal het lastig zijn om 
in de Marokkaanse gemeenschap 
iets gezamenlijks tot stand te 
brengen dat uitgaat hoven de or
ganisatiegraad van het familiever
band'. Het is dan ook bevreem
dend wanneer hij, aan het eind 
van zijn betoog voorstelt de Ma
rokkaanse gemeenschap 'uitdruk
kelijk' bij de oplossing van het 
vraagstuk in te schakelen. Daarbij 
zouden ook de imams moeten 
worden betrokken, over wie 
Bovenkerk schrijft: 'Ze zijn slecht 
of helemaal niet op de hoogte van 
Nederland, beheersen het Ne
derlands zelden en men kan niet 
verwachten dat zij een rol spelen 
bij het begeleiden van Marok
kaanse jongeren in de samenle
ving.' Toch moeten de imams 
worden ingeschakeld want 'van 

enkele bunner kan men wel dege
lijk zeggen dat zij geworteld zijn 
in twee culturen' Behalve dat 
Bovenkerk en bet N G c te weinig 
rekening bouden met de funeste 
invloed die de gedachte aan terug
keer van de oudere generatie 
heeft op de integratie van de jon
gere, zijn beide te zeer geneigd 
allochtone jongens die zich beb
ben schuldig gemaakt aan crimi
neel gedrag een aparte bebande
ling te geven. Daarbij worden 
twee zaken uit bet oog verloren, 
namelijk dat het criminele gedrag 
van autochtone jongens, absoluut 
gezien, een grater probleem 
vormt dan dat van allochtonen en 
dat in beide gevallen de oorzaak 
van dat criminele gedrag dezelfde 
is: een opvoeding die tot een te 
geringe zelfcontrole beeft geleid . 
Zo bezien, doet bet wat komisch 
aan dat Bovenkerk aan Marok
kaanse ouders Nederlandse op
voedingsmethoden wil leren. 
Vanuit dit perspectief past ook 
enige bescheidenheid over de te 
verwacbten effecten van maatre
gelen die zijn gericht op gebieden 
buiten het gezin. 

CHRIS RUTENFRANS 
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Het naoorlogse model van de 
centraal georganiseerde Neder
landse samenleving maakt ingrij
pende veranderingen door. Aan 
de ene kant is een aanmerkelijke 
internationalisering op gang ge
komen, niet aileen van de natio
nale beleidvoerende instanties 
maar ook (vaak zelfs nog eerder) 
van bedrijven en andere lokale 
organisaties. Aan de andere kant 
is in toenemende mate sprake van 
decentralisatie. In dit artikel 
wordt betoogd dat de lokale ont
wikkelingen - in het bijzonder in 
de steden - in deze vernieuwende 
institutionele context een strate
gische betekenis kunnen krijgen. 
Tot dusverre was de stedelijke 
ontwikkeling sterk afhankelijk 
van de beslissingen op macro
niveau. In de komende per:iode 
zal, omgekeerd, de lokale dyna
miek een wezenlijk bestanddeel 
gaan vormen van de organisatie 
van de samenleving op macro
niveau . In de nabije toekomst zal 
een vee! grotere spreiding van 
verantwoordelijkheden ontstaan, 
niet aileen binnen de overheid 
maar ook in de verhouding tussen 
overheid en maatschappelijke or
ganisaties. De overheid zal baar 
algemene verantwoordelijkheden 
niet afstoten, maar zij zal hieraan 
wel op een geheel andere wijze 
inhoud moeten geven. 

Voor een goed begrip van de 
uitgangssituatie van de Neder
landse steden zal ik eerst in het 
kort hun huidige positie typeren. 
Tegen deze achtergrond komt 
dan bet eigenlijke institutionele 
thema aan de orde: de overgang 
van de centraal georganiseerde 
samenleving naar een dynamische 
orde. 

PlaatsbepalinB van de a rote 
steden 

Op het eerste gezicbt verkeren de 
stedelijke gebieden in Nederland 
in goede staat. Vooral de positie 
van de Randstad wordt in inter-
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nationaal vergelijkende studies 
hoog gewaardeerd, en daarbin
nen in het bijzonder de positie 
van de regio Amsterdam. Men 
vergelijke de acbtereenvolgende 
studies van Hall and Hay ( z 9 8 o) 
and Cheshire and Hay (1988) en 
recent materiaal van Nederlandse 
onderzoekers. 1 Ondanks het ach
terblijven van infrastructurele 
vernieuwing is het vestigingskli
maat van de Randstad nog altijd 
zeer aantrekkelijk en internatio
naal concurrerend. De situering 
ten opzichte van de Duitse econo
mie is bepaald gunstig. Bovendien 
lijkt (beoordeeld naar internatio
nale maatstaven) ook het sociale 
klimaat in onze stedelijke gebie
den relatief aantrekkelijk. De ste
delijke voorzieningen en het 
woonmilieu bebben naar verhou
ding een hoge kwaliteit . Ghetto's 
kennen wij in Nederland niet. 

Achter deze globale, stadsre
gionale score gaan echter grote 
verschillen schuil. De steden zelf 
doen bet in economisch opzicbt 
niet zo goed als hun omgeving. 
De meeste steden hebben niet 
alleen de traditionele industrieen 
verloren, maar ook in de sfeer 
van de zakelijke ilienstverlening 
!open ze niet automatisch voor
op. Zo ligt een van de belangrijke 
trekkers van de nationale eco
nomie, de potentiele mainport 
Schipbol, gelukkigerwijze mid
den tussen onze vier grote ste
den, maar het staat er we] met de 
rug naar toe. De economie bloeit 
niet zozeer in de steden, maar in 
de groene delen van onze nreen 
heart metropolis en in toenemende 
mate daarbuiten. Eerst in de laat
ste paar jaren is de situatie in ste
den zelf weer wat aan het verbe
teren . 

In sociaal opzicht zijn de ver
schillen tussen de steden en hun 
omgeving nog groter. In de ste
den is sprake van bijzonder boge 
werkloosheid, die in tegenstel
ling tot de rest van Nederland na 
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1983 op dit hoge niveau bleefhangen. De werkerva
ring van de stadsbewoners is in bet algemeen gerin
ger. Het opleidingsniveau in de steden is in bet alge
meen lager, als we corrigeren voor de stedelijke 
concentratie van bet hager onderwijs. Het aantal 
voortijdige schoolverlaters is bijvoorbeeld in Am
sterdam opvallend grater dan bet landelijk gemid
delde. 2 De gezondheid van de stadsbewoners kent 
meer problemen. De woningvoorraad bestaat voor
namelijk uit sociale huurwoningen: tachtig tot ne
gentig procent van de woningen in de Amsterdam 
en Rotterdam zijn huurwoningen. De buren zijn er 
lager dan in de stedelijke omgeving, hetgeen uniek is 
in Europa.3 

-Kortom, zowel in economisch als in sociaal op
zicht zijn de verschillen tussen de steden en hun om
geving aanzienlijk. Achter bet relatief welvarende 
uiterlijk van de steden gaan grate problemen van 
afhankelijkheid schuil. Dit is niet altijd bet geval ge
weest. De verschillen zijn pas in de laatste tien, 
twintigjaar zo groat geworden. Tot in de jaren zes
tig was de sociale en economische structuur van de 
Nederlandse steden nag solide. Hun profiel ver
schilde ook toen in veel opzichten van de omringen
de gebieden, maar de stad beschikte toen over ver
schillende sterke troeven. Daarna begon de selectie
ve uittocht. 

De problem en van de steden zijn niet uniek voor 
Nederland. Overal in bet westen gaan de steden de 
laatste twintig jaar gebukt onder externe bedreigin
gen. Overal vinden selectieve migraties plaats, over
a! eist de internationale herstructurering van de eco
nomic haar tal voor de steden en overal client zich 
een spreiding van ruimtelijke activiteiten aan. Dit is 
een verschijnsel dat internationaal vee! overeen
komsten kent. Maar er zijn oak verschillen. En die 
worden vooral duidelijk wanneer men de reacties 
vergelijkt op bet ontstaan van de stedelijke achter
standen. 

Het opvallendste in de reactie van de Neder
landse steden was dat bet bier lange tijd zeer rustig 
bleef. Elders werden de steden onder dreiging van 
faillissement gedwongen om hun beleid compleet te 
herzien. Een aantal Amerikaanse steden wcrd bier
toe reeds vanaf 197 5 gedwongen. In de meeste Eu
ropese Ianden vond deze omschakeling van bet be
leid plaats in de loop van de jaren tachtig. Het was in 

Communities, 1988. 

vee! gevallen een pijnlijke koersverandering. Het 
sociaal beleid werd gesaneerd, ambtenaren werden 
ontslagen. Aan de andere kant waren er oak positie
ve gevolgen. Zo werden bijvoorbeeld de banden 
tussen de publieke en de particuliere sector aange
haald. In onze steden zijn beide kanten van dit pro
ces slechts langzaam op gang gekomen. De paradox 
van de Nederlandse steden is dat de uitholling van 
hun economische en sociale structuur lange tijd ge
paard kon blijven gaan met een rise tif expectations. 

De laatste jaren is deze situatie verbeterd ( er 
bestaan in dit opzicht trouwens opvallende verschil
len tussen kleine en grotere steden en tussen de 
grote steden onderling), maar in bet algemeen voert 
bet nog veel te ver om van dynarnische steden te 
kunnen spreken. Ik geef niet de steden de schuld van 
deze beleidsinertie. Nog niet. Aan de analyse van 
verantwoordelijkheden zitten verschillende kanten. 
Ik constateer wei een situatie waarin niemand ver
antwoordelijk lijkt te zijn voor de uitholling van bet 
stedelijk draagvlak. Kennelijk zijn de institutionele 
verhoudingen in ons land dermate omfloerst, dat 
reacties op bet ontstaan van stedelijke achterstand 
lang kunnen uitblijven. In deze context lijkt nie
mand direct de gevolgen te ondervinden van bet 
eigen handelen, of van de nalatigheid daarvan. Het 
stedelijk conflict is geneutraliseerd. 

In zijn rapport Van de stad en de rand duidde de 
WRR dit probleem als bet centrale probleem voor 
de steden. De Raad hekelde bet trage reactievermo
gen, bet gebrek aan stedelijke dynamiek en bet ont
breken van prikkel voor actie en creatieve oplossin
gen. In ons stelsel zijn de stedelijke partijen afge
schermd van de sociale en economische ontwikke
lingen in hun gebied.4 

De institutionele structuur 

Laten we nu de institutionele context van stedelijke 
ontwikkeling bezien. De tijd dat steden als zelfstan
dige eenheden golden, ligt ver achter ons. Het lot 
van de steden is al geruime tijd verbonden met dat 
van de nationale welvaartstaten en inmiddels hebben 
de open grenzen van de economic een nog wijdere, 
internationale horizon geopenbaard. Tegelijkertijd 
begint zich een nieuwe algemene trend van decen
tralisatie af te tekenen. Deze gelijktijdige trends van 
centralisatie en decentralisatie zetten bet vertrouw-

1. P. Hall and D. Hay, Growth Centres 
in the European Urban System, London, 
Heineman Educational Books, 1980. 
P. Cheshire, D. Hay et al., Urban prob
lems and reaional policy in the European 
Community, Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European 

2. W.H. Leeuwenburgh, P. van 
Eeden, Ondenvijs in de vier a rote steden, 
Voorstudies en achtergrondcn v68 
WRR, sou- Uitgeverij, Den Haag 
'990. 

Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer , Statistics if housinB in the 
European Community, Den Haag 1991. 
4 · WRR, Van de stad en de rand, sou
Uitgevcrij, Den Haag 1990. 

3. Ministerie van Volkshuisvesting, 
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de beeld van de nationale verzorgingsstaat op zijn 
kop . 

Het institutionele raamwerk van de steden 
wordt bepaald door de overgang van de centraal ge
organiseerde verzorgingsstaat naar een dynamische 
samenleving. We zitten nu midden in dit overgangs
proces en de vraag hoe dit proces zal verlopen is in 
hoge mate bepalend voor het lot van de steden. In 
Nederland heeft dit vraagstuk extra gewicht vanwe
ge de vergaande centralistische opbouw van de 
naoorlogse maatschappij. 

lk zal de ontwikkeling van het institutionele 
raamwerk bespreken aan de hand van drie stadia . De 
volgende stadia zullen achtereenvolgens aan de orde 
komen. lk onderscheid: 

- de centraal georganiseerde samenleving; 
- het proces van decentralisatie; 
- de dynamische orde. 

Op voorhand teken ik hierbij aan dat de institutione
le arrangementen van de Nederlandse steden zich 
momenteel van het eerste naar het tweede stadium 
bewegen. In sommige andere Ianden, zoals bijvoor
beeld Groot-Brittannie, is dit proces al wat verder 
voortgeschreden. Zo staan de Britten - als ik het 
goed zie - al met een been in het derde stadium. 
Maar zij lijken - wonderlijk genoeg - het andere 
been in het eerste stadium te willen houden! 

Het eerste stadium: de centraal aeoraaniseerde 
samenlevinB 

Een van de opvallende achtergronden van het cen
traal georganiseerde systeem in Nederland is dat het 
van 6nderen af werd opgebouwd. In de meeste 
gevallen nam de centrale overheid niet eenzijdig de 
verantwoordelijkheden van andere partijen af, maar 
kreeg zij deze competenties aangereikt. De lobby 
van maatschappelijke organisaties en van gemeenten 
(de steden voorop!) was in de periode na de oorlog 
geruime tijd gericht op een uitbreiding van het cen
traal beleid. De centrale organisatie van beleidsge
bieden, zoals de bijstand, de volkshuisvesting of het 
openbaar vervoer was eenvoudig ondenkbaar ge
weest zonder aanhoudende druk van onderen af. 

Er waren twee belangrijke redenen voor deze 
overdracht van competenties: 

Ten eerste liet het overheersende gelijkheidsbe
ginsel nauwelijks ruimte voor het ontstaan van ver
schillen tussen lokale gemeenschappen. 

Ten tweede waren met de uitbreiding van de 
collectieve sector aanzienlijke sommen geld ge
moeid . Het centrale beleid kreeg in deze periode 

veelal gestalte via subsidies en andere centrale over
drachten of tegemoetkomingen. Aller lei beroeps
groepen en organisaties probeerden de rijkssteun 
voor hun 'gebied' te vergroten. De daarmee ge
paard gaande toename van centrale voorschriften 
namen zij op de koop toe. De schaduwzijde van cen
tralisatie werd pas zichtbaar toen de centrale bijdra
gen begonnen op te drogen. 

Deze achtergronden verklaren het bijzondere 
karakter van de Nederlandse verzorgingsstaat:5 

1 . Er ontstond een nauwe verstrengeling van 
belangen tussen de centrale overheid en de maat
schappelijke organisaties, bij uitstek gericht op het 
aanbod van de voorzieningen. De vraagkant, de ge
bruikers, bleven buiten het vizier van deze voorzie
ningenstaat. 

2. Een tweede opvallend kenmerk is dat de 
maatschappelijke instellingen weliswaar hun pri
vaatrechtelijke status wisten te behouden (zij wer
den in Nederland niet gesocialiseerd), maar in de 
praktijk werden ze steeds meer onderworpen aan 
publiekrechtelijke richtlijnen. De ondememingszin 
van de arbeidsbureau's, de woningcorporaties, de 
ziekenfondsen, de scholen (enz.) werd langs deze 
weg uitgehold. Zij devalueerden tot een soort uit
voeringskantoren van de centrale richtlijnen . 

3. Een derde kenmerk is dat de economische 
concurrentie niet van toepassing was op deze parti
culiere instellingen. Hun·functioneren werd nauw
gezet gecontroleerd door de overheid. 

Deze wijze van maatschappelijke organisatje 
leidde ertoe dat het centrum topzwaar werd. Niet 
alleen in de sfeer van de uitgaven, maar ook in de 
sfeer van regulering en organisatie. Het werd steeds 
moeilijker om in deze bureaucratische settina een 
doeltreffend beleid te voeren. Tegelijkertijd groeide 
de afhankelijkheid bij de lokale partijen . Lokale ini 
tiatieven werden in deze structuur eerder ontrnoe
digd dan gestimuleerd. 

Dit verklaart de trage reacties van de steden op 
de aantasting van hun structuur . Het stedelijk beleid 
was van de lokale economische en sociale ontwikke
lingen afgeschermd . De tegenvallers (zoals de hoge 
kosten voor het sociaal beleid) worden grotendeels 
door het rijk vergoed. De inkomsten uit lokale 
investeringen vloeien eveneens naar het rijk. De 
gemeenten hoeven slechts tien procent van de in
komsten zelfte verdienen. Ook in de exploitatie van 
de voorzieningen ( openbaar vervoer, maatschappe
lijke dienstverlening, arbeidsmarktbeleid) groeide 
deze afhankelijkheid. Er bestond en er bestaat voor 

5· L.A. Geelhoed, De intervernierende 
stoat, Staatsuitgeverij, Den Haag 1983 . 
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een groot dee! nog steeds weinig ruimte op stedelijk 
niveau om op deze gebieden verschillende beleids
profielen te ontwikkelen. 

Het tweede stadium: decentralisatie 
Dit institutionele raamwerk begint de laatste jaren 
flink te verschuiven. De mars naar de decentralisatie 
is ingezet op verschillende beleidsgebieden, zoals 
volkshuisvesting en gezondheidszorg, op enige af
stand gevolgd door het arbeidsmarktbeleid. lnfra
structuur, onderwijs en sociale zekerheid verkeren 
nog in het stadium van de voornemens. Voor het 
eerst bestaat een reele kans dat de trend van decen
tra-lisatie zal doorzetten. 

Opmerkelijk is dat de decentralisatiegolf vanaf 
het centrale niveau wordt georkestreerd. De decen
tralisatie wordt niet van onderen afgedwongen, 
maar wordt van hoven aangestuurd. De oorsprong 
ervan ligt niet in een grotere vrijheidsdrang van de 
lokale partijen, maar vooral in het vastlopen van bet 
centrale apparaat. De bdangrijkste drijfveer voor de 
huidige decentralisatiegolf is gelegen in de wens om 
de bestuurslasten van het centrum te verlichten. Dit 
was de gemeenschappelijke ondertoon van alle 'gro
te operaties' in de kabinetten-Lubbers. 

Kenmerkend voor deze wijze van decentralise
reo is dat de nieuwe lokale zelfstandigheid berust op 
een vorm van centrale delegatie . De decentrale 
actoren worden met meer verantwoordelijkheid 
toegerust om de centrale doeleinden uit te voeren. 
Het centrum slankt af, maar blijft het subject van de 
beweging. De decentrale partijen nemen in massa 
toe, maar blijven vooralsnog - op zijn minst ten dele 
- het object van beweging. 

In grote lijnen tekent zich het volgende patroon van 
decentralisatie af: 

De beleidstaken worden overgehevdd naar be-
neden: 

- het Rijk blijft vooralsnog de belangrijkste geld
schieter voor het decentrale beleid (voor een 
dee! aangevuld met hogere prijzen voor de ge
bruikers); 
- voorts blijven de centrale actoren de doelein
den bepalen voor de uitvoering van het beleid 
(zij het minder gedttailleerd dan voorheen, en 
meer op autput dan op input gericht); 
- tenslotte wordt ook de nieuwe toedeling van 
de verantwoordelijkheden centraal bepaald. Het 
debat over de nieuwe organisatie van competen
ties heeft zich in Nederland tot dusverre vooral 
toegelegd op de vraag of de decentralisatie dient 
te verlopen langs territoriale lijnen (de gemeen
ten of regio's) dan wei langs de functionele lijn 

(meer autonomic voor de functioned decentrale 
organisaties). 

De veerkracht van lokale gemeenschappen en de 
steden groeit zienderogen in dit tweede stadium van 
institutionele verandering. Het beleidspotentied 
van de gemeenten kan langs deze weg aanzienlijk 
toenemen, als de vele decentralisatievoornemens 
werkelijkheid worden. Ook bij de functionele par
tijen (de arbeidsbureau's, de woningcorporaties, de 
scholen, etc.) is in zeer korte tijd een nieuw onder
nemerschap gegroeid. 

Toch is dit stadium slechts een tussenstation. Er 
kunnen zich grote problemen voordoen, als het tra
ject niet consequent wordt vervolgd: Wat betreft de 
territoriale decentralisatie blijft - zoals hoven ge
zegd - de afhankelijkheid van de centrale subsidies 
bestaan, met aile onzekerheden van dien. Bovendien 
houdt men onder deze toedeling van verantwoorde
lijkheden dan toch de blik gericht op de verdeling 
van de rijksmiddelen in plaats van de prikkel te krij
gen om plaatselijk de eigen mogelijkheden te benut
ten. 

Een ander groot risico bij een brede overheve
ling van plantaken naar regionaal niveau is dat de 
centrale bestuurslasten niet door herordening wor
den gesaneerd, maar slechts naar een andere plek 
worden doorgeschoven. Dit is niet denkbeeldig bij 
brede coordinatiepatronen van ruimtelijke orde
ning, verkeer en vervoer, en dergelijke. 

Ook in de sfeer van de functionele decentrali a
tie, zoals van het uitbreidende werkgelegenheidsbe
leid, bestaan dergelijke risico's. De kans op het ont
staan van topzware, regionale beleidssferen op het 
grensvlak van opleiding, arbeidsbemiddeling en 
sociale zekerheid is zeker niet denkbeeldig. Het is 
maar te hopen dat dergelijke massieve constructies 
de groep van structured werklozen weten te berei
ken. De ervaring leert dat men daarover niet op 
voorhand a! te optirnistisch kan zijn. 

Voor de functionele decentralisatie client zich 
tenslotte nog een ander fundamenteel probleem aan 
van algemene aard. De grotere zelfstandigheid voor 
de aanbieders van de voorzieningen leidt al gauw tot 
nieuwe machtsconcentraties van instellingen, waar
op geen controle meer bestaat . Deze instellingen 
krijgen een grotere vrijheid om eigen beleid te voe
ren, bijvoorbeeld inzake prijs, kwaliteit en toegan
kelijkheid van de voorzieningen. Maar er ontstaat 
dan wei een controle-deficiet. De overheid trekt 
immers haar handen terug. Tegdijkertijd functio
neert echter ook de controle door de markt niet, 
aangezien de concurrentie, tussen aanbieders gering 
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is, en de consumenten van deze maatschappelijke 
voorzieningen vaak geen echte marktactoren zijn en 
dat in sommige gevallen (bijvoorbeeld in verschil
lende onderdelen van de gezondheidszorg) ook niet 
zullen worden. 

Het derde stadium: de dynamische orde 

AI deze problemen bakenen de weg voor het derde 
stadium, dat ik heb omschreven als 'de dynamische 
orde'. In dit stadium worden de genoemde proble
men en risico's vanuit een heel ander perspectief 
benaderd. Het primaat komt dan te liggen in het 
directe verkeer tussen mensen en organisaties. Deze 
posities zijn niet 'gedelegeerd' door de centrale 
overheid, het gaat om verhoudingen tussen maat
schappelijke subjecten. De lokale en hogere overhe
den zullen hierop hun positie moeten instellen. 

Aldus wordt het institutionele schema van de 
verzorgingsstaat als het ware omgedraaid. In plaats 
van de organisatie van bovenafkomen nude primai
re verantwoordelijkheden ~ij lokale actoren te Jig
gen. Concreet betekent dit dat op allerlei gebied de 
directe uitwisseling tussen gebruikers en aanbieders 
voorop komt te staan. Met name de vraagzijde (de 
gebruikers van goederen en diensten) komt zo vee! 
nadrukkelijker in beeld. De lokale overheid zal haar 
eigen verantwoordelijkheden moeten nemen in 
deze nieuwe context. Op basis van een grotere eigen 
financiele verantwoordelijkheid en accountability zal 
zij de nieuwe maatschappelijke verhoudingen kun
nen ondersteunen en versterken . 

Wanneer het lokaal bestuur actief op deze nieu
we verhoudingen inspeelt, ontstaat een vee! dyna
mischer relatie tussen de particuliere en de publieke 
sector. Zij zijn uiteindelijk op elkaar aangewezen. 
Het oogmerk van deze institutionele verandering is 
de vergroting van de lokale responsiviteit . Doordat 
lokale partijen directer de gevolgen van hun hande
len ondervinden, zullen de creativiteit en de reactie
snelheid van het stedelijk beleid aanzienlijk toene
men. Succes wordt eerder verzilverd en wanbeleid 
wordt sneller afgestraft. 6 

Bovendien ontstaat langs deze weg de mogelijk
heid voor het scheppen van meer gedifferentieerde 
stedelijke profielen. Hierdoor kunnen plaatselijk 
verschillende accenten worden gelegd in het econo
misch en sociaal beleid. Ook kunnen bijvoorbeeld 
nieuwe directe banden ontstaan tussen scholen en 
bedrijven, en scholen met culturele instellingen (ur
ban compacts). 

Geeft deze ontwikkeling nu aile ruimte aan het 'vrije 
spel van krachten'? In sommige Landen gaat het in
derdaad die kant op maar nodig is het beslist niet. 
Het is mijns inziens ook niet wenselijk, l>mdat de 
overheid op grond van het algemeen belang norma
tieve richtlijnen client aan te geven. De ov~rheid zal 
ook in de toekomst moeten stimuleren op beleids
gebieden waarop de markt het laat afweten en in pe
rioden waarin anticyclische injecties onontbeerlijk 
zijn (hiervan geeft de huidige malaise in het Britse 
bedrijfsleven een zeer actueel voorbeeld). 

Bovendien zijn de marktcondities over het alge
meen pover op het hele gebied van de semi-publie
ke, semi-private voorzieningen. Wei zal de overheid 
meer afstand moeten doen van de vertrouwde rol als 
de centrale programmeur van het voorzieningenbe
leid . Daar staan nieuwe actieve verantwoordelijkhe
den tegenover, die de beoogde groei van plaatselijke 
activiteiten en het beoogde evenwicht in het sociaal 
verkeer moeten bevorderen. 

Deze varieren van het faciliteren en stimuleren 
van voorzieningen tot het stellen van randvoorwaar
den aan maatschappelijke ontwikkelingen. Door de 
specifieke uitkeringen van het rijk aan de gemeenten 
te verminderen en de gemeenten meer verantwoor
delijk te maken voor eigen inkomsten uit plaatselijke 
bedrijvigheid, krijgen zij meer financiele prikkels 
om het plaatselijk ondernemingsklimaat op peil te 
houden. Zelfs is denkbaar dat financiele mechanis
men een directe uitwisseling mogelijk maken tussen 
economische activiteit en sociale gevolgen, zoals de 
bekende impact fees en development linkages in de Ver
enigde Staten. 

Naast deze stimulerende activiteiten zal de be
langrijkste nieuwe verantwoordelijkheid van ge
meenten gaan bestaan in het scheppen van even
wichtige verhoudingen tussen vraag en aanbod, en in 
het creeren van aanvullende checks and balances. 

Binnen de ordepolitieke randvoorwaarden die op 
nationaal en in toenemende mate op Europees ni
veau worden bepaald, ligt hier voor de gemeenten 
een geheel nieuwe en elementaire verantwoorde
lijkheid. Ze zullen deze echter pas op geloofwaardi
ge wijze kunnen waarmaken als ze hun vertrouwde 
programmerende activiteiten op afstand hebben 
geplaatst of expliciet aan het nieuwe ordeningskader 
weten te ijken. 

Een mooi voorbeeld is de dubbelrol van gemeen
ten in het onderwijsbeleid. Hier botst de algemene 
zorg van gemeenten voor het onderwijs met die van 

6. Forum voor Stcdelijke 
Vernieuwing, Financiiile prikkels voor 
actieve steden; een routebeschrijvina, 
Eigen uitgave Forum voor stedelijke 
vernieuwing, Rotterdam, 1991. 
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het bevoegd gezag over de openbare scholen. Een 
ander voorbeeld betreft het gezondheidsbeleid. 
Daar hebben gemeenten jarenlang geprobeerd om 
de planning van de voorzieningen aan zich te trek
ken. Dit behoort nu (gelukkig) tot de verleden tijd. 
Maar in de toekomst zullen de gemeenten of de 
regio's in deze sector nieuwe countervailina powers 

moeten organiseren om plaatselijke en regionale 
vormen van kartelvorming tegen te gaan. Ook in de 
sfeer van huisvesting en openbaar vervoer treft men 
voorbeelden van de gemeentelijke dubbelrol. De 
trend is dat de gemeentebedrijven worden afgesto
ten (of een autonome positie krijgen) en dat de 
gemeenten op grotere afstand meer een faciliteren
de en ordenende rol gaan spelen. 

De rol van de plaatselijke en regionale overhe
den met betrekking tot de ordeningsverantwoorde
lijkheid zal in de toekomst vee! zwaarder worden 
vanwege de vele verbijzonderingen van de lokale 
verhouclingen. De gedachte dat de organisatie van 
verantwoordelijkheden exclusief aan de centrale 
wetgever is vo?rbehouden, berust dan ook op een 
misvatting. 7 lk verwacht dat deze cliscussie zich in 
volle hevigheid zal aanclienen, zodra de lokale over
heden zich wat meer van hun traclitionele taakopvat
tingen hebben losgemaakt. 

Conclusies 

Alvorens deze uiteenzetting af te ron den, is het goed 
om in herinnering te brengen dat ik tamelijk eenzij
clig aandacht heb geschonken aan het ontstaan van 
een lokale dynamiek. Maar ook in clit perspectief 
zullen de nieuwe lokale verantwoordelijkheden zich 
uiteraard met ruimere beleidssferen verbinden. lk 
heb niet willen pleiten voor een 'lokale autarchie'. 
Ook voor het stedenbeleid clienen de hogere over-

heden hun eigen verantwoordelijkheden te Iaten 
wegen. In een aantal opzichten ligt een verdergaand 
centralisme zelfs in de rede (de nieuwe Europese 
ordeningskaders, de nationale prioriteiten voor de 
grote infra-structuur, etc.). Ook bij ordepolitieke 
vraagstukken is sprake van een combinatie van inter
nationalisering en een broodnoclige decentralisatie. 

Toch heb ik er bewust voor gekozen om het on
derzoek naar nieuwe institutionele kader van onde
ren af te Iaten aanvangen. Een revitalisering van de 
grote steden client zeker te beginnen met de optima
lisering van de eigen potenties. Bovenclien client bij 
een groot aantal vraagstukken (vooral vraagstukken 
met een allocatief karakter) vee! meer gewicht 
komen te liggen op het micro-niveau van het institu
tionele raamwerk. We zullen in Nederland meer 
moeten wennen aan de gedachte dat een hoge mate 
van lokale autonomie en de daarmee gepaard gaande 
clifferentiatie een 'natuurlijk' en structured be
standdeel gaat vormen van de sociale organisatie op 
macro-niveau. 

Ik heb in clit artikel een paar etappes verkend in 
het traject dat van de centrale verzorgingsstaat naar 
een dynamische samenleving voert. Opvallend was 
dat het centralisme in de eerste etappe werd voort
gestuwd door de decentrale partijen. In de decentra
lisatie van de tweede etappe wordt precies anders
om de weg naar beneden door de centrale partijen 
aangestuurd. Hopelijk, zo heb ik duidelijk willen 
maken, komt in de volgende etappe het initiatief te 
liggen bij de clirecte relaties tussen verantwoordelij
ke mensen en maatschappelijke organisaties. Hier
mee kan een nieuw fundament worden gelegd voor 
de inrichting van maatschappelijke verhouclingen op 
macro-niveau. 

7. Dit thema werd in de Verenigde 
Staten reeds twintig jaar gel eden theo
retisch uitgewerkt door Robert L. 
Bish and Robert Warren, Scale and 
Monopoly, Problems in Urban 
Government Services, in: Urban Affairs 
Annual Reviews, Vol. 8, September 
1972, pp. 97-122. 
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Het ministelsel en 

de rechtsgelijkheid 

De discussie over de wen
selijkheid van een ministel
sel- door sommigen basis
stelsel genoemd - in de so
ciale zekerheid, is het laat
ste jaar in een stroomver
snelling geraakt . Voorstan-

PAUL KOPPEN grondslag te dienen voor 
elk van de sociale verzeke
ringswetten die wij ken
nen. Oat zijn er, afgezien 
van de A B w, ten minste 
twaalf, de afzonderlijke re-

Was als wetsevinasJurist verbonden aan het minis

terie van Sociale Zaken en Werkaelesenheid. 
Thans werkzaam bij Milieubeheer 

ders zijn al Ianger te vinden onder economen in de 
kring van de Part:ij van de Arbeid, met name Ritzen 
en De Kam. De commissie-Wolfson heeft in 'Nie
mand aan de kant' de partij geadviseerd een mini
stelsel af te wijzen. De tegenstanders gebruiken 
voomamelijk pragmat:ische argumenten. Zo wijzen 
zij op het relatief geringe verschil in het beslag op de 
collect:ieve middelen, vergeleken met het loongere
lateerde stelsel dat wij nu kennen . Voorts hechten 
de tegenstanders vee! belang aan de kans dat bij par
ticularisering van het bovenminimale dee! van de so
ciale verzekeringen een negatieve risicoselectie op
treedt. 

In deze discussie ontbreekt naar mijn mening de 
aandacht voor een wezenlijk uitgangspunt. De om
vang van de sociale zekerheid is namelijk ruet I outer 
ecn verdelingsvraagstuk. Het verschaffen van sociale 
zekerheid is voor de overheid een rechtsplicht. De 
wijze waarop dat gebeurt, is niet aan de werking van 
het recht onttrokken . Alvorens de omvang te kun
nen bepalen van het beslag dat het stelsel op de col
lectieve middelen legt, moeten wij dan ook het ant
woord kennen op enkele normat:ieve vragen. In dit 
artikel wil ik aandacht vragen voor deze normat:ieve 
invalshoek. 

De algemene rechtsgrond van het stelsel van 
sociale zekerheid is door de in de oorlogsjaren inge
stelde commissie-Van Rhijn als volgt omschreven: 
'De gemeenschap, georgaruseerd in de staat, is aan
sprakelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring 
tegen gebrek van al haar !eden, op voorwaarde, dat 
deze !eden zelfhet redelijke docn om zich die sociale 
zckerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaf
fen. ' 1

• Deze omschrijving is nog steeds bruikbaar. 
Het voorwaardelijk geformuleerde dee! maakt de 
definit:ie zelfs onverwacht modem. De vrijwaring 
tegen gebrek vormt de rechtsgrond van de Alge
mene Bijstandswet (Asw). De verwijzing naar de 
sociale zekerheid is echter te algemeen om als 

gelingen voor ambtenaren 
ruet meegerekend 2 • Wie serieus onderzoek wil 
doen naar de mogelijkheid van invoering van een mi
rustelsel voor de sociale zekerheid, ontkomt mijns 
inziens niet aan een onderzoek naar het rechtskarak
ter van de bestaande wettelijke regelingen. 

Analyse van het huidi9e stelsel 

Bij mijn analyse van het bestaande stelsel van sociale 
zekerheid ga ik uit van drie vooronderstellingen: 

1. elke uitkeringsregeling moet een doe! hebben; 
2. voor elke uitkeringsgerechtigde zijn de mini

male kosten van het bestaan (minimumbehoeften) 
gelijk; 

3. de wetgeving client innerlijk consistent te zijn, 
dat wil zeggen dat de bestaande regelingen op on
derling vererugbare overwegingen gebaseerd dienen 
te zijn3. 

Het doe! van een wettelijke regeling kan men 
aanduiden als de rechtsgrond of de grondslag van die 
regeling4. Elke uitkeringsregeling heeft een doel
groep van potentiele uitkeringsgerechtigden. Zo 
hi edt de Algemene Bijstandswet een voorzierung aan 
Nederlanders hier te Iande en daarmee gelijkgestel
den, die het ontbreekt aan middelen om zelf in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. 
Uit deze omschrijving van de doelgroep vloeit voort 
dat vrijwaring tegen gebrek (behoeftigheid) is te 
beschouwen als doe! en rechtsgrond van de ABW. 
Op grond van deze wet wordt getoetst of de betrok
kene beschikt over voldoende middelen (inkomen 
en vermogen) om in mirumumbehoeften (de nood
zakelijke kosten van het bestaan) te voorzien. 

Aile andere wetten op grond waarvan uitkerin
gen worden verstrekt, leggen een minder strenge 
inkomens- en vermogenstoets aan dan de ABW. Op 
grond van de hierboven onder 2. genoemde voor
onderstelling, kunnen die andere wetten mijns in
ziens dan ook niet als minimumregelingen worden 
gekwalificeerd. Een minimumstelsel zou men moe-

247 



s &_o 6 1992 

ten omschrijven als een uitkeringssysteem dat bij 
elke aanvraag van een uitkering dezelfde maximale 
toets aanlegt, ongeacht de omstandigheden die 
iemand tot die aanvraag hebben gebracht. Ouder
dom en arbeidsongeschiktheid geven bij zo'n mini
mumstelsel slechts aanspraken, voor zover niet uit 
andere middelen dan een sociale uitkering in de mi
nimumbehoeften kan worden voorzien. Het is over
bodig te zeggen dat zo'n miminmumstelsel gelijk 
staat aan afschaffing van vrijwel aile sociale verzeke
ringen, onder handhaving van de bijstand als alge
mene voorziening. Naast de ABW zou in een stelsel 
van uitsluitend minimumuitkeringen aileen voor 
collectieve verzekeringen tegen ziektekosten (thans: 
de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) nog een plaats kunnen zijn, omdat dat 
geen uitkeringsregelingen zijn. 

De meeste voorstanders van een ministelsel heb
ben echter iets anders voor ogen. Met name voor 
handhaving van de Algemene Ouderdomswet 
(A ow) zonder inkomens- of vermogenstoets bestaat 
een breed draagvlak. In verband met de hierboven 
onder 3. genoemde premisse, is echter een bijzon
dere motivering vereist voor het toekennen van uit
keringen die, tezamen met overige inkomsten en 
vermogen, de begunstigden in staat stellen (ook) in 
andere dan minimumbehoeften te voorzien. De 
overige wetten uit het stelsel van sociale zekerheid 
dienen wij dus te bezien vanuit het oogpunt van de 
rechtsgelijkheid. Op de overheid rust immers de 
rechtsplicht om gelijke gevallen gelijk te behande
len. 

Werkloosheid, arbeidsonaeschiktheid, ouderdom, 
kinderzora 

Bij de uitkeringsregelingen die tevens werknemers
verzekeringen zijn (W erkloosheidswet, Ziektewet 
en Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) 
kan een rechtvaardiging voor het verschil in behan
deling ten opzichte van bijstandsgerechtigden wor
den ontleend aan de financiering van de desbe
treffende uitkeringsregelingen via premies die door 
werknemers en werkgevers gezamenlijk zijn opge
bracht. De wetgever heeft zowel de plicht tot pre
miebetaling als het recht op uitkering in de wet vast
gelegd. Voor het overige is er echter een grote over
eenkomst met particuliere verzekeringen. De grens 
tussen werknemersverzekeringen en echte particu
liere verzekeringen kan voor de toekomst5 worden 
verlegd zonder dat aan het uitgangspunt van de 
rechtsgelijkheid geweld wordt gedaan. Een minis
telsel voor de werknemersverzekeringen kan op 
redelijke gronden worden bepleit of verworpen. De 
rechtsgronden van de onderscheiden werknemers
verzekeringen staan aan het een noch het ander in de 
weg. 

Anders ligt het bij de als volksverzekeringen aan 
te merken uitkeringsregelingen (Algemene Ouder
domswet, Algemene Weduwen- en Wezenwet, 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet6 en Algeme
ne Kinderbijslagwet), de Toeslagenwet en de inko
mensvoorzieningen voor ·oudere en gedeeltelijk ar
beidsongeschikte werkloze werknemers (1 o A w), 
respectievelijk gewezen zelfstandigen (IOAZ). Met 
uitzondering van de kinderbijslag7 worden de volks-

1 • Sociale Zekerheid: Rapport van de 
Commissie, ingesteld bij beschikking 
van de Minister van Sociale Zaken van 
2 6 maart 1 94 3, met de opdracht alge
mene richtlijnen vast te stellen voor de 
toekomstige ontwikkeling der sociale 
verzekering in Nederland, dee! n, blz. 
8. Zie ook artikel 2 o van de 
Grondwet. 

moeten ervaren dat elk van deze stel
lingen ambtelijk wordt aangevochten. 
Ik maak graag een uitzondering voor 
mr . drs. A. Nieuwpoort, medewerker 
bij de centrale wetgevingsdirectie van 
dat departement, op wiens inzichten 
de hier ontwikkelde gedachten mede 
steunen. 

6. De Algemene Arbeidsongeschikt
heidsverzekering is eigenlijk geen 
echte volksverzekering, want niet elke 
ingezetene die arbeidsongeschikt 
wordt kan daarop een beroep doen. 
Met name huisvrouwen, bijstandsge
rechtigden en renteniers kunnen in 
voorkomend geval geen aanspraak 
maken op een AA w-uitkering. De 
vraag of dit onderscheid kan worden 
gerechtvaardigd, laat ik hier maar bui
ten beschouwing. 

2. De bepaling van het exacte aantal 
hangt onder meer af van de keuze om 
a! dan niet regelingen als de Wet op de 
individuele huursubsidie, de Wet op 
de studiefinanciering en de rechtsbij
tandsregelingen mee te tellen. 

Sommige wetten vormen c!e basis voor 
regelingen met een eigen rechtskarak
ter, zoals de op de Algemene Bij
standswet gebaseerde Rijksgroeps
regeling werkloze werknemers. 
3. Het lijkt overbodig om deze axio
ma's uitdrukkelijk te vermelden. Toen 
ik als wetgevingsjurist bij het ministe
rie van Sociale Zaken en W erkgele
genheid werkzaam was, heb ik echter 

4· Uiteraard is het mogelijk een ver
schil in betekenis te maken tussen de 
doelstelling en de rechtsgrond van een 
wettelijke regeling. Oat is echter niet 
noodzakelijk. Yoor de helderheid van 
mijn betoog Ievert het geen winst op. 
5. De zinsnede 'voor de toekomst' is 
niet toevallig gekozen. Wanneer de 
wetgever immers, zoals de regering 
voorstelt te doen in het geval van de 
WAO, de beperking van de reikwijdte 
van een werknemersverzekering mede 
ten nadele laat komen van bestaande 
uitkeringsgerechtigden, dreigt inbreuk 
op het beginsel van de rechtszeker
heid. 

7. Men kan er dan ook over twisten of 
de Algemene Kinderbijslagwet een 
volksverzekering is. De redenering dat 
het krijgen van kinderen een 'calami
teit' is, waartegen men collectief is 
verzekerd, doet mij nogal gewrongen 
aan. Nu bovendien sinds enige tijd de 
kinderbijslag uit gewone belastingmid
delen wordt gefinancierd, ben ik 
geneigd de A K w als een onderdeel van 
de fiscale wetgeving te beschouwen. 
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verzekeringen, evenals de werknemersverzekerin
gen, uit premies gefinancierd. In tegenstelling tot de 
premies werknemersverzekeringen worden de voor 
de volksverzekeringen bestemde premies echter 
over de gehele verdienende bevolking omgeslagen. 
Die premies worden immers van aile inkomstenbe
lastingplichtigen geheven, over de eerste tariefschijf 
van hun inkomen. Een wezenlijk verschil met de 
wijze van financiering van de A B w is er niet. Voor 
het gesignaleerde verschil in behandeling ten opzich
te van bijstandsgerechtigden zal dus een andere 
rechtvaardiging moeten bestaan. Dit geldt in nog 
sterkere mate voor de AKW, Toeslagenwet, IOAW 
en IOAZ, die volledig uit de algemene middelen 
worden gefinancierd. 

Bij sommige regelingen kan een rechtvaardiging 
voor de begunstiging van categorieen uitkeringsge
rechtigden zonder vee! moeite worden gevonden. 
Arbeidsongeschiktheid en ouderdom zijn factoren 
die de verdiencapaciteit bei'nvloeden en voor de 
wetgever een goede rede~ kunnen zijn voor een be
voordeling ten opzichte van bijstandsgerechtigden. 
Dit geldt ook wanneer, zoals in het geval van de 
A ow, de begunstiging zich mede uitstrekt tot de 
levenspartner die van die verdiencapaciteit afhanke
lijk is8 . De toekenning van kinderbijslag kan worden 
gezien als een compensatie voor de vermindering in 
bestedingsmogelijkheden die het gevolg is van de 
zorg voor kinderen. Oat daarvan ook ouders pro
fiteren die draagkrachtig genoeg zijn, wordt in die 
gedachtengang voor lief genomen. 

Problemen blijf ik echter houden met de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet (AAw), Toe
slagenwet, 1 o A w en 1 o A z. Daarom wil ik op die 
wetten iets dieper ingaan. 

Overlijden 
De A A w is ontstaan in een maatschappij die vee! 
overzichtelijker was dan de huidige. De meeste 
mensen leefden in gezinnen, waarin de man kost
winner was. Als de man onverwacht overleed, bete
kende dit het verlies van het gezinsinkomen. Veelal 
bleef het gezin in behoeftige omstandigheden ach
ter. Het was dan ook niet zo gemakkelijk uit te rna
ken of de A ww, die in de geschetste situatie uit
komst hood, moest worden gekarakteriseerd als een 
verzekering tegen inkomensderving of tegen be
hoeftigheid. Aangezien de A w w na de inwerking
treding van de Algemene Bijstandswet als algemene 

8. Wei curie us is het - vooralsnog 
zeldzame - geval dat een 65-plusser op 
zijn A o w-uitkering een toeslag krijgt 
om een levenspartner te onderhouden 
die tot de' 199o-gcneratie' behoort. 
9. Kamerstukken 2 2 o 1 3 

voorziening tegen behoeftigheid niet is ingetrokken, 
neig ik ertoe de A w w als een inkomensdervingsver
zekering te beschouwen. 

Door de maatschappelijke verandering is de 
rechtsgrond van de A ww niet duidelijker gewor
den. Het aantal alleenstaanden is toegenomen. Zij 
betalen A ww-premie, maar komen nooit voor een 
uitkering in aanmerking. De laatste jaren krijgen 
weduwnaars op grond van een rechterlijke uitspraak 
wei een uitkering, ook in het veel voorkomende ge
val dat de man kostwinner was voor de overleden 
echtgenote. Het overlijden van de levenspartner 
leidt dus nogal eens tot vermeerdering van inko
men. In schril contrast hiermee staat de situatie van 
de bijstandsmoeder die door haar levenspartner 
moedwillig is verlaten . 

lnmiddels heeft de regering bij de Tweede Ka
mer een antwerp ingediend voor een Algemene Na
bestaandenwet (AN w)9 die de A w w moet gaan ver
vangen. De uitkeringen zijn daarin soms wat lager, 
maar de kring van potentiele rechthebbenden is in 
het ontwerp verder uitgebreid tot de ongehuwd 
samenwonenden 1 0

• Aan de gemeenschap zou dus na 
overlijden een onderhoudsplicht worden opgelegd, 
die de levenspartners ten opzichte van elkaar bij 
Ieven niet wensten aan te gaan. De oorspronkelijke 
rechtsgrond is in dit proces geheel zoekgeraakt, zon
der dat daarvoor een deugdelijke nieuwe grondslag 
in de plaats is gesteld. Welk risico met deAN w pre
cies wordt verzekerd, blijft in het ongewisse. Inko
mensderving vormt evenmin als behoeftigheid een 
voorwaarde voor het verkrijgen van een A NW-uit
kering. De verzorging van jonge kinderen is ook al 
niet noodzakelijk om recht op een AN w-uitkering te 
krijgen. Geen onderscheid is gemaakt tussen nabe
staanden die tot de '1 99o-generatie' behoren en an
dere rechtverkrijgenden. 

Door het kabinet is de nieuwe regeling gekarak
teriseerd als een 'behoefteregeling', ter onderschei
ding van de 'minimumbehoefteregeling' waarop bij
standsgerechtigden zijn aangewezen. De uitkerings
gerechtigde nabestaande zou namelijk een gegaran
deerde basisuitkering moeten krijgen, ongeacht an
der inkomen en eventueel aanwezige vermogensbe
standdelen. Als de nabestaande een baan heeft, zou 
hij of zij er de voorkeur aan mogen geven niet Ianger 
aan het arbeidsproces dee! te nemen en vervolgens 
aanspraak kunnen maken op een volledige nabe
staandenuitkering, bestaande uit een basisuitkering 

1 o. Daar staat tegenover dat nabestaan
den hun uitkering niet aileen zouden 
gaan verliezen als zij (opnieuw) huwen, 
maar ook als zij ongehuwd gaan samen
wonen. 
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en een toeslag. Exact het omgekeerde dus van wat 
de commissie-Wolfson heeft bepleit, namelijk dat 
mensen die kunnen werken ook actief beschikbaar 
moeten zijn voor de arbeidsmarkt! Het kabinet 
Lubbers-Kok vindt daarentegen kennelijk dat perso
nen die na het bereiken van een bepaalde leeftijd (in 
de AWW veertigjaar, in de ANW vijftigjaar) hun le
venspartner door de dood hebben verloren, verder 
geen betaalde arbeid meer hoeven te verrichten. 

De stelselherziening van 1987 

De Toeslagenwet, 1 o A w en 10 A z hebben wij te 
danken aan de onder staatssecretaris DeGraaf (co A) 
uitgevoerde stelselherziening sociale zekerheid. De-

. ze regelingen hebben gemeen dat de inkomens- en 
vermogenstoets uit de A B w op de rechthebbenden 
niet of niet in dezelfde mate wordt toegepast. De op 
grond van deze wetten verstrekte uitkeringen zijn 
behalve voor de eigen bestaanskosten van de zieke, 
arbeidsongeschikte of werkloze persoon ook voor 
het onderhoud van diens eventuele levenspartner 
bedoeld. De levenspartner ten behoeve van wie op 
grond van de Toeslagenwet een uitkering wordt 
verstrekt, hoeft geen betaalde arbeid te verrich
ten11. 

In de parlementaire stukken zal men vergeefs 
zoeken naar een rechtvaardiging voor de verschillen 
ten opzichte van het bijstandsregime. Er valt echter 
wei iets te bedenken. In het geval van de Toeslagen
wet gaat het om een regeling die een suppletie biedt 
op uitkeringen bij werkloosbeid, ziekte en arbeids
ongeschiktheid. De toeslag vormt veelal een aanvul
ling op kortlopende uitkeringen (ww, Ziektewet), 
bedoeld voor werknemers die nog tot de beroepsbe
volking behoren. Er valt iets voor te zeggen om in 
zulke gevallen bij wijze van overbrugging of gewen
ning toeslagen toe te ·kennen, zodat men niet voor 
een korte peri ode een beroep op de bijstand hoeft te 
doen of in ieder geval bet moment van dat beroep 
even wordt uitgesteld. 

De beide inkomensvoorzieningen geven recht op 
een uitkering aan werkloze werknemers en gewezen 
zelfstandigen die een bepaalde leeftijd bebben 
bereikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en 
geen recht meer hebben op een werkloosheidsuitke
ring. Wellicht kan men zeggen dat de 1 o A w en de 
1 o A z zijn bedoeld voor person en die tot de beroeps
bevolking hebben behoord en daarmee als het ware 
'hun sporen hebben verdi end' 12 . In ruil voor hun 

1 1. Geen recht op een toeslag bestaat 
echter, als de levenspartner tot de 
'199o-generatie' behoort en geen 
jonge kinderen te verzorgen heeft. 
1 2. Dat ook een gedeeltelijk arbeids
ongeschikte rechthebbende op een 
A A w-uitkering die reeds op jonge 

bijdragen aan de nationale welvaart, hebben zij recht 
op een beetje extra solidariteit van de gemeenschap. 
Mogelijk kan deze rechtvaardiging tevens uitkomst 
bieden voor de verstrekking op grond van de Toe
slagenwet van een suppletie op langlopende uitke
ringen (AA w, huidige WAO). 

Conclusie 

In de discussie over de wenselijkheid van een minis
telsel wordt vaak gesteld dat de meeste van de be
staande uitkeringen reeds minirnumuitkeringen 
zijn. Veelal wordt daarmee bedoeld dat alle uitke
ringen waarvan de hoogte niet is afgeleid van het 
laatst verdiende loon maar van het minimumloon, 
minirnumuitkeringen zijn. Die stelling is echter on
juist. De volksverzekeringen AOW, AA wen Aww/ 
AN w, de Toeslagenwet, IOA wen IOAZ stellen uit
keringen in het vooruitzicht die qua hoogte niet lij 
ken af te wijken van bijstandsuitkeringen. Alleen de 
bijstand is echter een minirnumuitkering, want in 
geen enkele andere wettelijke regeling wordt voor 
het verstrekken van een uitkering een even strenge 
inkomens- en vermogenstoets aangelegd. 

Indien er geen goede redenen zijn aan te voeren 
om de ene uitkeringsgerechtigde te begunstigen ten 
opzichte van de andere, is een rninistelsel uit een 
oogpunt van gelijke behandeling een rechtsplicht. Er 
is geen dwingende reden te tornen aan de hoogte 
van de uitkeringen uit werknemersverzekeringen. 
Daarentegen zijn de bestaande en de voorgestelde 
uitkeringsregelingen voor weduwen, weduwnaars 
en andere na overlijden achterblijvende levenspart
ners in strijd met bet beginsel van de rechtsgelijk
beid. Het voorstel voor een Algemene Nabestaan
denwet beboort niet te worden ingevoerd, mogelijk 
met uitzondering van de daarin opgenomen algeme
ne kortdurende gewenningsuitkering. De Algemene 
Weduwen- en Wezenwet client voor nieuwe geval
len te worden afgesloten. Een bezinning is nodig op 
de grondslagen van de drie geheel nieuwe wetten 
die zijn ingevoerd bij de stelselherziening 1987. 

In plaats van te streven naar een algemene verbe
tering van het uitkeringsregime voor bijstandsge
rechtigden, bestaat de neiging om voor steeds maar 
weer nieuwe groepjes uitkeringsgerechtigden nissen 
te creeren die wat gerieflijker zijn dan bet vangnet 
van de bijstand. Naar mijn overtuiging is die tendens 
uiteindelijk scbadelijk voor het recbtsgevoel van de 
N ederlandse burger. 

leeftijd gehandicapt was, voor het dee! 
van zijn werkloosheid recht heeft op 
een suppletie uit de 1 o A w, zal ver
klaard moeten worden door de 
omstandigheid dat die niet zo,gemak
kelijk in staat is geweest een arbeids
verleden op te bouwen. 
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Jacques de Kadt 

en de Partij van de 
Arbeid 

Onder invloed van de in
tellectuele mode is Jacques 
de Kadt enige decennia 

geweest inderdaad al lang 
voor het eind van zijn inter
nering op gang was geko
men. In de cruciale maan-lang beschouwd als een fi

guur zonder relevantie 
voor het heden. Een schim 

DOEKO BOSSCHER den van onderhandelingen 
tussen de constituerende 

uit een lang vervlogen tijd, 
meer niet. lnmiddels heeft 
een om slag plaatsgevonden 
in het denken over deze 

Hoogleraar eigentijdse geschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen 

partijen had De Kadt als 
vrij man in Indonesie rond
gelopen. Dat hij, als hij 

merkwaardige figuur. All rlei elementen uit zijn 
politieke filosofie keerden terug in het staatkundig 
discours van onze tijd, al dan niet onder vermelding 
van zijn naam. Zo is De Kadt opnieuw in de belang
stelling komen te staan. Ronald Havenaar schreef 
een hogelijk gewaardeerd ·proefschrift over hem, en 
zijn 'verspreide geschriften' zijn onlangs door Van 
Oorschot (prachtig) uitgegeven. Genoeg rcden eens 
nader te bezien welke rol De Kadt heeft gespeeld in 
d Partij van de Arbeid, hoe hij opgang maakte als 
politicus en hoe hij tenslotte, in de vroege 'jaren 
zestig', ontheemd raakte. 

Wethouders 

In maart r 946 werd De Kadt lid van de PvdA. Eer
der had niet gekund, want hij had tot dat moment in 
Indonesie gezeten. Daar was hij ooggetuige van de 
revolutie. Zijn contacten met, en, naar eigen zeg
gen, 1 invloed op mensen als de premier van de Re
publiek, Soetan Sjahrir, wekten wantrouwen bij het 
koloniaal bewind. De Nederlands-lndische regering 
werkte een door hem begeerd vertrek uit Indonesie 
naar de Verenigde Staten, via Sydney, tegen, uit 
vrees dat hij daar te vee) invloed zou krijgen met zijn 
'anti-Nederlandse arbeid'. 2 Na interventie van mi
nister Logemann, die via de pers op de hoogte was 
g bracht van de gang van zaken, kon hij ten slotte af
reizen. De oprichting van de PvdA maakte De Kadt 
door aile vertraging niet mee. Veellater, toen hij in 
de partij a! in diskrediet was geraakt, zou hij met 
enig gevoel voor drama schrijven dat hij nooit tot de 
oprichters van de PvdA had behoord, 'maar aileen 
omdat ik:, toen die partij werd opgericht, nog in de 
Japanse gevangenkampen in Indonesie zat' .3 Feite
lijk juist was deze opmerking slechts voor zover het 
lange proces dat de totstandkoming van de PvdA is 

daartoe de kans had gehad, 
actief aan de oprichtlng zou hebben meegewerkt, 
lijdt echter geen twijfel. In het voor partijvernieu
wing ijverende blad De Baanbreker (uitgave van de 
stichting 'De Nieuwe Vrijheid', een naam die een 
hom mage voor De Kadt inhield) schreef G. van 
Oorschot met recht dat De Kadt, wiens lot op dat 
moment onzeker was, zeker tot 'de onzen' zou be
horen, indien hij uit Japanse gevangenschap zou 
terugkeren.4 

Ofhet oude SDAP-kader hem ook tot 'de onzen' 
rekende, is moeilijk te zeggen. Er zijn weinig of geen 
concrete aanwijzingen dat men De Kadt zijn vroege
re escapades (zoals de oprichting van de osP) nog 
nadroeg. Als er twijfel bestond over zijn handelbaar
heid, werd die a! snel bevestigd, want in de Indone
sische kwestie, die de PvdA tot en met 1949 bezig 
zou houden en zou verscheuren, was De Kadt ou
derwets dissident. Tijdens allerlei vergaderingen in 
verschillende gremia (Commissie Indonesie, Partij
raad, oppositionele verbanden) en in de pers getuig
de hij van het inzicht dat Nederland vee) meer be grip 
moest hebben voor de drijfveren van het nationalis
me. De PvdA diende de Republiek te erkennen als 
authentieke uitingsvorm van legitieme aspiraties en 
zodoende te bewerkstelligen dat de relatie tussen 
Nederland en Indonesie uit de koloniale sfeer werd 
gehaald. Duurzame samenwerking, in beider be
lang, op basis van volstrekte gelijkwaardigheid; dat 
was het doe I waarnaar De Kadt uit aile macht streef
de. Het hoogtepunt van zijn actie tegen, wat hij 
noemde, onze 'nationale zelfgenoegzaamheid', was 
de publikatie van De Indonesische tragedie in r 949, 
waarin zich aile opgekropte ergernis over jaren van 
mistasten door de regering, inclusief de democra
tisch-socialistische ministers, ontlaadde.5 Het lei
derschap van de partij werd gehekeld op een manier 
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die in de PvdA, waar de goede vormen hoog in aan
zien stonden, nog niet eerder was vertoond en ook 
niet meer zo gauw- pas in de jaren zestig mocht het 
opeens- zou worden vertoond. 'De mannen van St 
Michielsgestel' hadden bewezen 'geen politiek in
zicht en geen politieke kennis van voldoende om
vang' te bezitten. 6 Oat wat de gedreven vernieu
wers betrof. Van de oude SDAP-ers deugde ook al 
weinig. Hun ervaring was nooit verder gegaan dan 
de gemeentelijke en de provinciale politiek. 'We 
kregen dus onze sociaal-democratische wethouders 
als de mensen, die dan nog het meeste verstand van 
politieke werkelijkheden hadden, en die nu de taak 
hadden, problemen van nationale en internationale 

· aard op te lessen. Het is dan ook niet te verwonde
ren, dat dit alles mis moest !open. '7 Zo werd Drees 
aangepakt. 

Leeahoifdjes 
Meer nog dan een aanklacht tegen gebrekkig ver
stand van de verhoudingen in Indonesie was De 
Kadts betoog, een voor zijn doen over het algemeen 
koele analyse met slechts enkele schotschriftachtige 
uithalen, een oproep om de kwestie in een vee! rui
mer verband te zien. Als Nederland dacht Amerika 
te kunnen chanteren ('als ge ons niet de vrije hand 
geeft in lndonesie, dan doen wij niet mee met "jul
lie" Westelijk blok') beging het een eigen-levensbe
dreigende vergissing. De vorming van een Westelijk 
blok was een essentieel Nederlands belang, niet iets 
waar ons land een prijs voor zou mogen vragen. 
Am erika kon ook wei zonder ons. Eventueel zou bet 
Nederland passeren en zaken doen met de Duitsers, 
die dan eisen zouden kunnen stellen 'die ten koste 
van Nederland gaan'. 8 

Hier roerde De Kadt een zeer gevoelig thema 
aan. De Koude Oorlog was inmiddels tot voile ont
wikkeling gekomen. Hij hield de PvdA van hoog tot 
laag in zijn greep. Oat de vrijheid van Nederland 
aileen kon bestaan bij de gratie van bondgenoot
schappen als het Pact van Brussel ( 1 948) en de in 
april 1949 op te rich ten N Avo was een bijna niet be
streden axioma geworden. De Kadt zelfhad aan zijn 

kennis van zaken op het gebied van de betrekkingen 
tussen Oost en West zijn opkomst in de PvdA te 
danken. Door de aanpak van het Indonesisch conflict 
tot onderdeel van de Koude Oorlog te verklaren gaf 
hij zijn visie daarop meer gezag en legde hij de be
wijslast voor zijn ongelijk bij zijn tegenstanders. 

Deskundigheid inzake lndonesie was ook schaars 
in de PvdA, maar het was toch vooral zijn reputatie 
als Ruslandkenner die De Kadt vanaf ongeveer 1947 
steeds meer aanzien bezorgde. Het oordeel over 
Stalin en de zijnen van deze gewezen communist, 
die aile oude plunje zo onmiskenbaar had afgelegd, 
werd hoog aangeslagen, ook al natuurlijk doordat 
het strookte met wat in de top van de PvdA intlli"tief 
over de verhouding met 'het Oostblok' werd ge
dacht. Een 'realistische, progressieve en krachtige 
politiek' tegenover de Sovjetunie was steeds De 
Kadts devies, vanaf het moment dat hij bet commu
nisme vaarwel had gezegd. Het Westen moest zich 
in zijn ogen vee! standvastiger tonen dan het deed. 
De Kadt was behalve strijdbaar en vol venijn jegens 
het communisme ook onveranderlijk zeer somber 
en vooral gefrustreerd door de onwil van de bierkaai 
om zich tot rede te Iaten brengen. In zijn perceptie, 
onder meer neergelegd in Rusland en wij, de brochu
re die hij in januari 1947 voltooide en die heel goed 
vie! in de PvdA, was Amerika 'de enige tegenkracht 
van betekenis die de Russen ontmoeten bij hun 
voornemen om de wereld tot een eenheid te maken 
en onder hun Ieiding te organiseren'. Dit betekende 
zeker niet dat hij geen kritiek had op de Verenig-de 
Staten. Het sociale systeem van dat land achtte hij 
'voor vele millioenen drukkend en ondraagbaar' en 
de cultuur was oppervlakkig. Die oppervlakkigheid 
was echter een zegen in zoverre zij maakte dat 'een 
groot dee! van de bevolking nog die barbaarse primi
tieve mentaliteit heeft, die voor het leveren van 
goed vechtmateriaal zo belangrijk is' .9 De Kadts 
Amerikabeeld week niet sterk af van de ideeen die 
op dat moment in de PvdA opgeld deden. De partij 
was onder druk van de Koude Oorlog enigszins 
geforceerd doende zich een nieuwe voorstelling van 
onze grote bondgenoot te scheppen, waarin voor 

1. J. de Kadt,jaren die dubbe/ telden. 
Politieke herinnerinaen (Amsterdam, 
1978) 146-155· Zieook: S.L. vander 
Wal, ed., O.Jficie-le bescheiden bem:ffende 
de Nederlands- lndonesiche betrekkinaen 
194t;- I9t;O (Den Haag, 1972) II (9 
november - 3 1 december 1945) 149. 
l .lbidem, 412 (noot) . lnjaren die dub
bel telden ( 1 7 1) vermeldt De Kadt met 
enige trots dat een lid van het Britse 
Lagerhuis, van Labour uiteraard, in het 
parlement citeerde uit een door hem 
voor The New Statesman geschreven 

artikel, bij wijze van aansporing aan de 
Britse regering om niet klakkeloos het 
Nederlandse beleid te steunen . Zie 
ook: Ronald Havenaar, De tocht naar 
het onbekende. Het politieke denken van 
jacques de Kadt (Amsterdam, 1 990) 

(Amsterdam, z.j. [1 969]) 1. 
4· De Baanbreker, 30 juni 1 945· 
5· J. de Kadt, De lndonesische traaedie. 
Het treurspel der aemiste kansen 
(Amsterdam, 1949 [maart]) 5· 
G. lbidem, 12. 

1 Go - 1 6 1 . Zoals gezegd komt vee! van 
wat in dit stuk wordt behandeld ook 
tenminste zijdelings aan de orde in het 
werk van Havenaar. Steeds opnieuw 
daarnaar verwijzen he eft weinig zin. 
3·1· de Kadt, Ajscheid van de PvdA? Van 
democratie naar volksdemocratie 

7 .Ibidem, '3. 
8 .Ibidem, I I - I 2. 

9 .] . de Kadt, Rusland en wij. Hoe redden 
wij de vrede? (Amsterdam, 1 947) . pp 
J5, 36 en 37-38. 
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nadruk op het kapitalistisch karakter van dat land 
weinig plaats was. 10 

In 1 948 werd De Kadt lid van de Tweede Ka
mer, waar hij vooral het woord zou voeren over de 
buitenlandse politiek en over lndonesie (Nieuw
Guinea). Na de soevereiniteitsoverdra ht in de
cember 1949 wa hij wat dit laatste onderwerp be
trof geen tegenvoeter meer van het in de PvdA do
minante standpunt, eerder een opinion leader tegen
over wie een dissidente minderheid die Indonesie 
lnzake Nieuw-Guinea tegemoet wilde komen, het 
moest afleggen. Over de opmerkelijke ommezwaai 
van Goedhart en De Kadt - eerst wilden zij alles 
doen om lndonesie gunstig te stemmen, later kon 
dat land weinig goed meer doen omdat het in com
munistisch vaarwater was geraakt - is elders al zo
veel geschreven dat hij hier buiten beschouwing kan 
blijven. 

Anders dan in de jaren veertig was het Indonesie
standpunt van De Kadt voor zijn statuur in de PvdA 
een hetrekkelijk neutral~ factor. Tot ongeveer het 
midden van dejaren vijftig was zijn kijk op de we
reldpolitiek in grote mate hepalend voor de gerlach
ten die de PvdA daarover uitdroeg, al gold hij zeker 
niet als enige expert. Geert Ruygers bij voorheeld, 
met zijn gematigder oordeel en minder polemische 
stijl, stond als hetere politicus meer in het centrum 
van de partij-organisatie en werd geschikter geacht 
om vergaderingen van de Commissie Buitenland te 
lei den. Vanaf 1 9 51 , to en de functie van lnternatio
naal Secretaris werd ingesteld (te hekleden door Al
fred Mozer), kwamen de Kamerleden-huitenland
deskundigen organisatorisch in een strakker keurslijf 
terecht, in elk geval strakker dan de solist De Kadt 
lief zal zijn geweest . 

De standpunten van de PvdA in de Koude Oor
log zijn al vaak voorwerp van mil de of minder mil de 
spot van historici geweest. En inderdaad, uit partij
bladen en congresver lagen zijn tal van citaten te 
sprokkelen die er samen op zouden kunnen wijzen 
dat deze partij in de greep was van een hijna 
McCarthyi'stische hysterie. Was het echt zo erg? 
Vee! lcritiek is al te gemakkelijk uit de mouw ge
schud, want gebaseerd op wijsheid achteraf. Wij 
weten nu wat men toen niet wist, namelijk dat de 
Sovjetunie geen concrete plannen had om de wereld 
te veroveren, noch de mogelijkheden om zuJke 
plannen uit te voeren als zij die wei zou hebben 

1 o. D.F.J. Bosscher, 'De Partij van de 
Arbeid en het buitenlands bcleid' in: 
BMNG 101 (1986) I ]8· 51 (42). 
1 1 • J. de Kadt, De consequenties van 
Korea (Amsterdam, 1950) 2 2]·2 24 . 
12. Politeia, october 195o, 5 . 

gehad. Maar het mag gezegd. ook tegen de achter
grond van zijn tijd beschouwd was een hoek als de 
Kadts De consequenties van Korea wei erg apocalyp
tisch van strekking en toon. Weliswaar werd niet 
elke daarin voorkomende gedachte, zoals bij voor
heeld het idee om de communistische partijen in de 
vrije wereld huiten de wet te stellen, 1 1 zonder meer 
door de PvdA onderschreven. Echt hestreden wer
den ook de meest extreme voorstellen van De Kadt 
evenmin. Oat deze zo onhelemmerd zijn gang kon 
gaan in de partij wekte de nodige ergernis in kringen 
ter linkerzijde van de PvdA en ook wei bij eigen !e
den van een wat nuchterder slag. 

De eerste serieuze oppositionele geluiden van de 
democratisch-socialistische studentenvereniging 'Po
liteia', met welke de PvdA zo'n tien jaar later (in ja
nuari 1 96 1) officieel zou hreken, richtten zich tegen 
het anticommunisme van de PvdA en met name 
tegen De Kadt als belangrijkste exponent daarvan. 
'De meneer met dat Stalin-complex', heette hij in 
oktoher 1950 in Politeia, het blad van de verenig
ing. 12 Waarna een heledigde De Kadt besloot een 
eerder gedane toezegging om een inleiding te ko
men houden, in te trekken. 'Blijkbaar is die vereni
ging in hand en geraakt van een aantal brallende leeg
hoofdjes', schreefhij aan de WBS, via welke deaf-
praak waarschijnlijk was gemaakt. 1 3 Korte tijd 

later nam Politeia hem opnieuw op de korrel als een 
'in elites denkend socioloog en lcrampachtig real
politiker'. 14 In maart 1951 zette het hlad, dat ken
nelijk Iucht had gekregen van De Kadts hoosheid, of 
misschien wel van hepaalde zijde een reprimande 
had ontvangen, provocerenderwijs in zijn kop de 
lcreet 'Gods- en Kadtslasteringen zijn niet ~oege
staan'. 1 5 Ook voor De Vlam was De Kadt het sym · 
boo! van de 'bewapeningshysterie' die het in 1950 
alom bespeurde, getuige onder meer de kop 'Kad
teriger dan de kadt' hoven een artikel dat wel over 
extreem anticommunisme, maar verder niet over 
De Kadt zelfhandelde. 16 

Tinbereen 
Afgezien van de tegenstellingen rond lndonesie pas
ten de PvdA en De Kadt tot circa 1957 vrij goed bij 
elkaar, voor zover een individualist van dit soort 
iiberhaupt hij een politieke partij kon passen. Zijn 
meningen, ofschoon meestal hloemrijker en com
promislozer geformuleerd dan die van anderen, wa-

13. Brief De Kadtaan was, 1·11-5o 
(collectie Den Uyl). 
14. Po/iteia,januari 1951,1. 
15. Ibidem, maart 1951, 1. 
16. Frits Kiefin De Vlam, 16 septem
ber 1950. 
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ren in de kern niet ver verwijderd van wat de door
snee democratisch-socialist dacht. Zo nu en dan had 
hij onenigheid, net zo goed met hoog als met laag in 
de partij, want voor hierarchic had hij weinig res
pect. In zijn 'Binnenlandse notities' en andere stuk
ken die in Socialisme en Democratie verschenen, gafhij 
zonder aanzien des persoons commentaar. Zo werd 
fractievoorzitter Van der Goes van Naters soms 
onzachtzinnig gckritiseerd (en rue sloeg dan ook 
terug). 1 7 Een centrale figuur in de partij werd De 
Kadt in weerwil van zijn sterke intcllectuele aanwe
zigheid nooit. Daarvoor was het door hem als frac
tiewoordvoerder bestreken terrein - in de jaren vijf
tig: buitenlandse zaken, overzeese gebiedsdelen, 
defensiepolitiek; per ongeluk raakte hij een keer 
verzeild in een debat over het processieverbod - te 
beperkt. Pas in 1956 werd hij in het fractiebureau 
gekozen (als opvolger van Vondeling, rue minister 
werd), waar hij geen belangrijke rol zou spelen. 
Twee keer was hij (onopvallend) lid van de rege
ringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties (in I954 en 1955). Zijn welspre
kendheid in de Kamer trok de aandacht, niet zijn bij
drage aan het parlementaire werk in het algemeen. 

Toen vanaf I 955 enige ontspanning intrad in de 
betrellingen tussen Oost en West, ontstond in de 
PvdA onmiddellijk een opener ruscussie over vrede 
en veiligheid. De pacifistische stroming in de partij, 
vertegenwoorrugd door onder anderen Buskes, 
Schurer en Franssen, kreeg wat meer ruimte om 
zich te doen gelden. De gevaren van het atoomwa
pen begonnen ook mensen rue niet principieel tegen 
oorlogsgeweld waren, bezig te houden. De Derde 
W ereld kwam steeds meer naar voren als factor in 
het internationaal machtsevenwicht. Ten tijde van 
de Suez-crisis reageerde de PvdA verdeeld op de 
Amerikaanse pogingen om Frankrijk en Engeland 
tot de orde te roepen. Ruygers vertolkte in de Ka
mer een gematigd standpunt dat getuigde van be
zorgdheid over de repercussies van de Frans-Britse 
actie in de ontwikkelingslanden. Namens een min
derheid in de Tweede-Kamerfractie nam De Kadt 
het juist op voor de grote schoonmaak rue de Britse 
conservatieven en de Franse socialisten in het Mid
den-Oosten hadden willen houden, en rue nu door 
Amerika gefrustreerd was. 18 De manier waarop fra-

ctievoorzitter Burger tijdens het eerste daaropvol
gende congres, in maart 1957, over de affaire sprak, 
kon moeilijk anders dan als een terechtwijzing aan 
De Kadts adres worden opgevat. 1 9 

Hoewel uit zulke signalen bleek dat zijn gezag 
afbrokkelde, was De Kadt er ook daarna steeds snel 
bij om aile in zijn ogen gevaarlijke tendensen te cor
rigeren. In I 957 kwam hij in actie tegen J. Tinber
gen. In Socialisme en Democratie schreef de laatste een 
stuk over de noodzaak een wereldoorlog te vermij
den - het was kort na de Suez-crisis en de Russische 
inval in Hongarije - en armoede der onderontwik
kelde Ianden te bestrijden. In zijn ogen had het com
munisme de arme boeren in Azie betere perspectie
ven voorgehouden dan de socialisten in het Westen, 
wat het succes van het totalitarisme daar verklaarde. 
De socialisten in de wereld ruenden daarom druk uit 
te oefenen op Amerika om de 'sociale kwestie' an
ders, en vooral minder lauw, aan te pakken en aan 
de Derde W ereld duidelijk te maken wat het W es
ten kon en wilde doen ter verbetering van haar lot. 
'Moeilijkste van alles: wij zullen ten opzichte van de 
communisten iets meer begrip moeten tonen.' De 
ontwikkeling van de wapentechniek had het nu een
maal levensgevaarlijk voor de hele mensheid ge
maakt om als twee grote machtsblokken (Oost en 
West) tegenover elkaar te blijven staan. 20 Gifun
denes Fressen voor De Kadt. De suggestie dat socialis
ten en communisten nader tot elkaar zouden moe
ten komen noemde hij in een tegenstuk in hetzelfde 
blad 'even ver van realisme als van inzicht verwij
derd'. 2 1 Het artikel van Tin bergen kwam volgens 
hem neer op de stelling 'dat wij meer begrip voor de 
Russen moeten hebben omdat ze zulke goede raket
ten bezitten'. A is Tin bergen meende dat het socia
lisme in Oost en West een gemeenschappelijke 
grondslag had, dan wenste De Kadt niets met dat 
socialisme 'merk Tinbergen-Chroestsjow' te maken 
te hebben. Deze principiele aanklacht tegen Tin
bergens denktrant zou De Kadt later ook opnemen 
in de bundel essays Bewerinsen en bewijzen ( 1965). In 
het voorwoord van rue publikatie vermeldde hij dat 
het stuk hem 'de verontwaarruging en erger ( - ) van 
de velen rue Tinbergen, terecht, als een goed heilig 
man beschouwen' had opgeleverd. Daaraan toevoe
gend, dat 'onze beroemde landgenoot' nog altijd 

1 7. Zie bij voorbeeld de discussie tus
sen De Kadt en Vander 

1957, 1, 293 - 297 en 366. enkele 'misverstanden' rond het eerste 
stuk op te helderen: ' lntemationale 
socialistische politick' in: 5ocialisme en 
Democratie, 1957, 666-671. 

Goes van Naters in 5ocialisme en 
Democratie, 1948, 374-389; 450-
452; 488-499, en De Kadts commen
taar op de kabinetscrisis van januari 
1951 in 5ocialisme en Democratie , 1951, 
149-142. 
18. Handelinaen Tweede Kamer 1956-

1 9. Partij van de Arbeid. Verslaa van het 
zesde conares 19.17 (Amsterdam, 1957) 
7 1- 7 2 0 

20. J. Tinbergen, 'De intemationale 
taak van de sociaal-democratie' in: 
5ocialisme en Democratie, 1957, 82 -89; 
citaat (hiema) op 88. Later in het jaar 
schreefTinbergen een vervolg om 

21. J. de Kadt, 'Veertigjaar later' in: 
5ocialisme en Democratie, 1957, 689-
704; citaten op resp. 69 1 en 69 2. 
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doorging met 'het verbreiden van zijn gevaarlijke 
ideologieen over onze houding ten opzichte van 
Rusland en met zijn sympathie voor aile vijanden 
van bet Westen'. 22 

Met dergelijke aanvallen op mensen die zijn 
standpunten niet deelden overspeelde De Kadt zijn 
hand. Een dee! van de PvdA accepteerde niet Ianger 
dat een hooggeacht partijgenoot als Tin bergen zo ri
goureus werd aangepakt. Aan de reacties was op
nieuw te merken dat zijn invloed taande. Tinbergen 
zel.f hield het hoofd koel, sprak van een 'sappige 
beschouwing' en probeerde verder geduldig uit te 
leggen dat De Kadt hem verkeerd begrepen had. 2 3 

Mederedacteur van Socialisme en Democratie Buskes 
leverde echter een verbitterde repliek. De Kadt 
toonde zich volgens hem ondemocrati ch, zelfverze
kerd en hooghartig. Het werd tijd dat de PvdA haar 
woordvoerder voor buitenlandse zaken desavoueer
de, want diens verdediging van de democratie was in 
methode en geest gelijk aan de mentaliteit van de 
communistische tegenstander. 24 Waarop De Kadt, 
kennelijk geenszins onder de indruk van alle kritiek, 
liet weten dat hij zich niet de mond zou Iaten snoe
ren: 'als de polltiek van Buskes ( ... ) en Tin bergen, 
de buitenlandse politiek van de Partij zou gaan be
heersen, dan schakel ik me zelf wel uit'. 25 

In een vergadering van het Partijbestuur wraakte 
Schermerhorn de manier waarop De Kadt in Socia

lisme en Democratie polemiseerde. Discussie was no
dig, maar niet zo. Hij kreeg bijval van voorzitter 
Vermeer, die aankondigde bij de redactie op mati
ging te zullen aandringen. 2 6 

'Falende oppositie?' 

Tijdens de voorbereiding van een conferentie van 
bet Koos Vorrink Instituut over de Sovjetunie (no
vember 1958) en het buitenland-congres van de par
tij (december 1958) ontstonden problemen rond de 
rolbezetting op die bijeenkomsten. Hoe nog wei 

2 2. J. de Kadt, Bewerinaen en bewijzen 
(Amsterdam, 1965) 8. 
23. J. Tinbergen, 'Internationale 
socialistische politiek anno 1958' in: 
Socialismeen Democratie, 1958, 102· 
105 (1o2). 
24. J .J. Buskes, 'De Kadt contra 
Tin bergen', Ibidem, 1 34- 1 37. 
2 5. J. de Kadt, 'Antwoord aan Buskes 
enTolhoek'. Ibidem, 138- 139 (139). 
Ook H.A. Tolhoek had een negatief 
commentaar gegeven op 'Veertig jaar 
later ' . 
26. Notulen Partijbestuur, 28 februari 
'958. 
2 7. Notulen Partijbestuur, 1 o juli 
1958. 

gebruik te maken van De Kadts eruditie en deskun
digheid, zonder hem de gelegenheid te bieden de 
toon te zetten voor de discussies? In het Partij
bestuur was het met name J. Scheps die, het veld van 
voorgestelde sprekers overziende, meende dat zij 
'teveel op elkaar afgestemd' waren en dat het anti
communisme zou gaan overheersen. 2 7 De Kadt be
moeide zich zelf ook met de verde ling van taken en 
maakte bezwaar tegen een optreden van Tinbergen 
op bet congres; bezwaar waar niet aan tegemoet 
werd gekomen, want Tinbergen kreeg uiteindelijk 
samen met L. de Jong opdracht een grote rede te 
houden . 28 Het feit dat hij zelf niet als inleider voor 
de Rusland-conferentie was uitgenodigd, wa-s voor 
De Kadt aanleiding - hij accepteerde geen opgelegd 
low prl!file - op te stappen als bestuurslid van het 
Koos Vorrink Instituut, waarna hem alsnog werd 
gevraagd een preadvies uit te brengen over de ach
tergronden en doelstellingen van de Russische bui
tenlandse politiek. 2 9 

Tijdens het congres in december sprak De Kadt 
over 'buitenlandse politiek in het atoomtijdperk'. 
Een betoog doorspekt met schimpscheuten aan het 
adres van de pacifisten in en buiten de PvdA. 1958 
was het jaar waarin de PSP voor het eerst deelnam 
aan verkiezingen, namelijk in Noord-Holland, met 
een lijst voor provinciale staten. Het (atoom)paci
fisme maakte opgang door de groeiende verontrus
ting over de wapenwedloop en meer in concreto de 
groei van bet atoomwapenarsenaal. Publikaties over 
de gevolgen (door fall-out) van proeven met deze 
wapens, hadden de discussie over de rol van kern
bommen bij de handhaving van het machtseven
wicht op scherp gezet. Van De Kadt was bekend dat 
hij niets moest hebben van gedachten als zouden 
deze wapens de wereld minder veilig hebben ge
maakt. lntegendeel, zoals hij bij deze gelegenheid 
opnieuw beleed, 'het evenwicht van de terreur' 
(zijn vertaling van balance rif terror) garandeerde juist 

2 8. Zie een brief van G. Ruygers aan 
M. van der Stoel ( ongedatcerd) in het 
archief van de PvdA (Commissie 
Buitenland): 'Gelukkig hebben jullie 
niet toegegeven aan De Kadt's 
bezwaar tegen Tin bergen. Ik vond zijn 
opmerking daarover over de schreef 
en feitelijk onjuist'. Het zou te gek 
zijn, mecnde Ruygers, als een 
Tin bergen, iemand met zoveel inter
nationaal prestige, niet zou mogen 
spreken. Waar en in welk verband De 
Kadt zijn 'opmerking' had gemaakt is 
niet te achterhalen. 
29. ArchiefPvdA (Commissie 
Buitenland). 
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de vrede. Wie er anders over dacht was niet goed bij 
zijn hoofd. De 'pacifisten en capitulanten' waren er 
slechts op uit het Westen te Iaten overvleugelen: 
hun manier om oorlog te voorkomen. Zij wensten 
stopzetting van de proeven met atoomwapens, om
dat anders nog eens zou blljken dat de Amerikaanse 
en Britse bommen ('schone' bommen volgens De 
Kadt) de dampkring nauwelijks verontreinigden. 

Zijn collega Ruygers, die ook over atoomwapens 
sprak, sloeg een heel andere toon aan en zei expliciet 
dat de PvdA haar positie niet moest bepalen 'in een 
sfeer van demagogie, extremisme of verkettering 
over en weer', omdat dan een zuivere probleemstel
ling en een zakelijke discussie onmogelijk werden. 
Tijdens de bespreking van de referaten kreeg De 
Kadt van verschillende kanten kritiek (onder ande
ren van Roling). Patijn nam het op voor de strekking 
van zijn betoog, maar zei ook dat De Kadt zijn woor
den niet altijd gelukkig koos en dat hij zich wat meer 
van de 'eerlijke verontrusting' moest aantrek
ken.30 Het was al met a! duidelijk: als De Kadt niet 
bereid zou zijn andersdenkenden wat meer te ont
zien, was zijn positie op termijn onhoudbaar in een 
PvdA die belaagd werd door de PS P, het Sociaal-De
mocratisch Centrum, 'linkse' studenten (Politeia) en 
groeiend onbehagen van jongeren in het algemeen. 

Bij de verkiezingen van 1959 was De Kadt voor 
de laatste keer kandidaat-Kamerlid. In 1963 wilde 
hij zelf niet meer en zou bovendien de inmiddels 
door de PvdA gehanteerde leeftijdsgrens herverkie
zing in de weg hebben gestaan. Zijn opvolger werd 
Vander Stoel, die in dat jaar ter versterking van de 
buitenland-sectie in de Kamerfractie overstapte van 
de Eerste naar de Tweede Kamer. 

De eclips van De Kadt in de PvdA was, eenmaal 
op gang gekomen, betrekkelijk snel voltooid. Met 
in gang van de twintigste jaargang ( 1 96 3) was hij 
geen lid meer van de redactie van Socialisme en Demo
cratie.Hij stopte tegelijk met Den Uyl, die hem ooit 
in de redactie had binnengehaald. 

Zijn laatste wapengekletter als actief partijlld -
als we voorbijgaan aan het feit dat hij er in 196 2 nog 
in slaagde M. Broekmeyer te Iaten bedanken als lid 
van de PvdA, uit ergernis over een door hem voor 
Socialisme en Democratie geschreven recensie van een 

door Broekrneyer vertaald boek3 1 -liet De Kadt ho
ren in 1 96 1, toen hij met een stuk in datzelfde tijd
schrift de val van fractievoorzitter Burger inluidde. 
De titel, voorzien van een ietwat schijnheilig vraag
teken, was 'Falende oppositie?'. Een artikel vol met 
retorische vragen, vooral in de voor Burger zeer 
pijnlijke slotalinea's, die al metal geen vragen meer 
waren maar een conclusie: Burger mist de hoogste 
leiderskwaliteiten en client dus te vertrekken.3 2 Het 
Parool, sinds kort onder het hoofdredacteurschap 
van Sandberg, de eerste man in die functie die geen 
lid was van de PvdA, haakte gretig in op deze sugges
tie en voerde zijn al eerder tegen Burger begonnen 
campagne verder op. De fractievoorzitter zette ver
volgens het partijbestuur onder druk om bij de re
dactie te protesteren. Verder dan een gesprek voe
ren over de affaire met PvdA-leden in het stichtings
bestuur van Het Parool (onder anderen Samkalden, 
Goedhart, Van Norden en Vos) wilde dit echter niet 
gaan, omdat de tijden sinds de dagen van hoofdre
dacteur Koets nu eenmaal veranderd waren.33 Bur
ger diende tenslotte zijn ontslag in, na nog lang te 
hebben geprobeerd het bestuur op andere gedachten 
te brengen. Hij nam De Kadt en de redactie van So
cialisme en Democratie (Den Uyl!) overigens minder 
kwalijk ('onzorgvuldig') dan Het Parool, dat in zijn 
ogen zijn eigen nest bevuilde. Ook het partijbestuur 
was geneigd in het stuk van De Kadt en de plaatsing 
daarvan niet meer te zien dan een rniscalculatie. 
Later heeft De Kadt eens gezegd dat Burger zich zijn 
opmerkingen zeer had aangetrokken; dat hij in de 
fractie zelfs gezegd zou hebben dat 'als iemand als 
De Kadt vond dat hij niet geschikt was, hij het niet 
Ianger meer deed' .34 Het is mogelijk, maar niet 
waarschijnlijk dat het echt zo gegaan is. 

Oppositieleider 
Na zijn vertrek als Kamerlid volgde De Kadt de ont
wikkelingen in de PvdA met toenemende scepsis. 
De opkomst van Nieuw Links (.de vijfde colonne 
van het Russische imperium'3S) benauwde hem 
zeer. Na het befaamde partijcongres van 1969, waar 
Nieuw Links zijn status bevestigd zag met zetels in 
het partijbestuur, klaagde De Kadt dat de partij haar 
oude I eden liever kwijt dan rijk was. 36 Hij bedankte 

30 . De pre-adviezen va11 De Kadt en 
Ruygers en het verslag van de discussie 
zijn te vinden in het archief van de 
PvdA (Commissie Buitenland). 

Uit de notulen van het Partijbestuur 
van 26 september I962 blijktdat 
Broekmeyer zijn lidmaatschap had 
opgezegd ( archief PvdA). 

Partijbestuur, 2 I december I 96 I. 
Archief PvdA. De kwestie kwam daar
na nag enige keren terug in de 
bestu ursvergaderingen. 

3 I . De recensie was getiteld 'Visie of 
achterlijkheid'. Van 'de Nederlandsc 
geestverwanten van de Joegoslavische 
communisten' zei De Kadt dat zij hun 
cellenbouw ook in de PvdA bedreven. 
Socialisme en Democratie, I 96 2, 96-99. 

3 2. J. de Kadt, 'Falende oppositie? Na 
de algemene beschouwingen' in: 
Socialisme en Democratie, I 962, 76 I-
769. 
3 3. Notulen Dagelijks Bestuur, I 3 
december I 96 I en Notulen 

34· Jan Bank, Martin Rosen Bart 
Tromp, 'Profiel Jacques de Kadt' in: 
Het eerste jaarboek voor het democratisch 
socialisme (Amsterdam, I979) 283-338 
(3 2 I). 
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nog niet onmiddellijk als lid, omdat hij nog een 
sprankje hoop koesterde op verbetering. Oprichting 
van een nieuwe partij, die dan de vakbeweging als 
basis zou hebben, vie] wat hem betreft te overwe
gen. De kans dat dat zou lukken achtte hij echter niet 
groot. Waarschijnlijker was, dat het 'verrottings
proces' in de PvdA gestaag voortgang zou vinden. 
Niet lang daarna zegde De Kadt toch maar zijn lid
maatschap van de PvdA op. Daarmee kwam een eind 
aan een verbintenis van lange jaren die, zo mag wor
den geconcludeerd, in beider voordeel was geweest. 
De Kadt was altijd in zekere zin randfiguur geble
ven,36 maar had aan de PvdA een forum voor zijn 
ideeen en een basis voor inkomen en carriere gehad. 
De partij mocht hem dankbaar zijn voor het inbren
gen van intellectuele gaven die, ofschoon ook vaak 
niet met een positief effect aangewend, de vlam van 
het nimmer eindigende debat brandend hie! pen hou
den. 

Tijd voor samenvatting ~n conclusie. Nauwkeurige 
beschouwing van de rol die De Kadt in de Partij van 
de Arbeid heett gespeeld, maakt duidelijk dat hij 
met zijn ideeen voor de partij slechts korte tijd echt 
leidsman is geweest. Zeker, hij werd om zijn glas
heldere opinies en niets verbloemend taalgebruik 
gewaardeerd, maar dit betekende niet dat zijn me
ning altijd richtinggevend was. Aileen in het begin 
van de jaren vijftig was wat De Kadt verwoordde zo 
ongeveer het standpunt van een grote meerderheid. 
De Partij van de Arbeid was niet zo monolithisch en 
dogmatisch als wei gezegd wordt. Op alle terreinen 
- ook op dat van de buitenlandse politiek - von den 
voortdurend discussies plaats. De Kadt had daarin 
een gezaghebbende stem, niet minder en niet meer. 

Aileen al de houding van De Kadt tegenover de 
idee van de Doorbraak (het streven gelovigen en 
niet-gelovigen binnen een partij samen te Iaten wer
ken) stond het innemen van een waarlijk centrale 
positie in de weg. Hij had er weinig mee op, kon er
mee Ieven, maar bleef seep tisch over de waarde van 
de inbreng van de religie en de dragers van het ge-

35. J. de Kadt, Ajscheid van de Pvc/A?, 4· 
3 6. Is De Kadt bij voorbeeld ooit voor 
een staatssecretariaat in aanmerking 
gekomen, zeals hij zelf meende? (Zie 
het in noot 3 5 genoemde stuk, dat 
mede op een interview met De Kadt 
gebaseerd is [p. 3 2 2 ]). A is daarvoor 
concrete aanwijzingen zijn heb ik die 

loof. In toenemende mate ergerde hij zich aan dege
nen die zich met religieuze argumenten mengden in 
het debat over het buitenlands beleid. Zij stichtten 
slechts verwarring, meende hij. 

Martin van Amerongen noemt De Kadt als prak
tizerend politicus 'faliekant mislukt' .37 Die kwa
lificatie is niet juist. De Kadt vertolkte soms voor
treffelijk het standpunt van zijn partij. Soms deed hij 
dat niet. Zowel door weerstand te wekken als door 
te overtuigen lokte hij discussie uit. Iemand met zijn 
staat van dienst in de partij kan geen 'faliekant mis
lukt' politicus worden genoemd. De mislukking op
hangen aan zijn gebrek aan objectiviteit is hoe dan 
ook onzin, want de politicus is niet objectief en kan 
dat ook maar beter niet willen zijn. Hij moet stand
punten innemen over actuele aangelegenheden, en 
dat was De Kadt uitstekend toevertrouwd. 

Bij vee] mensen in de PvdA die het niet met hem 
eens waren, dwong De Kadt niettemin respect af 
voor zijn eruditie. In die zin maakte hij school: voor 
een jongere genera tie was hij in belezenheid en wat 
zijn ideeen over de verhouding tussen cultuur en 
politiek betrof een voorbeeld. (Den Uyl bijvoor
beeld was zo iemand die veel respect had voor De 
Kadt als filosoof van het cultuursocialisme. Het gaat 
echter beslist te ver hem als een 'volgeling' van De 
Kadt te beschouwen. Zelf had Den Uyl er in ieder 
geval een hekel aan als zoiets werd gesuggereerd.) 
Verder kunnen we het eens zijn met wat Josine 
Meijer over De Kadt schreef in een recensie van Uit 

mijn communistentijd: 

'Waarschijnlijk heeft De Kaot, ondanks al zijn 
buitengewone gaven, een tekort dat hem ook al was 
de historische situatie gunstiger geweest, verhin
derd zou hebben een groot politiek Ieider te wor
den . Het is het onvermogen om zich van een kader 
te omringen dat uit meer dan de sympathieke, een
voudige mensen van het tweede plan bestaat. Hij 
heeft dikwijls leiderskwaliteiten getoond, maar dat 
waren de kwaliteiten van een oppositieleider, niet 
van iemand die iets nieuws opbouwt. '3 8 

over bet hoofd gezien. 
37· M. van Amerongen, 'De onbeteu
gelde tong van Jacques de Kadt' in: 
NRC/Handelsblad, 28 aprili99o, 7· 
38 . Josine Meijer, 'Terugblik op een 
overwonnen maar aanvaard verleden' 
in: Socialisme en Democratie, 1966, 128-

IJ6(I35). 
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Fiscale 

normvervag1ng 

men-leven' een kwestie is 
Jan Modaal heeft leren re
kenen . Beleidsmakers be
ginnen zich bewust te wor
den van dat feit. De on
mondige en nauwelijks 

L.G.M. STEVENS van geven en nemen raakte 
daardoor verzwakt. 

Hoo9leraar jiscale economie te Rotterdam In sociaal-economisch 
opzicht zijn het draag-

zelfredzame burger voor wiens belangen zij moesten 
opkomen en voor wie de verzorgingsmaatschappij 
werd ontwikkeld, blijkt zich te hebben ontpopt tot 
een koel calculerende burger. Voor deze burgers is 
het welbegrepen eigenbelang het belangrijkste ori
entatiepunt. Het maakt hem tot dief van eigen por
temonnaie als hij niet maximaal gebruik zou weten 
te maken van de beschikbare collectieve voorzienin
gen. De vanuit de warme solidariteitsgevoelens op
gebouwde verzorgingsvoorzieningen blijken zo
doende onvoldoende hestand te zijn tegen de kille, 
zakelijke benadering van de profiterende burger, die 
berekent welk gedrag hem het meeste rendement 
oplevert. Zelfs wordt daarbij veelal het rendement, 
dat met illegale ofhalf-illegale middelen kan worden 
bereikt, in de beschouwingen betrokken. 

Waar komt die individualistisch-profiterende 
houding vandaan? Op die vraag zal ik in het navol
gende een antwoord trachten te formuleren, waar
bij naast het proces van individualisering ook de rol 
van de overheid ter sprake zal komen. 

Ei9en richtinB 
Na de Tweede Wereldoorlog hebben vele op de col
lectiviteit gebaseerde instituties hun aantrekkings
kracht verloren. De in de jaren zestig opgegroeide 
generatie is, minder dan bij voorgaande generaties 
het geval was, geconfronteerd geweest met de 
noodzaak in collectieve verbanden te moeten Ieven. 
Niet alleen werden de gezinnen kleiner, maar ook 
kon de toenemende welvaart gemeenschappelijke 
keuzes omvormen tot individuele beslissingen. 
Praktische oefeningen in gemeenschapszin werden 
daardoor een minder alledaagse ervaring. Zo door
brak bijvoorbeeJd een eigen TV op de eigen karner 
de noodzaak via gemeenschappelijk overleg tot een 
programmakeuze te komen. De 'eigen richting' is 
zozeer een vanzelfsprekendheid geworden, dat ge
voelens van gemeenschapszin al snel geassocieerd 
worden met de overleefde plastic-lampekappen
kneuterigheid uit de jaren vijftig. Het besef dat 'sa-

krachtbeginsel in de belas
tingheffing en het solidariteitsbeginsel in de sociale 
verzekeringen uitdrukking van het solidariteitsge
voel van de samenleving. De calculerende burger is 
daarbij echter een storend element. Hij laat zich im
mers weinig gelegen liggen aan het morele ideaal 
van de samenleving. Hij gedraagt zich, waar moge
lijk, als free rider. In de belastingheffing komt dit tot 
uitdrukking in de pogingen zich aan de bekostiging 
van de collectieve voorzieningen te onttrekken, aan
gezien dit toch geen consequenties heeft voor zijn 
aanspraken. In de sociale zekerheid wordt vrijelijk 
en zonder terughoudendheid aanspraak gemaakt op 
sociale-zekerheidsuitkeringen zonder te !etten op de 
maatschappelijke kosten ervan. Zolang de uit het 
morele ideaal afgeleide waarden en belangen door 
brede Iagen van de samenleving worden onderschre
ven, is er sprake van maatschappelijke stabiliteit en 
afwezigheid van waardeconflicten . De handhaaf
baarheid van de op die normen gebaseerde regelge
ving is minder problematisch als deze beginselen 
ook gedragen worden in de harten van de burgers. 
De mate waarin dit daadwerkelijk gebeurt, bepaalt 
het draagvlak voor de maatschappelijke solidariteit. 
De calculerende mentaliteit van de burger is het 
virus dat dit ideaalbeeld verziekt. De sociale verant
woordelijkheid wordt gesmoord als deze wordt be
antwoord met de zelfzuchtige, op eigenbelang ge
richte opstelling van de free rider. 

De bovenbedoelde mentaliteitsomslag, versterkt 
door de gewijzigde demogr¥Jsche omstandigheden 
(vergrijzing), stelt de bekostiging van de verzor
gingsstaat thans zwaar op de proef. Slechts de mate 
waarin de reikwijdte van de welvaartsstaat wordt 
teruggesnoeid lijkt nog enige partijpolitieke pro
fileringsmogelijkheid te bieden. Interessant is in dat 
verband hoe Hans Droppert in Socialisme &...Demo

cratie, januari 1992, vanuit deze worsteling beleids
uitgangspunten formuleert die zelfs door verstokte 
liberalen moeiteloos zouden kunnen worden onder
schreven. 'De maatschappij .moet zodanige rand-
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voorwaarden scheppen dat ieder mens in staat is en 
gestimuleerd wordt tot creativiteit en initiatief ( ... ). 
De overheid moet streven naar grotere effectiviteit 
van haar maatregelen. De bestuurbaarheid van de 
maatschappij vereist een zelfbeperking van de poU
tiek, een herontdekking van de markt als efficient en 
democratisch (!?L.s.) regelmechanisme en een be
perking van de diensten die als collectief moeten 
worden beschouwd. Vee! collectieve diensten kun
nen beter worden gereguleerd via de markt. De 
burgers zijn dan in staat zelf te beslissen welke dien
sten zij wensen af te nemen. Ze kunnen zodoende 
ook eisen stellen aan de kwaliteit ervan.' 

Een meer marktconforme wijze van hesturen 
lijkt het antwoord te zijn op het heheersbaarheids
vraagstuk van de collectieve sector. Het sociale di
lemma wordt opgelost dqor de als collectieve goe
deren aangeboden zorgdiensten en voorzieningen 
waar mogelijk te individualiseren. Het marktmecha
nisme zal dan bepalen wat wordt voortgebracht en 
aan wie het gehodene ter heschikking staat. Het ge
loof in de invisible hand van de Grote Homo Econo
micus is terug met ifjiciency als helangrijkste keur
merk. Wie nog aan zijn zegeningen durft te twijfelen 
wordt verwezen naar de Oosteuropese puinhopen 
van de planeconomie. 

In het rechtsleven lijkt zich een soortgelijk zelfzuch
tig individualiseringsproces te voltrekken. De col
lectieve norm waaraan het individu zich onderge
schikt heeft te maken, wordt in toenemende mate 
verdrongen door de 'eigen richting' van het 'dat 
maak ik zelf wei uit'. De op zelfontwikkeling en 
zelfverantwoording gebaseerde individualisering 
dreigt te worden verstikt door egocentrische ele
menten die de hoventoon gaan voeren . 

Zolang de inhoud van de rechtsregels heant
woordt aan de in een samenleving geldende innerlij
ke overtuiging, hehoeft de nakoming ervan niet 
door een uitwendige macht te worden afgedwon
gen. De moraal is geworteld in het geweten van de 
mens en komt voort uit een inwendige macht die 
dwingt tot naleving van de norm. De daaruit voort
spruitende ethische normstelling reikt dieper dan 
het recht, aangezien deze is verhonden met de aspi
ratiemoraal die als zodanig niet hehoeft te worden 
afgedwongen . Het recht heweegt zich echter op het 
lagere niveau van de plichtmoraal. Het is de uitwen
dige, dwingende norm, die is ge'institutionaliseerd 
in de wet, de social control of het tahoe met hijheho
rende - bestraffende - sancties. 

Naarmate de aspiratiemoraal van een samenleving 
hoger is, kan ook de rechtsnorm hoger worden ge-

' 

spannen. Een sterk normhesef is van grote invloed 
op de aanvaarding van de rechtsnorm; ze hehoeft 
een minder precieze wettelijke formulering om gel
dingskracht te hezitten . Voor de normhandhaving is 
deze omstandigheid van wezenlijk helang. lndivi
dualisering van de rechtsnorm doet het draagvlak 
ervan echter afbrokkelen. Een te ver doorgeschoten 
ethisch relativisme knaagt geducht aan de mogelijk
heden tot rechtshandhaving. 

lnstrumentaliserinB van het belastinarecht 

De wetgever zet een proces van normvervaging in 
werking als hij zich nadrukkelijk gaat hezighouden 
met waarden die laag in de waardenhierarchie note
ren. Hij wordt dan a! snel geconfronteerd met in de 
maatschappij aanwezige helangenconflicten. Rechts
opvattingen zullen dan niet meer hoven het niveau 
van de politieke mening uitstijgen. Door de wel
vaartsstaatconceptie van de afgelopen decennia is de 
spanning tussen recht en heleid hedenkelijk hoog 
opgelopen. De architecten van de welvaartsstaat in
troduceerden de instrumentalisering van de wet als 
vanzelfsprekend fenomeen. De wet werd een he
langrijk instrument tot heleidsrealisatie. 

Toen de investeringen niet voldoende selectief 
van overheidswege konden worden gestuurd, werd 
de w 1 R ingevoerd als helastingvrij subsidie-instru
ment. De regeling werd opgesierd met een rijk ge
schakeerd toeslagenassortiment, afhankelijk van de 
beleidsmatige appreciatie van de investering. Door 
zijn complexiteit legde de regeling een zware last op 
de fiscus als uitvoeringsinstantie. We hehhen aan 
dat 'maatschappijhervormend' wetsvoorstel weinig 
vreugde heleefd. Het heleidsmatige gestoethaspel 
waarmee de w 1 R in al haar fasen van uitvoering was 
omgeven heeft de geloofwaardigheid van het over
heidsheleid een geduchte deuk hezorgd. 

Maar ook op andere terreinen pleegt de he
lastingheffing als heleidsinstrument te worden inge
zet. Zo worden, wanneer werknemers te weinig 
sparen, gefacilieerde hedrijfsspaarregelingen of 
winstdelingsregelingen gei:ntroduceerd. Van soort
gelijke oorsprong is de rente- en dividendvrijstel
ling. De werkgelegenheid in de houw werd gesti
muleerd door het groot onderhoud aan de eigen wo
ning aftrekhaar te stellen. En op het nippertje werd 
voorkomen dat voor verbetering van de arheidsmo
biliteit een speciale aftrekpost wegens aankoopkos
ten van een vervangende woning zou worden gei'nt
roduceerd. De milieuheffingen worden steeds pro
minenter ingezet als instrument van milieuheleid. 
Ter wille van verruiming van het aanhod van kamers 
is momenteel een wetsvoorstel aanhangig tot vrij
stelling van de ophrengsten uit kamerverhuur. De 
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grote mate van fraudegevoeligheid van deze en 
soortgelijke regelingen wordt ter wille van de over
heersende beleidsdoelstelling kennelijk voor lief ge
nomen. Voorts leidt dit soort nevendoelstellingen 
tot ingewikkelde wetgeving. Ze vertroebelen het 
zicht op de primaire functie van de belastingheffing, 
zijnde de rechtvaardige verdeling van de lasten. 

De (belasting)wet wordt daarbij zozeer afge
stemd op de actuele politieke wenselijkheid dat het 
rechtskarakter, en daarmee de persoonlijke rechts
beleving, in het gedrang komt. Wet en recht komen 
met elkaar op gespannen voet te staan. Het individu 
komt in de (belasting)wet niet meer tot zijn recht. 
Een gevoel van vervreemding maakt zich daardoor 
meester van de belastingplichtige burger die de 
overheidsdoelstellingen niet Ianger als de zijne kan 
of wil onderschrijven of deze zelfs daarmee in strijd 
acht. Het zal duidelijk zijn dat naarmate de wet in 
sterkere mate wordt ervaren als een middel waar
mee de overheid haar politieke wil doordrukt, zij 
aan respect inboet. 

De verschraling van het rechtskarakter van het be
lastingrecht heeft de wetgever in belangrijke mate 
aan zichzelf te wijten. De kwa.liteit van de fiscale 
wetgeving laat te wensen over en de intenties zijn 
vaak te zeer politiek omstreden; de wetten hebben 
daardoor vaak, ofhebben een te beperkt maatschap
pelijk draagvlak. De bureaucratische verkokering 
leidt te gemakkelijk tot regelgeving waarvan de 
effecten op andere beleidsterreinen niet of onvol
doende zijn overzien. Soms zijn de verschillende 
beleidsdoelstellingen zelfs onderling tegenstrijdig. 
Dit geldt in versterkte mate voor de EG -regelge
ving. In de belevingswereld van de burger is de EG
wetgeving een technocratisch afstandelijk complex 
van voorschriften met een zeer beperkte democrati
sche legitimatie. 

De afbrokkeling van de rechtsnorm wordt wei 
heel erg duidelijk zichtbaar als zelfs overheidsinstan
ties naar wegen zoe ken om aan de belastingheffing te 
ontsnappen. Om uit de WIR-pot een graantje mee 
te pikken, bedienden vele overheidsinstellingen zich 
op oneigenlijke wijze van de sv-vorm. Legermate
rieel werd om redenen van belastingbesparing opge
slagen in douane-entrepots. V ele gemeenten hebben 
ter besparing van omzetbelasting bedrijfsmiddelen 
geleased met gebruikmaking van de !Jslandroute. 
Ook worden overheidsgebouwen 'ingepakt' in een 
diensten-B v die vervolgens deze gebouwen ver
huurt aan het overheidslichaam. De enige doelstel
ling van dergelijke constructies is besparing van om
zetbelasting. De nationale overheid blijkt zich trou
wens ook lang niet altijd getrouw te willen voegen 

naar de EG-voorschriften. Het is daarom te eenzij 
dig de normvervaging als verwijtbaar gedrag de bur
ger in de schoenen te schuive~. Het probleem zit 
dieper. 

Als een bus moeizaam de berg opsputtert en dreigt 
te stranden zullen de passagiers, allen met het zelfde 
reisdoel voor ogen, uitstappen en naar vermogen de 
bus naar hoven duwen om toch het reisdoel te berei
ken. Degene die pontificaal in de bus blijft zitten, 
wetend dat de anderen toch wei hard genoeg zullen 
duwen om de top van de bergweg te bereiken, zal bij 
de afdaling het misnoegen deelachtig worden van de 
uitgeputte, weer ingestapte passagiers. Discussies 
rond oneigenlijk gebruik van de fiscale wetgeving 
hebben de neiging zich af te spelen met dit pro
fiteursbeeld voor ogen. Dit betekent echter cen be
langrijke versimpeling van de problematiek. Hierin 
ligt immers de basisgedachte besloten dat - evenals 
de passagiers van de bus - aile betrokken personen 
hetzelfde doel voor ogen hebben. Wanneer er ech
ter passagiets In de bus zltten die onvrijwillig zijn 
ingestapt en zonder eigen belang meereizen, moet 
men er rekenlng mee houden dat zij weigerachtig 
zullen zijn ten aanzien van de duwactiviteiten . De 
fiscaliteit kent vele gedwongen passagiers die zich 
.aan een financiele bijdrage zullen onttrekken zodra 
zij daartoe een mogelijkheid krijgen. 

Een dergelijke gebrekkige normaanvaarding 
manifesteert zich op diverse manieren. In het econo
mische Ieven is dit zichtbaar in het afwentelingsver
schijnsel. De sterkste marktpartij k<m zijn belastins

druk cifwentelen op de zwakkere. Met rechtvaardig
heid heeft het marktmechanisme echters niets uit
staande. Een andere vorm van afwenteling speelt in 
het rechtsleven. Personen kunnen door gebruikma
king van listige constructies verrnijden dat zij onder 
de reikwijdte van een belastingwet vallen . Zij kun
nen op die manier de belastinshiffins ontsaan, waar
voor anderen vervolgens moeten opdraaien. Naar
mate de wetgeving minder duidelijke rechtvaardig
heidsprincipes kent zal de legistische rechtsopvat
ting meer ruimte bieden aan een dergelijk ontwij
kingsgedrag. De meest markante afwijzing van de 
belastingheffing komt tot uitdrukking in de belas

tinsfraude. Sociologisch beschouwd zijn de drie ge
noemde varianten van belastingvermijding uitdruk
king van een te beperkte aanvaarding van de fiscale 
rechtsnorm; slechts de fraude is strafrechtelijk ver
volgbaar. 

Fiscale Jraude 
Over de omvang van het zwarte circuit zijn talloze 
speculatieve berekeningen gemaakt. Kenmerkend 
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van een illegaal circuit is echter dat het zich per de
finitie aan een officiele waarneming onttrekt. Be
paald opmerkelijk is dan ook dat in diverse Miljoe
nennota's intensivering van de bestrijding van onei
genlijk gebruik en misbruik als dekkingsmaatregel 
werd opgevoerd. De Miljoenennota 1987 spande de 
kroon met een taakstellende opbrengst van twee 
miljard gulden (inclusief premies). 

Misbruik en oneigenlijk gebruik worden hoe Ian
ger hoe meer in een adem genoemd. Zij gelden 
daarbij soms als identieke begrippen. In het Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal (Van Dale, 
tiende druk) wordt 'oneigenlijk gebruik' aangeduid 
als een eufemisme voor 'misbruik'. Voor de fiscalist 
zal de term 'oneigenlijk gebruik' even wei duiden op 
een juridisch relevante nuancering. Daar waar mis
bruik een strafrechtelijk vervolgbare wetsovertre
ding impliceert, wordt oneigenlijk gebruik gezien 
als een handelwijze die - blijvend binnen de be
woordingen van de wet - strafrechtelijk niet dis
kwalificeerbaar is. Maatschappelijk spreekt men dan 
van een profiteursmentaliteit. 

Het ligt voor de hand dat in een samenleving 
waarin het egocentrische element groter wordt ook 
de neiging tot fraude en oneigenlijk gebruik toe
neemt. Het ontgaan van belasting door het gebruik 
van listige juridische constructies is de afgelopen ja
ren evenwel beduidend moeilijker gemaakt. De 
meest opzichtige lekken in het fiscale inkomensbe
grip zijn inmiddels door een casuYstisch uitgevoerde 
reparatiewetgeving gedicht. Voorts is in de belas
tingrechtspraak met behulp van het leerstuk van 
jraus Ienis aan vele confectieachtige belastingtrucs 
een halt toegeroepen. Op deze wijze is het recht
vaardigheidsgehalte van de belastingheffing toegeno
men. 

Dit neemt echter niet weg dat op de concrete 
uitvoering in de fiscale wetenschap felle kritiek is ge
leverd. Daarbij is in eerste instantie te denken aan 
het feit dat de vele partiele aanpassingen haaks staan 
op het streven naar vereenvoudiging. Maar belang
rijker nog is de kritiek dat de wetgever te eenzijdig 
naar de belangen van de overheid heeft gekeken en 
te wcinig oog heeft gehad voor de rechtspositie van 
de burger. Om redenen van uitvoerbaarheid werden 
overkill-elementen te gemakkelijk aanvaard. Ook 
zijn de uitvoeringsbevoegdheden van de belasting
dienst belangrijk uitgebreid. Er kan uiteraard geen 
bezwaar bestaan tegen het streven de belastingdienst 
in staat te stellen de naleving van de belastingwetten 
effectief te laten controleren. Maar dan verdient ook 
de rechtspositie van de belastingbetaler serieuze 
aandacht. Het door de Belastingdienst in november 

I 99 I gepubliceerde Belastingstatuut is voor dat doe! 
duidelijk te pover. Een beter gegarandeerde rechts
positie van de burger is het noodzakelijk comple
ment van een overheidsorgaan met grote bevoegd
heden. 

Door de reparatiewetgeving is de effectieve pro
gressielijn van de loon- en inkomstenbelasting slui
penderwijze verscherpt. In een maatschappij waarin 
de overheid door uitvoering van haar klassieke over
heidstaken, door milieubescherming en door verbe
tering van de infrastructuur 'waar' voor haar geld 
moet bieden zal belastingheffing op basis van de pro
fijtgedachte wei worden aanvaard. Aan solidari
teitsoffers in de vorm van een draagkrachtsheffing 
zal de individualistische samenleving echter weinig 
ruimte bieden. 

De hoge marginale tarieven hebben bij de mid
den- en hogere inkomensgroepen toenemende be
lastingweerstand tot gevolg. Als reactie daarop heeft 
de Vereenvoudigingswetgeving, conform de inter
nationale tendens, een opzichtige uitruil tussen ver
laging van de toptarieven en verbreding van de 
heffingsgrondslag doorgevoerd. De door de tarief
verlaging gesuggereerde verlaging van de belasting
druk treedt in werkelijkheid echter niet op; de hoge 
belastingdruk wordt slechts gecamoufleerd. Het 
gevaar van een dergelijke uitruil is dat de tariefverla
ging ruimte kan creeren ·voor een toekomstige ta
riefverhoging, die door de verbrede basis dan extra 
opbrengst oplevert. . 

De reparatiewetgeving trof vooral de hoge inko
mensgroepen. Het tot de jaren tachtig algemeen 
levende gevoelen dat deze categoric in werkelijk
heid minder te lijden zou hebben onder de progres
sie van de inkomstenbelasting dan de tariefstructuur 
aangeeft, is daardoor in afnemende mate in overeen
stemming met de werkelijkheid. Met name de hef
fing van de vermogensbelasting - waarvoor overi
gens geen overtuigende rechtsgrond aan te voeren is 
- versterkt het beeld dat de overheid een ongerecht
vaardigd zware claim legt op het door de burger ver
diende inkomen. Per saldo zal ook de burger met 
een hoger inkomen sneller zijn toevlucht gaan zoe
ken tot fraude of anderszins pogen aan deze zware 
druk te ontkomen . Symptomatisch is de toenemen
de belastingvlucht naar Belgie. 

Driejactoren 
Het fraudebee ld laat zich moeilijk volledig in kaart 
brengen. De omvang van de fiscale fraude wordt 
door een aantal factoren bepaald: a. het ontduikings
milieu; b. het ontduikingsrendement; c. de sanctie. 
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ad. a: het ontduikinssmilieu 
Onder het ontduikingsmilieu wordt begrepen het 
geheel van factoren die een rol kunnen spelen bij de 
neiging tot belastingontduiking. Van groot belang is 
de mate waarin de belastingontduiking maatschap
pelijk wordt aanvaard. Als iedereen 'het' doet, ben 
je dief van je eigen portemonnaie als je je kansen niet 
te baat zou nemen. De fraudetolerantie is naar rnijn 
mening de laatste jaren duidelijk verminderd. Toen 
het 'mindermeer' ging omslaan in een 'meer min
der' groeide het besef dat wat de een te weinig be
taalt, door de ander extra moet worden opgebracht. 
De fraudetolerantie is daardoor vanuit dezelfde ge
voelens van eigenbelang verminderd. De lacherige 
houding dat 'belastingbetalen voor de dommen is' is 
verleden tijd. Overheidsoptreden tegen ontgaansge
drag vond daardoor brede maatschappelijke steun. 

Ook negatieve persoonlijke ervaringen met de 
belastingdienst kunnen als rationalisatie voor fraude 
fungeren. De belastingdienst tracht via een klantge
richte benadering zo weinig mogelijk voedsel te ge
ven aan deze gevoelens. Waar echter ook de belas
tingdienst niets'aan kan veranderen is de hoogte van 
de belastingdruk. De weetstand die dat oproept kan 
slechts door vermindering van de collectieve uitga
ven en dienovereenkomstige lastenverlaging wor
den weggenomen. Hoge marginale tarieven kweken 
begrip voor belastingontduiking. Ingewikkelde en 
moeizaam uitvoerbare wetgeving hebben hetzelfde 
effect. 

ad. b: het ontduikinssrendement 
Het ontduikingsrendement is hoger naarmate de be
lastingdruk hoger is. Toch leert empirisch onder
zoek dat de afwijzing van fraude groter is naarmate 
inkomen (en opleiding) boger is. Hierbij dient men 
te bedenken dat er een belangrijk verschil kan be
staan tussen 'zeg-gedrag' en 'doe-gedrag'. Hoe bo
ger men is opgeleid, hoe sterker men sociaal is ge
conditioneerd . Voorts bieden de mogelijkheden tot 
belastingvermindering via fiscale constructies een 
uitweg om te ontkomen aan de hoge belastingdruk 
zonder dat men zijn toevlucht behoeft te nemen tot 
belastingfraude. 

ad. c: de sanctie 
Het loon van de fraude zal bewust of onbewust wor
den afgewogen tegen de zwaarte van de sanctie . 
Daarom is ook het sanctiebeleid een belangrijke fac
tor die op het fraudegedrag van invloed is. De admi
nistratief- en strafrechtelijke boeten zijn in reactie 
op het Belastingfrauderapport van I 98o aanmerke
lijk verruimd. Voorts is via een achterdeur, ingaande 
I 99 I, de sanctie extra verzwaard door dergelijke 
boeten niet Ianger fiscaal aftrekbaar te stellen. Dit is 

met name voor ondernemers/werkgevers van be
lang. 

Voor de elfectivi,teit van de strafbedreiging is 
vooral de pakkans relevant. Naarmate de ontdek
kingskans kleiner is, zal van de sanctie een geringere 
rem op de fraude uitgaan. Deze pakkans is niet voor 
iedereen gelijk. De ondernemer met een omvangrij
ke administratie heeft in dit verband ruimere moge
lijkheden dan de loon trekker. De frau de is ook niet 
bij iedereen even gemakkeHjk bewijsbaar. Een 'ver
schrijving' of 'telfout' in een aangifte of bijlage van 
de aangifte is moeilijk tot (poging tot) fraude te be
stempelen, terwijl 'zwart loon' of 'steunfraude' ge
makkelijker als zodanig te onderkennen is . De fis
cale wetgever zou er verstandig aan doen in elk 
wetsvoorstel zich te bezinnen op de praktische hand
haafbaarheid van de regels. Regels die niet elfectief 
te controleren zijn, tasten de geloofwaardigheid van 
de overheid aan. De reorganisatie van de belasting
dienst is er mede op gericht 'klantgerichter' op te 
treden. Oat wil zeggen dat zij zich beter instelt op 
specifieke fraudemogelijkheden van de belastingbe
taler. In dat kader hebben branchegewijze landelijke 
renseigneringsacties, zoals actie Schuimkraag, 
Goudtand etc. ruime publiciteit getrokken. De 
beeldvorming omtrent de pakkans is daardoor dui
delijk bei'nvloed. 

Een belangrijk element bij het verhogen van de pak
kans bij fraude is de mate waarin de belastingdienst 
over informatie beschikt. Met betrekking tot de in
formatieverstrekking is de positie van de fiscus in be
langrijke mate versterkt. De renterenseignerings
verplichting door het bankwezen is daarvan een in 
het oog springend voorbeeld . Ook anderszins zijn de 
inlichtingen- en boekhoudvoorschriften uitgebreid 
door meer personen en lichamen daarin te betrek
ken en deze aan stringentere bepalingen te onder
werpen. Voorts is de toenemende internationale 
uitwisseling van fiscale informatie tussen belasting
administraties onder ling een elfectief wapen om het 
ontduiken van belastingen via internationale wegen 
of method en in te dammen. 

lnvoering van het sofi-nummer maakt voorts de 
gegevensverwerking en informatieselectie doel
trelfender. Daarenboven wordt getracht door het 
opvoeren van de controlefrequentie van de boek
houdingen de controledichtheid te vergroten. Dit 
alles rechtvaardigt de conclusie dat de pakkans dui
delijk verbeterd is, hetgeen de ontduikingsneiging 
zal hebben afgezwakt. Voor een bepaalde categorie 
belastingplichtigen betekent dit echter dat de belas
tingfraude wordt gegoten in nog zwaardere crimine
le acties. 
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Conclusies 
Fiscale normvervaging is geen op zichzelf staand 
proces; het draagvlak voor maatschappelijke solida
riteit brokkelt over de voile breedte af. De individu
aliseringsdrift laat zich steeds moeizamer verenigen 
met het solidariteitsbeginsel van de sociaal-demo
cratie. Het wordt verdrongen door het profijt
beginsel dat associaties oproept met het meer libe
raal getinte marktmechanisme. De marges in de 
politiek zijn daardoor smaller dan ooit. 

De normvervaging is tevens het resultaat van een 
zich a! te bemoeierig opdringende overheid die de 
wet veelvuldig hanteert als rniddel tot beleidsrealisa
tie. Ook de belastingwetgeving wordt in toenemen
de mate als besturingsinstrument gehanteerd. De 
fiscale wetgever loopt daardoor echter het risico te 
verzanden in gedetailleerde en gecompliceerde re-

gelgeving. Ook de normstellende waarde van de 
wet wordt daardoor uitgehold. Dit heeft conse
quenties voor de naleving ervan. Het gaat te vaak om 
!outer technocratische ordeningsmaatregelen waar
in geen hogere ethische waarde meer in bet geding 
is. Dit doet afbreuk aan de rechtsdimensie van de 
wet; zij verliest aan ethische bezieling, aan legimiteit 
en daardoor aan vitaliteit. 

Het ontduikingsmilieu wordt in hoge mate mede 
bei'nvloed door de appreciatie van de overheidsacti
viteiten door de belastingbetaler. Wanneer de bur
'ger zich niet kan of wil identificeren met het over
heidsbeleid ligt hierin voor hem een 'legitimatie' 
van de fraude besloten . Naast een elfectief optreden 
tegen belastingfraude is het daarom belangrijk oog te 
blijven houden voor de diepere oorzaken van de 
fiscale normvervaging. 
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Paars biedt 
perspectief 

Op 24 maart presenteer
den de drie politieke jon
gerenorganisaties, de Jon
ge Socialisten in de PvdA 
(Js), de Jongeren Orga-

,MARK DE KONING 

19 8 2 en lijkt de PvdA van 
Wim Kok nu te onder
gaan. Vraag: wie wordt nu 
de nieuwe bloedbruid van Voorzitter jonae Socia listen in de PvdA 

nisatie voor Vrijheid en 
Democratie (J o v o) en de Jonge Democraten (J o) 
het Paarse regeerakkoord; een akkoord voor een 
coA-Ioze coalitie. Paars staat hierbij voor het sa
mengaan van de kleuren Rood en Blauw van de 
PvdA en vvo, 'de twee uitersten binnen de coalitie. 
Al geruime tijd leefde bij de drie politieke jongeren
organisaties het idee om zo'n akkoord tot stand te 
brengen. Op het niveau van afdelingen en regio's 
werken JS en JOVD vaak in een ongedwongen en 
plezierige sfeer samen en zijn de co A jongeren vaak 
de vreemde eend in de bijt. Vorigjaar namen de lan
delijke besturen van JS,J o en J ovo het initiatief om 
te komen tot een Paars regeerakkoord. De totstand
koming verliep uiterst serieus, er was sprake van 
echte onderhandelingen en zelfs van 'breekpunten'. 

Al zo lang als het CDA op het regeringspluche 
zit, wordt er door liberalen en sociaal-democraten 
gedroomd van een kabinet zonder het CDA. Veelal 
lijkt frustratie over de machtspolitiek van de chris
ten democratie hiervoor het motief. Het blijft vaak 
bij dromen,borrelpraat of keuvelen op een achter
namiddag. Zo heeft het befaamde Des-Indesoverleg 
tot nu toe niets opgeleverd. 

Daarom hebben JS, JD en JOVD een akkoord 
gemaakt dat een aanzet moet geven voor nieuwe 
politieke verhoudingen. Het akkoord wil een signaal 
geven aan de drie 'Paarse coalitiepartners'. Het is 
immers vanwege het onvermogen en de angsthaze
rij bij de politieke top van zowel PvdA, vvo als o66 
dat er tot nu toe nog geen links-liberale coalitie tot 
stand is gekomen. Als het erop aan komt dan is de 
verleiding van het CDA fataal. De laatste poging om 
een PvdA- vvo- o66 kabinet te formeren da-teert 
uit 1982. Toen nodigde PvdA-informateur Van 
Kemenade de jonge vvo-fractievoorzitter Nij-pels 
uit voor serieuze onderhandelingen. Nijpels wees de 
uitnodiging van de hand en ging in zee met de nieu
we coA-voorman Lubbers. Na zeven jaar regeren 
was de vvo vele illusies en Kamerzetels armer. Een 
zelfde lot onderging het o66 van Jan Terlouw in 

de christen-democraten? 
Frustratie over de slimme 

streken van het CDA was niet het belangrijkste 
motief voor de drie jongerenorganisaties om een 
Paars akkoord te maken. Het is natuurlijk leuk om 
Lubbers en Brinkman in de oppositiebankjes te zien 
kniezen maar het motief voor het smeden van een 
Paars regeerakkoord moet altijd inhoudelijk zijn. De 
Paarse zaak heeft haar eigen politieke agenda. Een 
pleidooi voor het serieus nemen van mensen, een 
actieve hervorrningspolitiek in het openbaar be
stuur, het verwijderen van de resten van verzuild 
Nederland, niet afschuiven van cruciale politieke 
beslissingen naar het maatschappelijk middenveld. 

Het Paarse regeerakkoord biedt dus meer dan 
alleen legalisering van euthanasie of het afschaffen 
van de financiele gelijkstelling van openbaar en bij
zonder onderwijs. Het biedt een samenhangende vi
sie op toekomstige ontwikkelingen. Ik doe hieron
der een greep uit de kernpunten van het Paars ak
koord. 

Jndividualiserina 

Centraal in het Paarse akkoord staat bet serieus ne
men van de zelfstandigheid van mensen. Oat bete
kent vee] aandacht voor emancipatie,een afkeer van 
welke vorm van discriminatie dan ook, erkenning 
van het principe dat een ieder vrij moet kunnen be
slissen over het eigen lichaam. De positieve waarde
ring van individualisering betekent dat in het Paars 
regeerakkoord duidelijk wordt gekozen voor het 
afschaffen van de kostwinnersfaciliteiten in de socia-

' le zekerheid. Deze vertegenwoordigen een ouder-
wetse opvatting van een samenleving die al drastisch 
gewijzigd is. Bovendien hebben ze een remmende 
werking op de arbeidsparticipatie van vrouwen. 

Het serieus nemen van mensen als individu bete
kent dat tal van achterhaalde en ongewenste regel
geving kan worden geschrapt. Zo dienen bijvoor
beeld de financiele voordelen, die verbonden zijn 
aan het huwelijk te worden opgeheven. Voorts client 
het huwelijk open te staan v~or iedere relatievorm. 

l 
n 

e 
E 

r 

t• 

b 
g 
s 
l: 



-

IVan 

,ler
: nu 
:van 

' ? 
1me 
:ste 
~en 

om 
jen 
~en 

De 
cen 
~en 

be
tild 
:ke 
!. 
I an 

fen 
~ij

lvi -
m
•k-

•e
:e
an 
ng 
•e-
te-
ITS 

tet 
.a
:r -

ch 
::le 

e
:1-
r-
jn 
nt 
:1. 

s &.o 6 1992 

Uit het oogpunt van individualisering en bescher
ming van privacy dienen de voordeurdelersregeling 
en de tweeverdienersregeling te worden afgeschaft. 
Er wordt gekozen voor een vereenvoudiging van het 
sociale zekerheidsstelsel. De drie politieke jonge
renorganisaties Iaten zich overigens niet verleiden 
tot een modieus pleidooi voor een mini-stelsel. 

De keuze voor individualisering betekent ook 
het afschaffen van overbodige en betuttelende regel
geving. Zo zal de winkelsluitingswet worden afge- , 
schaft. Ieclere winkel mag zelf zijn openingstijden 
bepalen. Dit past meer bij een moderne samenle
ving. De tijd dat heel Nederland om klokslag zes uur 
aan de gehaktbal zat is voorbij. 

Bestuurlijke hervorminaen 

Het functioneren van de overheid zal ook de komen
de deccenia volop in de belangstelling staan. Voor 
het Nederland van de 2 1 ste eeuw is een geheel an
dere overheidsorganisatie nodig. De overheid zal 
zich op vele fronten kunnen te!ugtrekken. Op ande
re gebieden zal de overheid juist nadrukkelijker op 
de voorgrond treden. Zo zal zij een belangrijke rol 
blijven spelen bij het stimuleren van de emancipatie 
en de bescherming van de zwakkere groepen. Op 
het gebied van milieu zal de overheid een sterkere 
rol moeten spelen. Voor een slagvaardig optreden 
zijn een aantal hervormingen noodzakelijk. Het gaat 
hier om decentralisatie , regionalisering, verzelfstan
diging of privatisering maar ook om democratise
ring. 

Het Paarse akkoord kiest voor een aantal ingrij
pende maatregelen om de verhoudingen tussen poli 
tiek en burger te verbeteren. Er wordt gekozen voor 
een indirect gekozen burgemeester, het kiezen van 
de (in)formateur door de Tweede Kamer, het horen 
van ambtenaren bij hoorzittingen van de Tweede 
Kamer, een herindeling van de departementen . 
Bewust van haar beperkingen client de politiek het 
primaat te heroveren. Oat betekent het inperken 
van de ambtelijke macht en het verminderen van het 
aantal adviesorganen. De politiek zal moeten leren 
wat het is om zelf beslissingen te nemen. 

In het algemeen hoeft het geen verbazing te wek
ken dat het Paarse akkoord kiest voor het ontzuilen 
van de samenleving. Binnen verschillende maat
schappelijke sectoren remmen oude verzuilde bol
werken nieuwe ideeen en creativiteit af. Het meest 
treffende voorbeeld vormt wei het omroepbestel. 
Nederland heeft behoefte aan een normaal en kwali
tatief mediabestel. 

Duurzame ontwikkelina 
Paars is Groen. Het Paarse regeerakkoord onder
schrijft de ambitie dat binnen een generatie de pro
duktie en consumptiepatronen zodanig moeten 
worden omgevormd dat zij voldoen aan de voor
waarden voor duurzame ontwikkeling. Er wordt 
een zwaar gewicht toegekend aan het belang van het 
milieu. Een beleid gericht op duurzame ontwikke
ling vereist meer dan een mentaliteitsverandering. 
J s, J o v o en J D kiezen voor een actieve en sturende 
rol van de overheid op het gebied van milieu . 

Er zal een verbod komen op CFK's en het ge
bruik van PVC in verpakkingsmatrialen; milieuhef
fingen zullen een grotere rol gaan spelen. Zo zal 
Nederland ook beginnen met het invoeren van ener
gieheffingen, al is aard en tempo van de invoering 
afhankelijk van de ontwikkelingen op Europees 
niveau. Er zal een Milieu-universiteit komen voor 
bundeling en verdieping van kennis op het gebied 
van milieu. Het wegennet zal niet meer worden uit
gebreid en de maximumsnelheid gaat terug naar 
honderd kilometer per uur. Gezien de ernst van de 
mestvervuiling zal de veestapel worden ingekrom
pen. Het Paarse akkoord bewijst dater met liberal en 
over milieubeleid te praten is. 

Verder houdt het Paarse akkoord een pleidooi voor 
een antikartelbeleid, het invoeren van het Europees 
staatsburgerschap, het afschaffen van de militaire 
dienstplicht, het afschaffen van de zinloze lintjesre
gen en het herinvoeren van het onderscheid tussen 
de gewone dienst en de kapitaaldienst op de Rijks
begroting. 

Nu het akkoord van de drukpers is gerald zullen 
de drie het er niet bij Iaten. De inzet is om de moge
lijkheid van de Paarse coalitie serieus onder de aan
dacht te brengen. Via tal van activiteiten zoals een 
scholierenenquete, een gezamenlijk congres in het 
voorjaar van 1993 en een schaduwkabinet willen we 
de Paarse zaak warm houden. De mogelijkheid van 
een Paarse coalitie biedt vooral voor de PvdA kan
sen. 

Paars en de vernieuwinB van de sociaal-democratie 

In N R c-Handelsblad van 2 april noemt Mark Kranen
burg de positie van de Jonge Socialisten bij de tot
standkoming van het Paarse akkoord interessant om
dat hij er een wijziging van hun positie in ziet. 'Ooit 
toen de jonge heer Rottenberg nog voorzitter van 
die club was, kon die PvdA niet radicaal genoeg zijn. 
Maar terwille van een coalitie zonder CDA zijn de 
PvdA-jongeren bereid vee! van het verleden te doen 
vergeten.' 

265 
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Nu mag het volgens mij niet zo zijn dat juist jonge
ren in de politiek het verleden in stand moeten hou
den, toch wil ik ingaan op de doelstellingen van de 
J s met Paars. 

Ik meen dat de J s met haar pleidooi voor Paars 
juist een stimulerende rol kan spelen in het vernieu
wingsproces. Het zal bij de vernieuwing van de 
PvdA niet gaan om een keuze tussen of de vorm, of 
de inhoud, of de strategie. Het gaat om een shock 
therapie voor een brede vernieuwing. De bezem 
moet dus door de verstarde en verzuurde partijcul
tuur om een transformatie te bewerkstelligen. Van 
een in zichzelf gekeerde ouderwetse partij naar een 
open, moderne en levendige partij. De verkiezing 
van Felix Rottenberg en Ruud Vreeman is maar een 
kleine, voorzichtige stap in dit proces. Het gaat ook 
om programmatische vernieuwing, om het debat 
over en de keuze voor een toekomstgericht pro
gramma met helder-samenhangende uitgangspun
ten. 

In deze vernieuwingsgolf zal de PvdA op zoek 
moeten gaan naar een nieuwe en herkenbare ideqti
teit. Identiteit staat niet los van de houding ten op
zicht van anderen. Dus zal de PvdA haar identiteit 
moeten bepalen ten opzichte van andere progressie
ve partijen, maatschappelijke organisaties zoals de 

vakbeweging of de milieubeweging en ten opzichte 
van de twee centrum-rechtse partijen : het CDA en 
de VVD. 

De aard van een regeringscoalitie bepaalt mede 
de identiteit van de PvdA. Met wie de Partij van 
Arbeid regeert en wie tegen een kabinet met de 
Partij van de Arbeid oppositie voert bepaalt het 
beeld van diezelfde Partij van de Arbeid. Zo is het 
zonneklaar dat omdat o 66 oppositie voert tegen een 
kabinet met de PvdA, en daardoor de hand en schoon 
kan houden, het beeld van o66 als een frisse moder
ne partij en dat van de PvdA als een verzameling van 
zeurende en tobberige ambtenaren versterkt wordt. 

Om nieuwe kiezers en nieuwe ideeen aan te 
trekken is het voor de PvdA noodzakelijk dat ze ook 
het imago en programma van een vernieuwingsge
zinde en toekomstgerichte partij krijgt. Wat de J s 
betreft lukt dat beter in een coalitie met v v o en o 66 
dan met het CDA. Het CDA is teveel de partij van de 
heersende macht en de stabiliteit om een rol te spe
len in maatschappelijke vernieuwingen. 

Met Paars zal het in de PvdA weer echt gaan 
bewegen en gaan dansen. Sterker nog, het zal in de 
hele vaderlandse politiek weer gaan bewegen en 
dansen . En is dat geen aanlokkelijk perspectief? 
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Burgerschap en 
moderne politiek 

Wibo Koole bespreekt: 

Jan Nekkers (red.), Concouren van ver

nieuwina. Heroriffntatie in de Partlj van de 

Arbeid, Amsterdam, Wiardi Beckman 

Stichting/Opleidingsinstituut PvdA, 

'992. 

Soms krijg je een hoek in handen 
dat inspir~rt en waarin je in bijna 
elk hoofdstuk een aantal zinsne
den vindt die raak zijn en je aan 
het nadenken zetten. Zinsneden 
die je tot politiek handelen aan
zetten. Mij overkwam het bij het 
lezen van de bundel Contouren van 

vernieuwinB. 

Vlak voordat half juli 199 2 de 
w A o-storm losbarstte, vond in 
het W oodbrookerscentrum in 
Bentveld de eerste Zomerschool 

PvdA plaats, waar partijleden zich 
intensief konden bezighouden 
met de plaats en toekomst van de 
sociaal-democratie. De school is 
een initiatief van de Wiardi Beck
man Stichting, het Opleidings
instituut PvdA, en de Arbeiders 
Gemeenschap der Woodbrook
ers. De bundel bevat de inleidin
gen die door een groep weten
schappers en politici tijdens de 
Zomerschool zijn gehouden. Het 
thema 'grondslagen en uitgangs
punten van de sociaal-democra
tie' is vanuit drie invalshoeken 
be-handeld: effectief burger
schap, technologische vernieu
wing en milieu als modernise
ringsproject, en electorale partij 
en politiek primaat. 

Burserschap als prosram 

De grote prestatie van de sociaal
democratie is volgens Bart Tromp 
(in een overigens vlak artikel) dat 
zij het elfectief staatsburgerschap 
van mensen heeft bevorderd. Oat 

is belangrijker geweest dan het 
verzet tegen het kapitalisme of 
het aanhangen van de socialis
tische heilsleer. Deze twee my
then over het ware karakter van 
de sociaal-democratie moeten 
volgens hem op de schroothoop 
omdat zij een reele toekomst 
voor de partij tegenhouden. Toch 
is een hernieuwde keuze voor 
burgerschap als politiek program 
niet vanzelfsprekend. Mark Bo
vens geeft terecht aan dat daaraan 
nog wei wat haken en ogen zitten. 

Bovens onderscheidt het klas

sieke liberalisme (te vinden bij een 
dee] van de vvo), waarin de na
druk ligt op de rechten van het 
au-tonome individu tegenover de 
Staat, het semeenschapsdenken (bij 
coA en ·klein rechts), waarin de 
gemeenschap en de plichten van 
het individu tegenover de ge
meenschap centraal staan, en ten
slotte - zijn voorkeur - het repu

blikeins humanisme (bij PvdA en 
o 66), de politieke gemeenschap 
van vrije en zelfsta~dige burgers . 
In deze poBtieke gemeenschap is 
burgerschap een institutionele 
status, een ambt, waaraan rech
ten kunnen worden ontleend en 
van waaruit burgers de overheid 
en medeburgers kunnen aanspre
ken. Burgerschap betekent hier 
zelfbestuur. 

In het republikeins humanisme 
is politiek volgens Bovens 'het te 
midden en ten overstaan van de 
medeburgers debatteren en argu
menteren over de inrichting van 
de samenleving'. Deze idee over 
burgerschap legt de voorwaarden 
aan voor het bedrijven van poli
tiek. Burgerdeugden die erbij 
horen zijn: tolerantie, burger
moed, solidariteit, gerechtigheid, 
pragmatische oordeelsvorming 
en participatie aan het rationele 
debat. Programmapunten zijn: 
handhaving van een leefbaar so-
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ciaal minimum, de verzorging van 
algemeen onderwijs als taak van 
de overheid, vergrotingvan de in
vloed van kiezers op de beleids
vorming ( een keuze voor directe 
participatie en niet voor indirecte 
vertegenwoordiging via het maat
schappelijk middenveld), uitbrei
ding van burgerschapsrechten in 
de sfeer van complexe organisa
ties, en versterking van de pri
maire en secundaire voorzienin
gen voor politieke organisaties. 

Bovens stelt dat burgerschap 
bestaat bij de gratie van roulatie 
en kiest daarom voor een 'terug
keerregeling' voor politici naar 
de oude werkplek. Hij wil niet ai
leen voor ambtenaren een buiten
gewoon verlofregeling, maar voor 
aile beroepsgroepen. Op dit laat
ste punt staat de opvatting van 
Bovens lijnrecht tegenover die 
van Thijs Woltgens, die onlangs 
in het R TL4-programma de Vier
de Kamer juist de afschaffing van 
deze regeling bepleitte. Naar 
mijn oordeel heeft Bovens hier 
gelijk en had Woltgens zich, van
uit het ook door hem aangehan
gen republikeins-humanistische 
program juist sterk moeten rna
ken voor een principiele uitbrei
ding van de mogelijkheid van de 
burger om zich aan de politick te 
wijden. Nu liet Woltgens zich te
veel leiden door de deels terech
te, deels populistische kritiek op 
de bevoorrechte positie van de 
ambtenaar en de ongewenste 
overlapping van politick en amb
tenarij. 

Voor een nieuwe opstelling 
van de PvdA is het volgens de be
stuurskundige Paul Frissen ook 
nodig om het primaat van de poli
tick sterk te relativeren: de sa
menleving valt niet meer te stu
ren vanuit de overheid. De over
heid moet maatschappelijke va
rieteit accepteren en zich vooral 
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richten op het aanleggen van be
sluitvormingsarrangementen. Fris
sen heeft een zinnige kijk op 
bestuurlijke vernieuwing en zijn 
kritiek op de klassieke invulling 
van het primaat van de politick is 
mijns inziens terecht. Maar hij 
valt in het zwaard van zijn eigen 
kritiek als hij politick reduceert 
tot het aanleggen van besluitvor
mingsarrangementen. Wat is er 
nog politiek aan een partij, die 
dan wei open is, netwerken orga
niseert, maar politick aileen nog 
ziet als het organiseren van het 
debat? Hoe gezaghebbend is dat 
publieke debat als het niet meer 
gaat over de toedeling van waar
den door burgers aan medebur-
gers? · 

lk ben het met Frissen eens dat 
de politick niet Ianger kan uitgaan 
van een eenduidig maatschappij
model, maar ook als hij verschil
len en varieteit als uitgangspunt 
neemt, zal de politick zich niet 
kunnen onttrekken aan een debat 
en aan oordelen over de verhou
ding tussen verschillende ontwik
kelingen. Politick kan zich niet 
beperken tot de organisatie van 
het publieke debat en het aanleg
gen van besluitvormingsarrange
menten. Het gevaar van zijn af
scheid van centrale sturing, is dat 
de beslissingen over het wat en 
waarom en voor wie achter de 
ho-rizon van nieuwe besluit
vorm-ingsarrangementen ver
dwijnt. En bij die onduidelijkheid 
is de burger niet gebaat. 

Technoloaische vernieuwina en 
milieu als moderniserinasproject 

De modernisering van technolo
gic en milieu vormt het kernstuk 
van dezc bundel. In een zestal 
kernachtige bijdragen passeren 
filosofische kritiek (Hans Achter
huis), een pleidooi voor de posi
tieve kanten van techniek (Arie 

van der Zwan), het maatschappe
lijke kader van nieuwe technolo
gieen (Annemieke Roobeek), de 
klempositie van de sociaal-demo
cratie rondom het milieu (Pieter 
van Oriel), sociale kritiek op de 
loskoppeling van inkomensbeleid 
en milieupolitiek (Raf Janssen) en 
de dilemma's van milieubeleid als 
politick project (Maarten Hajer) 
de revue. 

Annemieke Roobeek plaatst 
de verhouding tussen technologic 
en democratic in het perspectief 
van het verval van de politiek
economische orde van de jaren 
zestig en zeventig. Zij laat zien 
dat de kern van nieuwe technolo
gieen ligt in nieuwe produktie
concepten. Daaromheen ontwik
kelen zich een nieuwe maatschap
pelijke en institutionele orde
ning. Het dominante produktie
concept van het Fordisme (massa
produktie en -consumptie, de uit
bouw van de verzorgingsstaat) is 
onderzwaredrukkomen te staan. 
De hierarchische opbouw van 
organisaties en de Tayloristische 
arbeidsdeling in bedrijven leveren 
niet Ianger de gewenste produk
tieve voordelen op. Flexibilise
ring is de nieuwe norm. 

Het antwoord op de crisis van 
het Fordisme kent twee richtin
gen: neo-Fordisme, waar gepro
beerd wordt nieuwe technologic 
te gebruiken om de Fordistische 
principes verder aan te scherpen: 
just in time-produktie, totale kwa
liteitscontrole, marktspecialisa
ties. Vaak gaat neo-Fordisme ge
paard met aandacht voor humani
sering van de arbeid en dergelij
ke, maar de kern (en dus ook de 
problemen) van het fordisme 
worden niet aangepakt. In post
Fordistische strategieen wordt in 
een andere richting gedacht. Daar 
staan informatisering en kennis
verwerving centraal in flexibele 
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organisaties. Breed geschoolde 
werkers zijn multi-inzetbaar. 
Brede taakstellingen in platte 
organisaties vereisen democrati
sche structuren. In het post-For
disme staan immateriele waarden 
al zelfontplooiing, samenwer
king, medezeggenschap, verant
woordelijkheid en creativiteit 
centraal. 

Voor de PvdA is de tweede 
richting het interessantst omdat 
die aansluit bij de kernwaarden 
van de sociaal-democratie. Onder 
het motto 'Tegenspraak brengt 
ons verder' houdt Roobeek een 
pleidooi voor een debat over 
technologie, organisatie, m€de
zeggenschap en gewenste maat
schappelijke orde. Niet een brede 
maatschappelijke discussie overi
gens, maar een debat per werk
plek, instelling. Burgerschap op 
de werkplek, zou je kunnen zeg
gen. V oor de PvdA ligt daar een 
kans op sociale mobilisatie, die 
niet gemist mag worden. 

De dilemma's van een moder
niseringspolitiek random techno
logie en milieu worden knap ver
woord in de artikelen van Pieter 
van Oriel en Maarten Hajer. Ik zal 
ze hier niet nog eens uitvoerig 
citeren, omdat ze eerder in dit 
blad zijn gepubliceerd. Met name 
de poutieke receptuur van Hajer 
voor de constructie van een over
tuigend milieubeleid verdient de 
grootst mogelijke aandacht van 
onze politici. Volgens Hajer moe
ten wij afstand houden van de 
apocalyptische visie op het mil
ieuprobleem, die het afschi ldert 
als een bijna onvermijdelijk ramp 
en waarin de burger vooral mora
liserend wordt toegesproken. Hij 
werkt daartegenover een andere 
aanpak uit die de milieukwestie, 
bijvoorbeeld in de binnensteden, 
verbindt met zaken als ontplooi
ing, gemeenschappelijk welzijn, 
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democratie. Milieupolitiek is 
daarmee een sociale kwestie ge
worden en dat Ievert vee! meer 
aangrijpingspunten voor debat en 
effectieve politiek op . 

Het Amsterdamse referendum 
over een autoluwe binnenstad 
zou een heel ander karakter heb
ben gehad als de aanbevelingen 
van Hajer waren gevolgd. Nu 
ging de discussie vooral over het 
al dan niet terugdringen van de 
apocalyptisch oprukkende auto. 
Het had moeten gaan over de so
ciaal-politieke visie op stedeHjke 
economie, welzijn en autoge
bruik. Over visies op het gebruik 
van de openbare ruimte door 
burgers, en noem maar op. Dan 
was er sprake geweest van een 
echte politiek strijd. 

Partij van de toekomst: de kiezer 

voorop 

Het derde dee! van de bundel gaat 
in op de positie van de PvdA als 
politieke partij. Wie nu terug
kijkt naar water toen, begin juli 
1991, is uitgesproken beseft nog 
eens hoe sterk het w A o-debacle 
het denken over en werken aan 
partijvernieuwing ruim een half 

• jaar he eft geblokkeerd. Met name 
Marjanne Sint en Paul Kalma en 
in mindere mate Thijs Woltgens 
(in een rommelig verhaal) geven 
een adeguaat inzicht in de positie 
van de PvdA en de noodzakelijke 
or-ganisatorische veranderingen. 
Het artikel van lneke van Dijk 
over individualisering is een wat 
vreemde eend in de bijt, omdat 
zij de vraag hoe het komt dat de 
PvdA ambivalent staat tegenover 
'de vrouwenzaak' niet beant
woordt. 

'Te weinig realistisch in de 
oppositie en juist daardoor nu te 
weinig idealistisch in de rege
ring', zo vat Sint de positie van de 
partij samen. Sint geeft aan dat zij 

het beginselen als gelijkheid voor 
de wet, politieke gelijkheid en de 
zorg voor bestaanszekerheid, op 
nieuwe wijze ingevuld, nog 
steeds in staat acht de kern te ver
tegenwoordigen van de sociaal
democratische identiteit. Bestrij
ding van nieuwe ongelijkheid, be
scherming van de bronnen van 
welvaart voor toekomstige gene
raties en het vormgeven van 
effec-tief burgerschap ziet zij als 
op-drachten voor de PvdA van de 
toekomst. De partij moet zich 
volgens de oud-voorzitter van de 
PvdA weer de mogelijkheden 
verschaffen om een rol als inter
mediair te spelen tussen maat
schappij en overheidsbestuur. 
Sint laat zien dat zij als voorzitter 
wist wat er mis was en wat er an
ders moest in de partij. lnzicht in 
de noodzaak van vernieuwing en 
in de richting ervan is echter nog 
niet hetzelfde als de kans krijgen 
vernieuwing te realiseren. 

Aan de hand van het onder
scheid tussen een e~ectorale orga
nisatie en een ledenorganisatie 
geeft Paul Kalma een scherp 
beeld van de noodzakelijk organi 
satie-vernieuwing in de PvdA . 
Helder-der nog dan in het rap
port-Van Kemenade zet hij de 
conseguenties van partijvernieu
wing op een rijtje. De PvdA moet 
zich losmaken van de gevangen
schap van de ledenorganisatie en 
door een verschuiving, leidend 
tot een nieuw evenwicht lussen 
electorale en ledenorganisatie, de 
achterstand inhalen die de partij 
heeft opgelopen ten opzichte van 
CDA, VVD en D66. 

Dat betekent dat de gekozen 
vertegenwoordigers vee! vaker 
de kiezers zullen moeten opzoe
ken . Er zullen platforms voor de
bat met kiezers moeten worden 
georganiseerd. Rekrutering en 
selectie van volksvertegenwoor-
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digers voor dit doel zullen een 
be-langrijker plaats moeten inne
men. Eisen aan gekozen verte
genwoordigers zullen moeten 
passen in deze gerichtheid naar 
buiten. Kalma waarschuwt daar
bij voor verschraling van de poli
tieke democratie als de leden
organisatie zou verdwijnen. Hij 
vindt de door vrijwilligers gedra
gen ledenorganisatie onmisbaar. 
'Politieke partijen zullen, onder 
handhaving van een democrati
sche interne meningsvorming- en 
besluitvorrning, hun intern-con
trolerende functie moeten ombui
gen in de richting van een extern
ondersteunende. Electorale partij 
en ledenorganisatie vullen elkaar 
aan. Bij het nieuwe evenwicht dat 
aldus wordt gevonden, zal het 

De kwetsbare burger 

R. M. Haas-Berger bcspreekt: 

Frank Kuitenbrouwer, Het recht om met 

rust gelaten te worden. Over privacy. 

Amsterdam, Balans, 199 1 

'Ons land is zijn onschuld verlo
ren op zondag 2 8 februari 1 9 7 1 

om 24.oo uur precies: het offi
ciele startsein voot de veertiende 
algemene volkstelling annex der
de algemene w~ningtelling'. Het 
startsein voor deze volkstelling 
betekende het begin van een ware 
hetze tegen het instituut van een 
volkstelling, i.e. het bekend rna
ken aan de overheid van allerlei 
persoonlijke gegevens. Een reac
tie contrair aan die van de Ame
rikanen. Als je dat leest denk je: 
gelukkig, in Nederland zijn we 
tenminste waakzamer en alerter 
dan in Amerika. Daar werd een 
volkstelling gezien als een beves
tiging van de groei van dat land. 
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gemillimeter over programma
teksten en over kandidatenlijsten 
moeten plaatsmaken voor vrije 
meningsvorming en ideeenont
wikkeling, periodiek uitlopend 
op korte politieke programma's, 
respectievelijk voor een open re
crutering van nieuw politiek ta
lent - beide in nauwe wisselwer
king met elkaar.' 

De bundel Contouren van vernieu

winB is een opmerkelijke verza
meling stukken. Het blijkt moge
lijk in de PvdA een groep politici 
en denkers bij elkaar te brengen, 
die richting kunnen geven aan de 
politieke vernieuwing van de par
tij . Ik heb in deze recensie meer 
de aantrekkelijke kanten van de 
bundel naar voren gehaald dan de 

Frank Kuitenbrouwer heeft een 
hoek geschreven over privacy. 
Een onderwerp waar hij zich al 
twintig jaar mee bezighoudt en 
waarover hij regelmatig heeft 
gepubliceerd. AI die kennis is nu 
bijeengebracht in het hoek Het 

recht om met rust aelaten te worden, 

Over privacy. Een veelomvattend 
en zeer uitgebreid gedocumen
teerd hoek. 

Centraal staan de almacht van 
de computer en degenen die de 
databestanden beheren, de di
lemma's in de besluitvorming. 
Aan de ene kant het begrip dat de 
privacy van de burger beschermd 
client te worden, met aan de an
dere kant de noodzaak te beschik
ken over gegevens om bijvoor
beeld fraude te voorkomen. De 
noodzaak hiervan is duidelijk. 
Maar loopt men dan niet weer 
het gevaar dat deze gegevens 
voor andere doelen gebruikt gaan 
worden? Men moet de beschik-

kritiek, die er ook op mogelijk is. 
Vrijwel aile bijdrage aan de bun
del bieden openheid, neigen naar 
dialoog, en geven nuances en re
lativeringen. Dat is een verade
ming in de partijcultuur. Als het 
politieke management van de 
partij vanuit die kracht vernieu
wing weet te organiseren, is er 
hoop voor de PvdA . Sporen van 
die hoop zijn in Contouren van ver

nieuwinB te vinden. 

WIBO KOOLE 

is politicolooa en als onderzoeker 

verbonden aan het Centrum voor 

Beleid en Manaaement van de 

Rijksuniversiteit Utrecht en aan de 

Hoaeschool van Amsterdam. 

Daarnaast is hij voorzitter van het 

Pvd.A-aewest Amsterdam. 

king hebben over medische gege
vens, maar loopt men niet het 
gevaar inbreuk te maken op een 
van onze belangrijkste grond
rechten: li -chamelijke integriteit? 
Bovenal gaat het om de lichtvaar
digheid waarmee beslissingen 
genomen worden, vaak ten nade
le van de burger, uit onbekend
heid van de mogelijkheden van de 
technologie en de mogelijke con
sequenties, uit onverschilligheid, 
op grond van gebrekkige rechts
bescherrning of op grond van een 
andere prioriteitenstelling. 

Gebrekkiae rechtsbescherminB 

In zijn hoek begint Kuitenbrou
wer met een beschrijving van de 
wens van de (Amerikaanse) over
heid om de burger te bewaken en 
te controleren: de data surveil

lance: dienstbaarheid van gege
vensverwerking aan het uitoefe
nen van toezicht op person en om 
na te gaan. of zij zich aan de regels 
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houden'. Toezicht is er altijd ge
weest, maar de moderne tech
niek voorziet deze oeroude bezig
heid van nieuwe gevaren. De 
informatisering van onze samen
leving werkt als het ware als een 
versterker. 

Kuitenbrouwer noemt een 
aantal niveaus van rechtsbescher
ming. Allereerst de security, de 
beveiliging van systemen tegen 
calamiteiten of misbruik, inclu
sief maatregelen ter verzekering 
van de integriteit van mensen en 
de vertrouwelijkheid van gege
vens. Vervolgens de privacy, 'het 
recht om aileen gelaten te wor
den', de aanspraak van individu
en, groepen of instellingen voor 
zichzelf te bepalen wanneer, hoe 
en in welke mate gegevens om
trent hen worden meegedeeld 
aan derden. Dit heeft betrekking 
op het gehele proces van gege
vensverwerking, zoals neerge
legd in minimumbeginselen van 
de OESO en de Raad van Europa. 
Tenslotte de autonomy, de zeg
genschap die wij hebben over de 
eigen in-formatie. 

De gevaren zijn a! om aanwezig 
dat onze rechtsbescherming 
wordt aangetast. Om enkele te 
noemen: technische mogelijkhe
den zoals het kraken van syste
men, de moeilijke controleer
baarheid van de informatici, het 
probleem dat nuances van de 
gewone taal niet in computertaal 
kunnen worden weergegeven, 
het te lang bewaren van gegevens. 

Oak het koppelen van bestan
den en de wens zoveel mogelijk 
te registreren naarmate de capaci
teit om de gegevens te verwerken 
grater wordt is een bedreiging. 
Voor de burger is er met geen 
mogelijkheid meer achter te ko
men waar wat over hem of haar 
geregistreerdstaat. En, zoals Kui
tenbrouwer terecht opmerkt, in-
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forma tie is macht: de bezitter van 
een databank krijgt een voor
sprong op degene over wie infor
matie wordt verzameld; het leve
ren van adequaat tegenspel wordt 
voor deze laatste bemoeilijkt. 

In Amerika blijken de vele re
gels ter bescherming van de 
kwetsbare burger met voeten ge
treden te worden. Gegevens 
worden tegen elkaar uitgedraaid. 
Er zijn hele controle-netwerken 
ontstaan. Het sociale-verzeke
ringsnummer - ontstaan om de 
sociale steunverlening tijdens de 
Crisisjaren te vergemakkelijken 
is als een soort algemeen per
soonsnummer gaan functioneren 
dat opgegeven moet worden bij 
allerlei activiteiten. Activiteiten 
die niets van doen hebben met de 
sociale zekerheid of zelfs maar 
met kredietwaardigheid. Kart
om: het sociale-verzekerings
nummer is geworden tot een 
Centrale Databank. 

'Gelukkig, in Nederland kan 
het nooit zover komen', denk je, 
wetende dat Nederland zich he eft 
verzet tegen de volkstelling van 
197 1. In een uitvoerig hoofdstuk 
worden de argumenten voor en 
tegen op een rij gezet en de 
geschiedenis van de laatste volk
stelling verhaald. De verontrus
ten kregen gelijk: de uitvoering 
van de Volkstellingswet werd uit
gesteld en in 1 9 8 9 kwam het 
voorstel de volkstelling definitief 
afte schaffen. Waakte Nederland, 
de regeringen, het parlement, 
echter op alle terreinen van de 
informatica zo goed over de pri
vacy van de burger? We moeten 
helaas constateren dat dat niet al
tijd het geval was. 

Zo merkte minister Van Dijk 
bij de behandeling van de Ge
meentelijke Bevolkings Admini
stratie op: 'De Kamer wist vanaf 
het allereerste begin dat dit geen 

project was, waarbij eerst de 
wetgeving wordt afgerond en 
vervolgens de uitvoering plaats
vindt' en: 'Dit is geen project 
voor halfhartigen en risicomij
denden' . Het ging hierbij om het 
gebruiken van persoonsnum
mers, zonder dat daar een wette
lijke regeling ter bescherming van 
de privacy aan vooraf was gegaan. 

De mogelijkheden van het uit
wisselen van gegevens op basis 
van de Sofi-wet zijn legio . Uit
voeringsorganen mogen uit eigen 
beweging (en moeten desge
vraagd voor de uitvoering van de 
sociale verzekeringswetten) be
nodigde gegevens aan elkaar ver
strekken. Tenzij de persoonlijke 
levenssfeer van de belrokkenen 
'onevenredig wordt geschaad'. 
Deze afweging is de 'privacy
toets', die echter minder voor
stelt dan men op grand van de 
formulering zou mogen verwach
ten. Kuitenbrouwer constateert 
dat oak politieregisters te vee! re
gistreren. Het gaat dan om gege
vens die niet mee'r opgenomen 
mogen worden; of gegevens die 
in een handmatige registratie niet 
meegenomen zouden worden; of 
kleine vergrijpen op jeugdige 
leeftijd, die iemand blijven ach
tervolgen, omdat de registers 
niet altijd naar behoren gewist 
worden. 

Natuurlijk wordt er aandacht 
besteed aan de gevoelige materie 
van de registratie in de gezond
heidszorg. De gezondheidszorg 
gaat steeds meer over tot auto
matische gegevensverwerking en 
uitwisseling tussen huisartsen, 
apothekers en ziekenhuizen. Het 
gebruik van gegevens voor een 
ander doe! dan waarvoor ze zijn 
opgeslagen is niet uitgesloten. 
Kuitenbrouwer wijst oak op het 
erfelijkheidsdnderzoek - belang
rijk voor de mens en, maar het 
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gevaar bestaat dat anderen, ver
zekeraars of werkgevers, die 
gegevens willen gaan gebruiken 
om mensen niet te verzekeren of 
aan te nemen. De verbreiding van 
medische gegevens is enorm, ook 
al heeft de burger nog sleeds het 
idee dat die gegevens niet verder 
komen, op grond van het medisch 
beroepsgehei m. 

Oit boek laat zich op een aantal 
manieren karakteriseren. In de 
eerste plaats kan het, gezien zijn 
uitgebreide behandeling van de 
parlementaire geschiedenis van 
de wetgeving in Nederland en de 
uitgebreide documentatie, be
schouwd worden als een stan
daard-werk ov'er privacy. In de 
tweede plaats schetst het boek de 
dilemma's waar we voor staan, 
en waarover de politiek beslissin
gen heeft genomen en zal moeten 
gaan nemen. Het dilemma van 
privacy tegenover de noodzaak 
mensen te beschermen. Bescher
ming tegen criminele praktijken, 
de noodzaak van fraudebestrij
ding en de noodzaak goede medi
sche gegevens te hebben in het 

Strijd om arbeids
taakbelasting 

Bertus Mulder bespreekt: 

A. L. Mok, In het zweet uws aanschijns ... 

lnleidina in de arbeidssocioloaie, 

Leiden/ Antwerpen, Stenfert Kroese, 

1990. 

In het zweet uws aanschijns ... heet 
de in 1990 verschenen inleiding 
in de arbeidssociologie van A.L. 
Mok. Het boek is een afsplitsing 
van de alsmaar uitdijende Grond

beainselen der Socioloaie, de vee!-
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belang van de patient. Kuiten
brouwer betoogt dat de afweging 
niet altijd voldoende is gemaakt 
of te gemakkelijk in het nadeel 
van de bescherming van de bur
ger is uitgevallen. 

Kuitenbrouwer geeft een goed 
gedocumenteerde opsomming, 
maar ik had van een journalist die 
zich twintig jaar heeft bezig ge
houden met de privacy toch een 
iets scherpere formulering van de 
keuzes verwacht. Hij geeft de di
lemma's wei aan, maar legt te 
zeer de nadruk op de bezwaren, 
de inbreuk op de privacy en de 
grote kans dat de grenzen worden 
overschreden. Hij gaat te weinig 
in op de noodzaak van het hebben 
van geanonimiseerde gegevens 
voor gezondheidsonderzoek, de 
noodzaak om gegevens over de 
ziektegeschiedenis te hebben om 
een patient beter te kunnen be
handelen. Hij belicht niet vol
doende dat fraudebestrijding een 
must is voor de solidariteit met de 
zwakkeren in de samenleving die 
wij van de burgers vragen. On
voldoende komt uit de verf dat 
gebruik van de moderne techniek 

herdrukte algemene inleiding van 
Mok en De Jager. In het bestek 
van ruim tweehonderd bladzij
den wordt weergegeven hoe 
opvattingen over arbeid zich heb
ben ontwikkeld, hoe arbeid geor
ganiseerd is en hoe de verhouding 
tussen kapitaal en arbeid in 
Neder-land en Belgie verschil
lend uitpakt. Specifieke aandacht 
schenkt Mok aan de rol van de 
vrouw in het arbeidsproces. 

Mok zet zich van begin tot eind af 
tegen opvattingen van een katho
liek ge"inspireerd auteur als Ach-

misschien een antwoord zou 
moeten zijn op de geavanceerde 
methoden van misdadigers of dat 
de rechten van verdachten mis
schien zouden moeten worden 
ingeperkt, wat, toegegeven, de 
rechten van de onschuldige en 
kwetsbare burger weer kan aan
tasten. 

Ondanks deze kritische kant
tekeningen luidt de derde en laat
ste karakteristiek: het boek is een 
waarschuwing voor aile beleid
makers, aile politici. Ga, na 
lezing van aile gevaren en de con
sequenties van de genomen 
beslissingen die nu op een rij 
staan, eens na of die beslissingen 
niet te vee] be-perkende conse
quenties, die wellicht ook niet 
altijd te overzien waren, voor de 
burger hadden. Maak opnieuw de 
afweging en maak bij volgende 
beslissingen de afweging in hoe
verre bescherming van de burger 
de prioriteit client te hebben. 

R.M . HAAS-BERGER 

is juriste. 

terhuis, die arbeid van geen be
lang vindt voor de verwezenlij
king van levenswaarden. Mok 
daarentegen meent dat arbeid in 
het huidige tijdsgewricht 'het be
langrijke middel voor de integra
tie en emancipatie van mensen in 
de samenleving is'. Tezelfdertijd 
merkt hij op dat heel vee] mensen 
geen greep hebben op hun eigen 
arbeidssituatie. Zijn aandacht 
gaat uit naar de voorwaarden 
waaronder mensen bereid zijn de 
van hen gevraagde arbeidspresta
tie te leveren. Vanuit een dubbel
zinnig arbeidsbegrip (arbeid als 
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lust en last) komt Mok terecht op 
het centrale begrip arbeidstaak
beheersing, gedefinieerd als 'de 
mo-gelijkheid van werkende 
men sen tot het hebben van greep 
op het domein waarop zij 
werkzaam zijn, tot het bepalen 
van de me-thode van werken en 
de werkaanpak en tot het hebben 
van overzicht over de totaliteit 
van het produktieproces'(p . 6 I). 

Vakbeweaina 
Opvallend verschil tussen Belgie 
en Nederland is de plaats die de 
vakbeweging inneemt, een ver
schil dat steeds grater wordt. 
Voor de Tweede Wereldoor-log 
was de organisatiegraad vergelijk
baar groot. In ; 970 organiseerde 
de Belgische vakbeweging 65 
procent van de loonafhankelijk 
be-volking, 70 procent in I 98o 
en 7 3 procent in I 9 8 5. In dezelf
de tijd daalde de organisatiegraad 
in Nederland van 40 procent in 
I97o via 35 procent in I98o tot 
28 procent in 1985. 

Mok ziet dit verschil als gevolg 
van een duidelijke aanwezigheid 
en herkenbaarheid van de Bel
gische vakbeweging op nationaal, 
bedrijfstak- en bedrijfsniveau. 
Vanaf I 945 kent de Belgische 
vakbeweging een vakbondsverte
genwoordiger in het bedrijf, een 
fi -guur die in Nederland ont
breekt. Ondanks het in I 9 8 I 
ingediende wetsontwerp op het 
vakbondswerk ontbeert het 
bedrijvenwerk van de 
Nederlandse vakbeweging nog 
steeds een wettelijke basis. 
Daarnaast worden de Neder
landse arbeidsverhoudingen in de 
jaren zeventig gekenmerkt door 
het inhalen van een geweldige 
achterstand in vrouwenarbeid. 
Nog steeds is de arbeidsdeelname 
van vrouwen in Nederland na 
Spanje en lerland de laagste bin-

s&..o 61992 

BOEKEN 

nen de EG. Vrouwen hebben in 
meerderheid deeltijdbanen. In 
hoeverre deze worsteling met de 
confessionele erfenis de Neder
landse vakbeweging in de jaren 
tachtig heeft verzwakt, blijft bui
ten beschouwing. 

De verschillen tussen Belgie en 
Nederland ziet Mok als resultaat 
van de voorlijke industrialisatie in 
Belgie, waar handwerklieden vee! 
Ianger hun ambachtelijke tradities 
hebben weten vast te houden. Ze 
zetten ook hun stem pel op de or
ganisatie van de arbeid in het be
drijf. 

Arbeidssocioloaie 
Arbeid, zo maakt Mok duidelijk. 
is in de loop ter tijden verwereld
lijkt en de belangrijkste factor 
geworden in de plaatsbepaling 
van mensen in de maatschappij . 
Arbeid is bovendien vermaat
schappelijkt . In de loop van de ne
gentiende eeuw ontwikkelde ar
beid zich tot strijdpunt in de 
maatschappelijke arena. De ver
maatschappelijking strekt zich te
genwoordig niet aileen uit tot 
loonarbeid, maar evenzeer tot 
huishoudelijk werk en vrijwilli
gerswerk. 

Deze vermaatschappelijking 
loopt gelijk op met de ontwikke
ling van de drie door Mok onder
scheiden fasen in het kapitalisme: 
resp. handelskapitalisme, indus
trieel kapitalisme en financieel 
ka-pitalisme. Met deze laatste, op 
Hilferding teruggaande term, 
wijst Mok op het overheersend 
belang van internationale kapi
taalbewegingen. Onder industria
lisatie verstaat hij een steeds ver
dergaande rationalisering, mecha
nisering en automatisering van 
het arbeidsproces in steeds grote
re produktieeenheden. Omdat 
industrialisatie zich niet beperkt 
tot de nijverheid verwerpt Mok 

bet gebruik van de term 'post-in
dustriele samenleving' . 

In een overzicht van de op
vattingen over arbeidsdeling van 
Smith, Babbage, Saint-Simon, 
Marx en Durkheim blijkt Marx 
nog steeds het debat te beheer
sen. Door de arbeidsdeling ver
liest arbeid zijn zelfstandig ka
rakter en daardoor iedere beko
ring voor de arbeiders. Zowel bij 
de ondernemingsleiding als de 
werkers, maar ook bij de vakbe
weging ontstaat de vraag wie het 
arbeidsproces organiseert. Ratio
nalisatie en technologische ont
wikkelingen leidden omstreeks 
I 900 tot door Taylor ontwikkel
de vormen van arbeidstaakbe
heersing die tot op de dag van 
vandaag opgeld doen. De arbei
dende mens wordt gezien als ver
lengstuk van de machine . Het in
strument van de arbeidssplitsing 
blijkt daarbij een sterk middel in 
handen van de ondernemingslei
ding. In de jaren twintig van deze 
eeuw komt hierop ~en reactie. In 
het bekende Hawt-horne-onder
zoek onder Ieiding van Mayo 
bestudeert de Human Relations 
School de samenhang tussen fysie
ke arbeidsomgeving, ergonomi
sche aspecten van arbeidsbelas
ting en arbeidsproduktiviteit. De 
onderzoekers stuiten daarbij op 
het belang van de informele ar
beidsgroep. Ze krijgen oog voor 
groepsprocessen en informeel 
leiderschap in de ar-beidsorgani
satie. De aldus ontstane arbeids
sociologie kenmerkt zich door 
het centraal stellen van de Wissel
werking van technologie en soci
aal systeem. 

Extern 
Toen de crisis van de jaren dertig 
doorbrak, verflauwde de belang
stelling van de ondernemingslei
ding voor experimenten die van 
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geen belang meer leken. Paul 
Blumberg wees met zijn Foraotten 

Lessons if the Mayo Experiments op 
deze bedrijfsexterne factoren die 
in de arbeidsssociologie heel 
gemakkelijk bwten beschouwing 
blijven. 1 Ook bij Mok mis ik pre
cisering van de sociaal-historische 
context. 'Externe' ontwikkelin
gen als de totstandkoming van de 
politieke democratie, de ontwik
keling van sociale wetgeving en 
het verloop van de economische 
conjunctuur zijn factoren die de 
interne bedrijfsverhoudingen me
de bepalen en grenzen stellen aan 
het machtsbereik van de onder
nemingsleiding. 

Zonder die factoren lijkt de 
ontwikkeling van de arbeidsso
ciologie een gevolg te zijn van het 
interne debat tussen verschillen
de wetenschappers, aldan niet te
vens werkzaam als organisatiead
viseur. lmpliciet maakt ook Mok 
dwdelijk hoe betrekkelijk dat is. 
Het door de Taylorisatie nage
streefde verlies van controle op 
het arbeidsproces leidde ertoe dat 
arbeiders zich niet ~eer betrok
ken voelden bij de arbeidsorgani
satie en nog slechts de instrumen
tele, geldelijke beloning van de 
arbeid in het oog hadden, zo be
toogden onderzoekers in de jaren 
zestig. In deze jaren van hoogcon
junctuur werd het onder invloed 
van verzwm, ziekte en verloop 
een probleem om mensen aan het 
bedrijf te binden. Er ontstond 
aandacht voor de kwaliteit van de 
arbeid, door verrijking en wtbrei
ding van de arbeidsinhoud en af
wisseling van taken. Een aandacht 
die in de jaren tachtig snel ver
minderde. 

Een tweede kanttekening 
hangt met de wisselwerking tus
sen het interne arbeidssociologi
sche de bat en zijn maatschappelij
ke context samen. Mok merkt te-
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recht op dat de arbeidssociologie 
lange tijd een 'managementsocio
logie' is geweest. Maar die tijd is 
volgens hem voorbij. Een eerste 
aanduiding daarvan is dat hij 
zowel de 'instrumentalisten' als 
degenen die wezen op het belang 
van de kwaliteit van de arbeid 
voorziet van het kenmerk 'arbei
derssociologie'. Oat zou staan te
genover de 'managementsociolo
gie' die beheersing van het ar
beidsproces centraal stelt. 'Hele
maal kloppen doet het schema 
niet' waarschuwt Mok de lezer 
(p. 8 2 ). Juister is het te zeggen dat 
de 'managementsociologie' in de 
jaren zestig door gebrek aan sanc
tiemogelijkheden op zijn eigen 
grenzen stuitte. Op het eind van 
zijn studie gebruikt Mok een an
der argument: arbeid heeft door 
de opkomst van vrije tijd een an
dere betekenis gekregen: 'mon
digheid en beslissingsmogelijk
heid eindigen niet plotseling bij 
het passeren van de bedrijfspoort' 
(p. 2o6). Is hier niet de wens de 
vader van de gedachte? Vrije tijd 
staat niet slechts tegenover ar
beid, maar is mede een produkt 
van de rationalisatie van de ar
beid, schrijft Sternheim in deja
ren dertig. 2 De terugwerking van 
de vrije tijd op de beleving van 
arbeid is niet zozeer werkelijk
heid als veeleer een mogelijkheid. 

Sociaal-democratie 

Daarmee kom ik op een derde 
kanttekening bij dit werk van 
Mok: sociaal-democratische au
teurs als Troelstra en Sternheim 
menen al in de jaren twintig dat 
de pas gerealiseerde politieke 
democratie niet zal kunnen stil
houden voor de bedrijfspoort. Zij 
stellen bedrijfsdemocratisering 
en medezeggenschap centraal. 
Mok legt er de nadruk op dat het 
NVV 'uiteindelijk vrede had met 

het Taylorstelsel toen de verwe
zenlijking van een reele arbeids
tijdverkorting in zicht kwam'. 
Maar ligt het verband daartussen 
nietprecies omgekeerd, en wordt 
de invoering van het Taylorstelsel 
niet een hot issue nadat in I 9 I 9 de 
arbeidstijdverkorting al gereali
seerd is? De opvatting dat een 
'kwantificerende benadering van 
het arbeidsproces in de· jaren 
twintig gemeengoed bij de sociale 
partners' geworden is (p. I 2o) 
lijkt me een verhulling van de 
werkelijkheid. Mok volgt blijk
baar Hendrik de Man die na een 
studiereis in I 9 I 9 naar Am erika 
sterk onder indruk raakte van de 
positieve, onontkoombare resul
taten van het Taylorstelsel. In 
I 9 2 7 trok De Man daaruit de con
sequentie door de emancipatie 
van de arbeidersklasse in de vrije 
tijd te situeren. De afwezigheid 
van de vakbeweging binnen het 
bedrijf en de gebrekkige indus
triele traditie lijkt me tussen 
haakjes de reden waarom De Man 
in Nederland meer dan in Bel
gieaanhang vond voor zijn cul
tuur-socialistische opvattingen. 

De democratie hield halt voor de 
bedrijfspoort. Daarom kan men 
ook niet zonder meer optimis
tisch zijn over de kwaliteit van de 
arbcid in de huidige tijd. Diverse 
auteurs als Huppes en Kern en 
Schumann betogen dat nieuwe 
technologische ontwikkelingen 
niet noodzakelijk gepaard gaan 
met een zo groot mogelijke taak
splitsing. lntegendeel, re-kwali
ficatie van de arbeid en verhoging 
van de betrokkenheid bij arbeid 
lijkt mogelijk. Ook wordt vel
gens Mok steeds duidelijker hoe 
schadelijk een !age kwaliteit van 
de arbeid is voor het menselijk be
staan, terwijl de bureaucratie van 
de TayLoristische arbeidsorgani-
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satie steeds meer problemen op
roept. Het moderne management 
is naarstig op zoek naar nieuwe 
vormen van flexibele en beheers
bare arbeidsbeheersing. Die wor
den gezocht in het creeren van 
een vergrote bedrijfsbinding, ver
hoogde betrokkenheid van werk
nemers bij de kwaliteit van de 
produktie en versterking van de 
flexibiliteit van de arbeidsorgani
satie. Het belang van werknemers 
is echter zekerheid, autonomie, 
betrokken worden bij centrale 
bedrijfsbeslissingen en een goed 
gebruik van hun arbeidskwalifi-

Vrouwen
geschiedenis 
is ook politieke 
geschiedenis 

Anneke Ribberink bespreekt: 

Marjan Schwegman e.a. (red.), 
Twaa!fde jaarboek voor vrouwenaeschiede

nis. Op het strijdtoneel van de poli

tick, (suN) Nijmegen 199 • . 

Liesbet van Zoonen, 'Moeten strijdende 

vrouwen zo arcif zijn? ' De vrouwenbe

weging en de media, (Sua) Amsterdam 

199 1· 

Sinds vrouwengeschiedenis - in 
de jaren tachtig - een academi
sche status heeft bereikt, zijn spe
ciaListen op dit terrein bezig met 
het project van het herschrijven 
van de geschiedenis. De discussie 
met de gevestigde geschiedwe
tenschap wordt aangegaan ten
einde te bereiken dat de factor 
sekse een even belangrijke plaats 
gaat innemen in de bagage van de 
gerniddelde hi.storicus als andere 
categorieen zeals klasse en ras. 
Een gebied waar vrouwen en de 
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caties. 'Voor de toekomst is inte
sratie van deze, op het oog niet 
met elkaar sporende doelstellin
gen van levensbelang', aldus Mok 
(p. 2o5). Hij verwacht er vee! 
van, omdat ondernemers steeds 
minder de voorwaarden kunnen 
negeren waaronder mensen be
reid zijn optimale arbeidspresta
ties te leveren. Maar of en in hoe
verre dit zal leiden tot verbete
ring van de kwaliteit van de arbeid 
blijft een open vraag. Mok veron
derstelt hier een redelijkheid en 
gelijkwaardigheid die men nau
welijks kan verwachten in een 

seksefactor met name altijd heb
ben ontbroken - met uitzonde
ring van de strijd voor het vrou
wenkiesrecht - is de politieke 
geschiedenis. Vrouwen en poli
tiek zijn lang als elkaar uitsluiten
de grootheden beschouwd en dit 
heeft ook in de geschiedweten
schap zijn uitwerking niet gemist. 
Er is dus nog vee! werk aan de 
winkel, want vrouwen en vrou
welijkheid blijken bij nader on
derzoek in meer opzichten een 
poLitieke rol te hebben gespeeld 
dan men wellicht voor mogeLijk 
had gehouden. De redactie van 
het jaarboek voor vrouwenseschiede
nis heeft een themanummer aan 
dit onderwerp gewijd, waarbij 
artikelen zijn opgenomen over de 
negentiende en twintigste eeuw. 
De stukken over de negentiende 
eeuw betreffen uiteenlopende za
ken als de poLitieke debatten in 
Nederland over zedelijkheid en 
arbeid, de arbeidswet van I 889, 
sekse en de vorming van een Ita
liaanse nationale identiteit en dis
cussies over vrouwelijkheid aan 
de hand van het Franse utopisch
socialistische feminisme. Aile-

land waar de vakbeweging op be
drijfsniveau nauwelijks aanwezig 
is. 

BERTUS MULDER 

is socioloos. 

No ten 

t. Paul Blumberg , Industrial Democracy. 
The socioloa.r '![Participation, Constable, 
London, 1968, p. 14-46 
2 . Andries Sternheim, 'Zum Problem 
der Freizeitgestaltung', Zeitschr!fi jiir 
Sozia!forschuna, 1932, p. 336-355 . 

maal stukken die op een of andere 
wijze onderstrepen dat vrouwen 
en vrouwelijkheid wei degelijk 
een plaats hadden in de politiek. 
In het kader van deze bespreking 
concentreer ik me op de artike
len die gaan over de twintigste 
eeuw. 

Hoe was de relatie vrouwen en 
politiek in het tijdperk tussen de 
twee wereldoorlogen? Het femi
nisme trad als politieke beweging 
niet sterk op de voorgrond na 
het behalen van het vrouwenkies
recht in I 9 1 9. De politicologe 
Marijke Mossink onderzoekt het 
ferninistisch gehalte van de vrou
wenvredesbeweging in het inter
bellum. Had deze beweging nog 
een notie van seksenstrijd, is de 
vraag die Mossink stelt. Het ant
woord luidt negatief. De strijdba
re groepering van weleer, die 
zich had gekeerd tegen de man
nenzaak die oorlog was - met 
vernietiging van Ieven en cultuur, 
roof en verkrachting als kenmer
ken - was verworden tot een 
saaie, brave beweging. Ze ijverde 
voor de vrede op grond van het 
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feit dat aile vrouwen moeders 
(kunnen) zijn en daarom pal ho
ren te staan voor het behoud van 
het Ieven en de beschaving. Of de 
conclusie dat het feminisme was 
verdwenen aileen de vrouwen
vredesbeweging geldt dan wei 
een grotere reikwijdte heeft, is 
iets wat nog uitgezocht moet 
worden. 

Vrouwelijkheid en Koude Oorlos 

In ieder geval was feminisme een 
allerminst populaire term in het 
Nederland van de jaren vijftig, zo 
blijkt uit een boeiend, maar wat 
te lang uitgevallen artikel van de 
sociologe Jolande Withuis. Zij 
behandelt de rol die de factor sek
se speelde bij een onderdeel van 
de internationale politiek; name
lijk de Koude Oorlog. 

Het verloop van de Koude 
Oorlog valt af te lezen uit de ont
wikkeling van de vrouwbeelden 
die toen opgeld deden. Het arti
kelt opent met de manier waarop 
in 1947 - in de beginfase van de 
ideologische vijandelijkheden -
de Rt,2meense, communistische 
vrouwelijke minister Ana Pauker 
werd afgebeeld in het PvdA
weekblad Paraat: als een lelijke, 
onvrouwelijke vrouw, die boven
dien geemancipeerd was; een 
kwalificatie die haar allerminst 
ten voordeel strekte. '( ... ) geen 
enkele der W esterse Ianden is in 
staat zo'n vrouw als representan
te naar voren te schuiven ( ... ) ik 
vraag me af, wat is er nog voor 
vrouwelijks aan dit gezicht?' 
aldus het commentaar van de 
schrijver. 

Dit stuk wordt door Withuis 
representatief geacht voor een 
bredere attitude in de westerse 
pers. Paukers (on)vrouwelijkheid 
belichaamde de essentie van wat 
er aan het communisme niet 
deugde. Voor het westen bestond 
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de Sovjet-dreiging (mede) uit 
verwerpelijke zaken als buiten
echtelijke seks, emancipatie en 
kinderopvang door de staat. 
Communistische vrouwen heet
ten vroeg oud te zijn, grof en ge
kleed te gaan in vormeloze over

alls. 

r 96 3 gaf een verandering in dit 
beeld te zien. In dat jaar lanceer
de deSovjet-Uniede eerste vrouw 
in de ruimte, Walentina Teresj
kowa. Enerzijds betekende de 
space-war een hoogtepunt in de 
Koude Oorlog, anderzijds is de 
manier waarop 'Walja' Teresjko
wa in de westerse pers naar voren 
kwam een illustratie van de nade
rende dooi tussen het westen en 
de Sovjet-Unie. Zo afstotelijk als 
men eerder Ana Pauker had afge
schilderd, zo charmant vond men 
deze vrouwelijke kosmonaut met 
haar 'betoverende glimlach'. Bo
vendien bleek de geemancipeerd
heid van Teresjkowa niet af
schrikwekkend, maar eerder iets 
waar het westen jaloers op kon 
zijn. 

T weede feministische so!f 

In datzelfde jaar 1 96 3 publiceerde 
de psychologe Betty Friedan The 

feminine mystique, dat het begin 
vormde van de (Amerikaanse) 
tweede feministische golf. Vier 
jaar later schreef de publiciste Jo
ke Kool-Smit haar essay over Het 

onbehasen bij de vrouw, dat de Ne
derlandse pendant van deze poli
tieke beweging bij uitstek in gang 
zette. De andragologe Irene Cos
tera Meijer onderzoekt welke 
factoren in de tekst bepalend 
waren voor de aha-erlebnis die het 
stuk bij vee! vrouwen teweeg
bracht. 

Daartoe vergelijkt ze het 'on
behagen' met teksten van Neder
landse tijdgenoten over emanci
patie en met The feminine mystique. 

Wat Kooi-Smit van haar Neder
landse collega-publicisten onder
scheidde was de manier waarop 
ze zich presenteerde als lotgenote 
van de betrokken huisvrouwen 
over wie ze schreef; ze haalde 
zichzelf naar voren als een lid van 
de 'kudde stofzuigervee'. (Waar
bij ter relativering van Kool
Smits positie - en ter aanvulling 
op Costera Meijer - aangetekend 
moet worden dat Kool-Smit niet 
slechts huisvrouw en moeder 
was, maar er een full-time baan op 
na hield als wetenschappelijk 
medewerkster). Daarentegen de
den de Nederlandse tijdgenoten 
die over emancipatie schreven -
onder wie Hella Haasse - dit als 
intellectuelen die zich op afstan
delijke manier bogen over een 
probleem. 

Ook Friedan had haar hoek 
vervaardigd als een lotgenote van 
de huisvrouwen over wie ze 
schreef, maar in tegenstelling tot 
Kooi-Smit sprak ze deze vrouwen 
niet op een politieke wijze aan. 
Want dat was volgens Costera 
Meijer het unieke van Joke Kooi
Smit; haar stond een politiek ide
aal van gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen voor ogen, waarbij de 
mannelijke privileges ter discus
sic werden gesteld. Vrouwen 
werden in het 'onbehagen' aan
gesproken als potentiele politieke 
activisten, terwijl friedan vrou
wen slechts aanspoorde om hun 
individuele ontplooiing ter hand 
te nemen via educatie en een 
(part-time)baan, zonder het zelfs 
maar over mannen te hebben. 

D beginfase van de tweede femi
nistische golf is tevens het terrein 
waarop het proefschrift van do
cent communicatiewetenschap
pen Liesbet van Zoonen over de 
vrouwenbeweging en de media 
zich beweegt. Van Zoonen heeft 
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drie landelijke dagbladen en vijf 
opinieweekbladen in de periode 
1968 - 197 3 onderzocht om te kij
ken welk beeld deze creeerden 
van de toenmalige Nederlandse 
feministische beweging. Ze heeft 
deze analyse aangevuld met inter
views met betrokken journalisten 
en feministen. Behalve een bijdra
ge aan de historie van een politie
ke en sociale beweging is dit boek 
een aanwinst voor de mediage
schiedenis. 

Van Zoonen begint haar hoek 
met een historisch overzicht van 
de Nederlandse tweede feministi 
sche golf, waarbij ze gebruik 
maakt van een fasering die ik in 
twee publikaties heb geschetst. 
Ze beschrijft een eerste periode, 
van 1968 tot 197 1, waarin het fe 
minisme werd gekenmerkt door 
samenwerking met mann en, stre
ven naar gelijkheid en doorbre
ken van rolpatronen. Een tweede 
periode liep van 1971 tot het be
gin van de jaren tachtig en wordt 
gekarakteriseerd als een tijdperk 
van radicalisering, afwijzing van 
mannen en bloei van autonome 
vrouwenculturen. In de derde 
fase, die de jaren tachtig besloeg, 
vond een terugkeer naar de maat
schappij plaats en werd de bewe
ging gekenmerkt door interne 
versoepeling en een minder radi 
cale opste!Ling naar buiten toe. 
Terecht plaatst Van Zoonen de 
kanttekening dat een dergelijke 
fasering kritisch gebruikt moet 
worden, omdat er tal van ontwik
kelingen waren die haar door
kruisten en de fasen elkaar ge
deeltelijk overlapten. 

Naast deze fasering hanteert 
Van Zoonen een indeling in drie 
ideologische stromingen, name
lijk het gelijke-rechten of liberaal
feminisme, het socialistisch-femi
nisme (fern-soc) en het radicaal 
feminisme . Deze ook in het bui-
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tenland wei gebruikte indeling 
heeft als bezwaar dat ze niet 
geheel nauwkeurig is . De Aktie
groep Man Vrouw Maatschappij 
(M v M) valt bijvoorbeeld onder 
het liberaal-feminisme, wat mis
leidend is omdat M v M met haar 
programma gericht op seksege
lijkheid en gelijke ontplooiings
kansen voor iedereen vee! meer 
als een organisatie van sociaal
democratische signatuur dan als 
een liberale organisatie getypeerd 
dient te worden. Zo was ook 
de vijfentwintigurige werkweek 
( eerder de vijfurige arbeidsdag) 
als middel om de bctaalde en 
onbetaalde arbeid te herverdelen 
- die door Van Zoonen als een 
politiek programmapunt van de 
(marxistisch georienteerde) fem 
socstroming naar vorcn wordt 
gebracht - oorspronkelijk uit 
M v M-koker afkomstig. 

Feminisme in de pers 
De berichtgeving over de femi 
nistische politieke beweging ver
toonde aile kenmerken van 'ge
wone' journalistiek, namclijk 
vee\ nadruk op de gebeurtenissen 
en minder aandacht voor de ach
tergronden; een voorkeur voor 
issues die in eenvoudige termen 
uit te leggen waren en voor groe
peringen die in dito termen wis
ten uiteen te zetten wat ze wil
den; en een beschrijving van ge
beurtenissen als gei"soleerde ver
schijnselen waarvan de onderlin
ge samenhang zelden werd ver
helderd. 

Van Zoonen doet uitvoerig 
verslag van de berichtgeving over 
de oprichting van M v M in oktober 
1968, over de acties van Dolle 
Mina en over de opkomst van de 
praatgroepen en de kraak van het 
Amsterdamse Vrouwenhuis als 
respectievelijke vertegenwoordi
gers van de door haar aangeduide 

drie ideologische stromingen in 
het feminisme. Het beeld dat van 
M v M in de pers werd gecreeerd 
sloot vrij aardig aan bij datgene 
wat de M v Mers zelf over het 
voetlicht trachtten te brengen, 
namelijk dat M v M een actiegroep 
was gericht op mentaliteitsveran
dering, politiek-maatschappelijke 
keuzevrijheid voor mannen en 
vrouwen en strevend naar sociaal
economische gelijkheid tussen de 
seksen. De ideeen en de werkwij
ze van M v M als een goede, dege
lijk optredende organisatie met 
concrete, helder omschreven 
doelstellingen en een redelijk, ge
matigd overkomend kader kwa
men overeen met de heersende 
journalistieke opvattingen en 
normen. Toch was het zo dat de 
actiegroep Dolle Mina - die begin 
1970 in de publiciteit kwam -
vee! meer aandacht trok van de 
media (pers en televisie) dan 
M v M, een gegeven waarop M v M
ers dan ook we\ enigszins jaloers 
waren. De pers V<?nd de ludieke 
acties van Dolle Mina een wel
kome afwisseling na de inmiddels 
loodzwaar van ideologische som
berte geworden optredens van 
de gemiddelde jaren-zestig-actie
groep. Maar het beeld dat van 
Dolle Mina werd geschapen was 
wei eenzijdig: Er werd vooral 
accent gelegd op de acties voor 
openbaar plasrecht voor vrouwen 
en voor hct recht om mannen te 
mogen nafluiten. De pers zag ai
leen de Dolle-Minakant van span
nende, aantrekkelijke meiden, 
die achter de mannen aangingen 
en seksuele vrijheid voor zichzelf 
opeisten. De andere kant, de so
cialistische denkbeelden over de 
noodzaak van klassen- en seksen
strijd, bleef nagenoeg buiten be
schouwing, tot verdriet van de 
kleine groep linkse die-hards die 
Dolle Mina had opgericht. 
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De communicatie tussen de pers 
en de medio 1971 opgerichte 
praatgroepen verliep uitermate 
slecht. De praatgroepen waren 
om te beginnen niet gericht op 
contacten met de pers. Boven
dien waren ze vanwege hun ho
rizontale organisatiestructuren en 
hun gebrek aan duidelijke pro
grampunten en woordvoerders 
moeilijk benaderbaar voor jour
nalistes. Dit had wederzijdse frus
traties tot gevolg, waardoor in de 
berichtgeving die er dan toch 
plaatsvond vooral het feit naar 
voren werd gehaald dat praat-
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groepen - en het Amsterdamse 
Vrouwenhuis dat in juni 1973 
werd gekraakt - mannen buiten
sloten als politieke daad. Hier
voor kon men in de berichtgeving 
over de praatgroepen nog enigs
zins, maar in de verslagen over de 
kraak van het Vrouwenhuis geen 
begrip meer opbrengen. 

Liesbet van Zoonen heeft een 
interessant proefschrift geschre
ven, zij het dat ze we! wat vee! 
gebruik maakt van sociaal-weten
schappelijk jargon en dat haar 
boek in typografisch opzicht slor
dig is afgewerkt. Voor beide 

besproken publikaties geldt dat ze 
aantonen dat het voor beoefe
naars van vrouwengeschiedenis 
de moeite waard is om het terrein 
van de politieke geschiedenis om 
te ploegen. Nu maar hopen dat 
deze pogingen tot herschrijving 
van de bestaande geschiedenis 
weerklank vinden bij de gevestig
de kaders. 

ANNEKE RIBBERINK 

is universitair docent vrouwen

neschiedenis aan de Vrije Universiteit 

te Amsterdam. 
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Commentaar: 
In de Zuidafrikaanse dichtbundel Steenbok tot Poolsee 

( 1956) staat een bewerking van Villons beroemde 
Sallade des Dames Jadis, waarvan elke strofe eindigt 
op de onvergetelijke regel: 

Mais ou sont les neiges d 'antan? 

Peter Blum noemde de dames bij naam in dat re
frein: Wat het geword van Elsabe (Isabeau, Urula en 
nog eens Elsa be). 

Onder de titel Wat het seword van Peter Blum ver
schijnt einde van dit jaar een boek over de in 1990 in 
Londen gestorven dichter, geschreven door John 
Kannemeyer . 

In dat boek staat het Tristia-gedicht van Blum; En soos es my oe wegdraai van die lee toekoms 
een vertaling van Apollinaire. 

Dubbel triest: in zijn vooroorlogse jeugd vlucht- Sien ek in myself die hele verlede groei 
ten ouders en zoon uit Wenen naar Zuid-Afrika. Als 
balling studeerde hij er alm diverse universiteiten, Naas die blinkende verlede is more kleurloos 
maakte zich de taal eigen en publiceerde er twee for-
midabele dichtbundels ( 1956, 1958) . Is vormloos ook langs dit wat volmaak 

Ik heb het gedicht Oorlewendes nog eens voor de 
dag gehaald: Tesaam beide die poging en gevolge toon 

0 struik wanaangepas! 
Wat bot jy nou? uit watter innerlike 
lente die plaaslike najaar tegemoet? 
0 vreemde, steekse, onoortuigde blom
getrou aan die seizoene van Atlantis? 

Je zou verwachten dat een dichter, die in zulke taal, 
zijn ballingschap verwoorden kan, op zijn vraag om 
genaturaliseerd te worden onmiddellijk bet ja
woord krijgt. Om ondoorgrondelijke redenen is 
hem dat juist bij herhaling geweigerd, ook al was hij 
intussen met een Zuidafrikaanse onderwijzeres ge
trouwd. 

Het echtpaar nam de wijk naar Engeland, waar 
het van het eerste, tweede moederland niets meer 
weten wou en een nieuwe ballingschap aanging. 
Triest, triest. 

Van die koel bekorinB van Enselse dinse (citaat uit 
een ander nog ongepubliceerd gedicht) is weinig tot 
niets bekleven. Het paar verarmde en vervreemdde, 
de haat tegen Zuid-Afrika en Afrikaans groeide en 
groeide. 

Als niet alleen de toekomst leeg is, maar ook bet 
verleden niet meer blinkt, is het Ieven voorbij. 

Rein Bloem 

PETER BLUM 
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vvo en Europa 
Joop van Santen 
Sociaal-democratie 
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vvn en Europa 
V oor rapporten van werkgroepen 
moet men soepeler maatstaven 
hanteren dan voor een monogra
fie, zelfs al komen ze van een we
tenschappelijk bureau. Een ge
schakeerd gezelschap kan immers 
onmogelijk evenveel lijn in be
schrijving en analyse brengen als 
een enkele auteur. Een goede 
probleemstelling is vaak al heel 
wat. Met het in mei jl. door de 
Teldersstichting uitgebrachte ge
schrift Europa: een volaende akte is 
het evenwel net omgekeerd. Oit 
mooie boelcje, onder Ieiding van 
oud-minister Van Aardenne ge
wijd aan opkomst en neergang 
van de nationale soevereiniteit, 
lijkt te dingen naar een prijs voor 
het meest leerzame en leesbare 
essay over een politiek onder
werp in historisch kader, maar 
schept, waar het aankomt op het 
formuleren van een actueel di
lemma, juist een hoop spraakver
warring. Namens het curatorium 
van de stichting zet Langman, een 
verre voorganger van Van Aar
denne, in zijn voorwoord al met
een de toon met de tautologie van 
het jaar: de besluitvorming in de 
Europese Gemeenschap ge
schiedt communautair en dit 
client zo te blijven. Evenals Bol
kestein vorig jaar in de Kamer, 
gaat het rapport uit van een 
tegenstelling communautair ver
sus intergouvernementeel, ter
wijl toch dit laatste predikaat ook 
van toepassing is op allerlei pro
cedures binnen de EG . 

De hoofdvraag die de werkgroep 
voor ogen zweefde had moeten 
luiden in hoeverre Nederlandse 
soevereiniteit in Europees ver
band mag worden opgeofferd ten 
gunste van supranationale besluit
vorming. Zo'n overdracht - dus 

van nationaal of intergouverne
menteel naar supranationaal - is 
aan de orde a. bij meerderheids
beslissingen in de Raad; b. zodra 
de Raad unaniem doch onom
keerbaar nieuwe wegen inslaat; c. 
telkens wanneer de Commissie 
zeggenschap uitoefent; d. bij za
ken waar het Europese Parle
ment het laatste woord heeft; e . 
in geval van bindende uitspraken 
van het Europese Hof; en f. bij 
meerderheidsbesluiten van een 
monetaire autoriteit. 

Aileen het begrippenpaar supra
nationaal tegenover intergouver
nementeel geeft zicht op het pro
bleem van het afstaan van nationa
le soevereiniteit. In plaats daarvan 
jongleert de werkgroep in haar 
slothoofdstukken - behalve met 
woorden als federaal, confederaal 
en communautair - vooral met de 
vraag wat al dan niet 'naar Brus
sel' moet worden overgeheveld. 
Zij ziet hierbij over het hoofd dat 
die term op minstens vier ver
schillende dingen kan slaan. Een 
eerste wissel beslist tussen twee 
richtingen: 6f naar de Gemeen
schap 6f naar buiten-communau
taire pijlers van de in Maastricht 
gevestigde Europese Unie (justi
tie en binnenlandse zaken; bui
tenlandse politiek en veiligheid). 
Gaat het om de Gemeenschap dan 
komt vervolgens de keuze: 6f 
supranationaal 6f intergouverne
menteel, waarbij dit laatste be
trekking heeft op besluiten bij 
unanirniteit zonder beslissende 
tussenkomst van een ander ver
dragsorgaan. Hebben we het over 
supranationaal dan komen we aan 
een laatste tweesprong: namelijk 
met of zonder parlementaire zeg
genschap. Had de werkgroep de
ze systematiek gevolgd dan was ze 
onvermijdelijk tot de conclusie 
gekomen dat haar enthousiasme 
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voor de eveneens in Maastricht 
beklonken Economisch-Monetai
re Unie op gespannen voet komt 
met haar voorkeur voor democra
tische legitimatie. Zo wordt daar 
immers de zeggenschap van het 
nationale parlement over de om
vang van het begrotingstekort 
overgedragen aan twaalf minis
ters te Brussel, die beslissen bij 
meerderheid, zodat de lidstaat in 
kwestie kan worden overstemd 
zonder dat er een volksvertegen
woordiging aan te pas komt. Die 
lidstaat mag straks uiteraard wei 
zijn ordepolitie of het Ieger inzet
ten, wanneer onrust over de 
Europese besluitvorming bezit 
neemt van de straat. 

Subsidiariteitsbeainsel 

Een vuistregel die bedoeld is te 
zorgen voor een juiste toebede
ling van beleidsvelden aan het Eu
ropese versus nationale of subna
tionale bestuursniveau heet subsi
diariteitsbeginsel. Het houdt in 
dat aileen datgene in bet Europe
se vlak mag worden ter hand ge
nomen wat daar beter kan. Dit 
biedt evenwel weinig houvast. 

Ten eerste geldt ook hier weer 
dat het nogal wat uitmaakt of iets 
in Brussel bij intergouvernemen
tele unanimiteit zou worden aan
gepakt dan wei op supranationale 
wijze. Maar daarmee is het ver
haal niet uit. Ten tweede namelijk 
houdt de vraag waar iets beter kan 
een levensgroot politiek waarde
oordeel in: ter vergelijking hale 
men voor ogen wat de gevolgen 
zouden zijn indien de Nederland
se grondwet laconiek bepaalde 
dat de overheid slechts datgene 
onderneemt wat zij beter vermag 
dan het particulier initiatief. Ten 
derde kan de vraag naar het betere 
aileen worden beantwoord op 
grond van een feitelijke taxatie 
van wat individuele lidstaten kun-

nen uitrichten, waarbij al gauw 
zal blijken dat de twaalf tot onder
ling heel verschillende prestaties 
bij machte zijn. Ten vierde zal 
veelal de keuze gaan tussen ener
zijds een vage Europese norm en 
anderzijds meer pregnante regel
geving op lager niveau: zo bepaal
de het EG-verdrag al v66r Maas
tricht dat de Gemeenschap op het 
gebied van milieu bevoegd is 
wanneer zulks ten goede komt 
aan de gezondheid van de mens 
(maar welke mens? de gemiddel
de Europeaan of de bewoner van 
een wijk die met een uitstoot
norm van een deelgemeenteraad 
vaak al zeer geholpen is?). Ten 
vijfde rijst de vraag of het 'bete
re', moet worden beoordeeld per 
beleidsveld, per deelterrein of 
per afzonderlijke maatregel. Ten 
zesde hoeft niet alles wat de 
krachten van de nationale staat te 
hoven gaat terecht te komen bij 
de EG soms zal de OESO of de VN 

geschikter zijn. Ten zevende mag 
men zich niet bepalen tot de vraag 
waar een regel het best kan wor
den opgesteld: immers de nale
ving van Europese voorschriften 
wordt nog altijd toevertrouwd 
aan politie en justitie van de lid
staten, zoals men rond de visaf
slag van tijd tot tijd kan waarne
men . Ten achtste speelt het subsi
diariteitsbeginsel rechts in de 
kaart, omdat de twaalf Ianden het 
vaker eens zullen worden over de 
noodzaak van gezamenlijke libe
ralisatie dan over bestuurlijke 
correcties daarop uit sociaal of 
milieurelevant oogpunt. Ten ne
gende mag bij de vraag naar het 
betere niet buiten beschouwing 
blijven welk bestuursniveau de 
beste waarborgen voor democra
tische besluitvorming biedt: dit is 
vrijwel zonder uitzondering het 
nationale niveau. En ten slotte is 
een vaag beginsel een permanente 

uitnodiging aan de supranationale 
rechter om op de stoel van de po
litiek te gaan zitten. 

Ook de werkgroep van de Tel
dersstichting ziet weinig in het 
subsidiariteitsbeginsel als crite
rium, maar gaat zich vervolgens 
wei royaal te buiten aan een poli
tieke invulling van wat beter na
tionaal kan blijven. Het zal nie
mand verbazen dat dit vooral de 
terreinen blijken te zijn waar de 
v v o, vanuit haar gedachtengoed, 
alle hoop vestigt op convergentie 
tussen de lidstaten in onderlinge 
economische wedijver zonder 
normering op Europese schaal: 
dus sociaal beleid, regelgeving 
voor niet grensoverschrijdende 
milieuvervuiling en bij voorbeeld 
het opvangklimaat voor immi
granten. Let wel: het rapport ver
zet zich hierbij niet slechts tegen 
maxima, maar ook tegen basis
normen op Europese schaal. Toch 
zou het ook de Goncurrentiepo
sitie van het N ederlandse bedrijfs
leven ten goede komen, indien 
armere lidstaten de rijkere niet 
onbeperkt kunnen onderbieden 
met een schamel peil van sociale 
voorzieningen en kwaliteit van 
het bestaan. Het rapport is heel 
duidelijk: 'De richting die aan de 
integratie wordt gegeven bepaalt 
of wij op een of ander beleidster
rein van de soevereiniteit zullen 
afzien.' En dit laatste is het geval 
'wanneer die richting bevrijdend 
is'. De werkgroep past dus wei 
degelijk het subsidiariteitsbegin
sel toe, maar vervangt daarbij het 
woord 'beter' door 'liberaal' . 
Met een variant op Mitterrand en 
Den Uyl: Europa zalliberaal zijn 
ofhet zal niet zijn. 

Er zijn drie alternatieven voor 
het subsidiariteitsbeginsel denk
baar: ten eerste federalisme be
rustend op saamhorigheid dwars 
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door de hele Gemeenschap (maar 
dit lijkt voorlopig buiten bereik); 
ten tweede prealabele vergelij 
king van voornemens iets Euro
pees te doen met de toedeling van 
bevoegdheden in erkende bonds
staten (vs, Duitsland, Canada, 
Australie, Zwitserland): vaak zal 
dan blijken dat de Europese Com
missie inhaliger is dan elders zelfs 
h~t federale gezag. Of ten derde: 
toetsing aan een veronderstelde 
doelstelling van de EG (waarbij 
een liberaal het volste recht bezit 
bier de vrije markt centraal te 
stellen, doch dan alsnog de vraag 
heeft te beantwoorden welke 
concurrentievervalsende voor
waarden, waaraan produktie en 
investeringen uit een oogpunt van 
gezondheid en maatschappelijk 
welzijn worden onderworpen, a! 
dan niet dienen te worden gehar
moniseerd). 

In memoriam J oop 
van Santen 

Op woensdag 2 2 april is partijge
noot Joop van San ten op 84 jarige 
leeftijd overleden. Hij was van 
1931 tot 1955 lid van de CPN en 
heeft voor die partij in de Eerste 
Kamer en in de Gemeenteraad 
van Amsterdam gezeten. In de 
eerste helft van de jaren vijftig 
kwam hij in conflict met Paul de 
Groot over diens voorspelling dat 
de W esterse markteconornie op 
instorten stond. Van Santen toon 
de aan dat dit onzin was . Dit werd 
hem niet in dank afgenomen en 
leidde tot zijn breuk met de c P N 

(en de marxistische economische 
theorie)in 1955. 

Hij is actief in het verzet ge
weest. Zijn kinderen konden 

Het rapport stelt terecht dat hoe 
dan ook de bewijslast voor de 
noodzaak van het overhevelen 
van bevoegdheden naar Europa 
client te drukken op degene die 
het nationale niveau onvoldoende 
toegerust acht. Zo is echter aller
minst de praktijk. Er zijn verschil
lende mechanismen werkzaam 
ten gunste van onnodig optreden 
van Brussel. Een factor is datal 
lerlei Commissarissen en Euro
parlementariers zich willen profi
leren door de strijd aan te binden 
met zaken als stierenvechten of 
aids, zonder aan te geven waarom 
de E G bier geschikter oor zou 
zijn dan een gemeente, een lid
staat of de v N. Een tweede factor 
is dat nationale politici allerlei 
door hen noodzakelijk geachte, 
doch impopulaire maatregelen 
liever presenteren als geboden 
vanuit het anonieme Europa. En 

daarom enerzijds trots zijn op een 
vader die goed was geweest in de 
oorlog, maar werden anderzijds 
nog lang door de BVD lastig geval
len vanwege zijn communistische 
verleden. Hij heeft zelf bij voor
beeld jarenlang moeten Ieven van 
de handel in jutezakken of de ver
huur van films, omdat voor ex
communisten in Nederland in de 
praktijk een Benifsverbot gold. 

Ik heb Joop leren kennen rond 
1975. Hij was een soort kraak
wacht in het inmiddels afgebro
ken pand Stella Maris in Zand
voort en ik was afdelingssecreta
ris. Hij had Iaten weten dat hij 
zich al enige tijd geleden als lid 
opgegeven had en iets wilde 
doen, maar dat tot zijn spijt nog 
niemand op zijn aanbod had gere
ageerd. Het was het begin van een 
vriendschap. Ik nodigde hem uit 

een derde factor is hieraan tegen
gesteld : namelijk dat nationale 
politici niet durven toegeven dat 
ze iets juist niet will en en daarom 
doorverwijzen naar Europa, we
tend dat er daar toch niets van te
recht komt (b. v. economische 
sancties) . 

Tot slot is het opmerkelijk dat 
de werkgroep een voorziening 
wenst om lidstaten die van het 
democratische pad afwijken te 
kunnen uitstoten. Dan kan men al 
meteen beginnen met het verwij
deren uit de Gemeenschap van ai
le deelnemers aan de monetaire 
unie. De economische paragrafen 
daarvan leveren immers een 
schoolvoorbeeld van meerder 
heidsbesluitvorming zonder enige 
parlementaire controle. 

S. ROZEMOND 

voor de eerstkomende afdelings
vergadering en dat werkte. Het 
was de periode van zijn Ieven dat 
hij als docent aan de Centrale ln
terfaculteit van Amsterdam volle 
collegezalen trok met zijn econo
rnisch-filosofische beschouwin
gen. Ook in de afdeling Zand
voort werd hij iemand die het de
bat stimuleerde. In die tijd maak
te de afdeling een bloeiperiode 
door: een heftige strijd tussen 'al
lochtonen en autochtonen', de 
oprichting van een Rooie- Vrou
wenafdeling, bestuurders die 
voor het eerst verantwoording af 
moesten leggen, druk bezochte 
afdelingsvergaderingen waarin de 
pers (zelfs zo nu en dan de lande
lijke) ge'interesseerd was en een 
ongekende groei van het aantal 
!eden. Zo organiseerden we ook 
een cursus econornie voor de le-
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den van de afdeling en andere be
langstellenden met Dr. J. van 
Santen als cursusleider. Wie 
Joop's puhlikaties kent, weet dat 
de meeste mensen daar met knar
sende hersenen zaten. Maar 
iedereen was enthousiast: Joop 
koppelde de theorie aan zijn erva
ringen.Joop paste ook in de PvdA 
als actiepartij. Zijn woede over 
het circuit van Zandvoort was 
groot. Hij kreeg de steun van de 
afdeling en met hem waren wij 
van mening dat de milieuvervui
ling, de hinder voor het gewone 
Zandvoortse Ieven, de economi
sche schade en de schande om vol 
spanning te kijken hoe mensen 
zich dood rijden, zo groot waren 
dat we de gevestigde Zandvoort
se helangen in dezen te lijf moes
ten gaan. Het was onhegrijpelijk 
voor Joop dat onze vertegen
woordigers in het kahinet auto
racen wei leuk vonden. Een nieu
we lichting bestuurders in Zand
voort deed later het gewicht de
finitief naar de verkeerde kant 
doorslaan. Het was voor Joop 
mede aanleiding om zijn actieve 
rol in de afdeling te beeindigen. 
Hij had ondertussen ook een gro
te rol gespeeld in het de hat dat wij 
in de afdeling over arheidsethos 
(wij waren daar tegen) voerden. 

De toekomst van de 
sociaal-democratie 

In de Partij van de Arheid lijkt nog 
steeds een krachtige stroming te 
hestaan tot progressieve samen
werking met o66 en Groen Links. 
Niet aileen daaruit, maar hijvoor
beeld ook uit de verkiezingstour
nee van de kandidaat-voorzitter 
hlijkt dat de partij een gevaarlijke 

Joop probeerde ons duidelijk te 
maken dat de mens niet zonder 
economisch gewaardeerde arheid 
kan. Wij geloofden nog in het 
overheersend goede in de mens, 
werden geconfronteerd met een 
toenemende werkloosheid en 
dachten de oplossing gevonden te 
hehben in zinvolle maatschappe
lijke hezigheden afgestemd op 
eigen wensen en kunnen voor 
werklozen met hehoud van uitke
ring. Het is jammer dat we elkaar 
toen niet hegrepen hehhen. Dat 
zelfde geldt eigenlijk ook voor de 
reacties op Joop's hoek over dit 
them a. In vaak harokke taal maak
ten Joop en recensenten elkaar 
voor rotte vis uit. De elementen 
in zijn analyse die voor de Neder
landse maatschappij in het alge
meen en de PvdA in het hijzonder 
van helang waren, hleven daar
door helaas duister. 

De periode dat hij niet meer 
actief in het open hare maatschap
pelijke Ieven was, is hij des te 
meer gaan schrijven: Weimar 

1933. Demokratie tussen Jascisme en 

kommunisme, 198 3; het al ge
noemde Arbeid, plicht en vrijheid, 

1985; en vorigjaar: Geld. Teken 

van aeestelijke vrijheid. (zie voor 
hesprekingen van zijn werk s &..o 
van fehruari 1986 en mei 1992). 

t t t 

identiteitscrisis doormaakt. Op 
het congres werd het elan van de 
partij hersteld, maar haar identi
teit is ook daar niet voldoende 
verduidelijkt. Daarom heb ik er 
evenals Gerrit Manen-schijn in 
s & D 1992 no. 2 hehoefte aan ar
gumenten aan te voeren voor een 
duidelijke eigen plaats van de so
ciaal-democratie in het Neder
landse politieke landschap. Op 
grond van mijn ervaringen hinnen 

Zijn beste hoek vond hij het laat
ste over het wezen van geld. Met 
name op het moment dat Oost 
Europa met zijn planeconomie 
in elkaar stort is zijn analyse 
inderdaad uiterst relevant. Hij 
ziet de op vertrouwen binnen een 
rechtsstaat gehaseerde werking 
van geld als een wezenskenmerk 
van onze markteconomie. Ook 
zijn hoek over de Weimarrepu
hliek is actueel en van helang om 
de recente Duitse geschiedenis in 
het juiste perspectiefte zien. 

Joop van Santen was iemand 
die als kind in Rotterdam honger 
en ellende gezien had bij de gewo
ne arheidershevolking. Uit socia
le hewogenheid sloot hij zich aan 
hij de communistische partij. Hij 
werd later op rationele gronden 
sociaal-democraat. We hehhen 
vee! gelachen, hij kon vreselijk 
kankeren, bij voorbeeld over 
haantjesjagers en hij was ontzet
tend eigenwijs. lk hoop dat de 
PvdA voor mensen als Joop een 
thuisbasis blijft vormen en prijs 
me gelukkig hem gekend te heh
hen. 

ANNEMARI E GOEDMAKERS 

Lid van het Europese Parlement 

de partij sinds haar oprichting zijn 
mijn voornaamste argumenten 
daarvoor de volgende: 

1 • De sociaal-democratie is in 
Nederland en elders in Europa de 
enige grote politieke stroming die 
nog gelooft in de maakhaarheid 
van de samenleving. Zonder een 
krachtige politieke stroming, die 
dat geloof uitdraagt, hehhen noch 
de achtergehleven groepen in de 
Nederlandse samenleving, noch 
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het milieu, noch Centraal- en 
Oost-Europa, noch de ontwikke
lingslanden nog uitzicht op red
ding. CDA, vvo en o66 wijzen dit 
beginsel van de maakbaarheid van 
de samenleving principieel af. 

2. In directe samenhang met 
haar geloof in de maakbaarheid 
van de samenleving is de sociaal
democratie de enige grote poli
~eke stroming, die nastreeft op 
grond van zorgvuldige analyses 
van het maatschappelijke en eco
nomische krachtenveld en dus 
van de realiteiten systematisch 
vooruit te denken en dan boven
dien op langere termijn dan tot de 
volgende verkiezingen. Het Plan 
van de Arbeid en de oprichting 
van het Centraal Planbureau in 
Nederland ontsproten beide aan 
gedachten, ontwikkeld door Hein 
Vos en Jan Tinbergen. Tinbergen 
leverde decennia later ook aan de 
systematische analyse en het ont
wikkelen van strategieen voor de 
Oost-West-toenadering, de ont
wikkelingslanden en een nieuwe 
internationale economische orde 
wezenlijke bijdragen. Evenals Jan 
Pronk en buitenlandse sociaal-de
mocraten als Willy Brandt, Gro 
Harlem Brundtland. En meer dan 
enig lid van het CDA, de vvo of 
o66. In de denkmodellen van 
Jean Monnet en later het comite
spaak ten aanzien van de Europese 
integratie heeft de Partij van de 
Arbeid - met uitzondering van 
Drees - zich ook aanstonds goed 
kunnen vinden. Wegens haar ge
loof in de waarde van systema
tisch en structured op bmge ter
mijn vooruitdenken, is het ook 
geen toeval dat de partij na haar 
oprichting een zo grote aantrek
kingskracht uitoefende op acade
mische economen. 

Het is waar, dat na de aanzet 
tot sociale wetgeving van de kant 
van sociaal denkende liberalen, 

nu een eeuw geleden, en daarop 
gevolgde christen-democratri
sche initiatieven, de uitbouw van 
de verzorgingsstaat tot haar huidi
ge peil vooral mogelijk werd door 
samenwerking tussen democrati
sche-socialisten en christendemo
craten. Momenteel beginnen de 
fundamentele verschillen van in
zicht met het CDA echter sterker 
naar voren te komen: 

a. Na gedurende de eerste na
oorlogse periode - in de toenma
lige verhoudingen terecht - met 
christen-democraten samen te 
hebben gewerkt (zij het met dui
delijke verschillen in uitgangs
punten) aan een neocorporatisti
sche structuur van onze samenle
ving, komt onze partij daarvan 
onder de huidige verhoudingen 
even terecht steeds duidelijker te
rug. Terwijl het CDA de maat
schappelijke middenveldsorgani 
saties steeds verder wil verzelf
standigen, streeft de PvdA te
recht thans juist naar een duidelij
ker primaat van de politick, naar 
duidelijker institutionele waar
borgen voor het algemeen be
lang. Door kartelvorming, com
promissen tussen sociale partners 
en andere deelbelangengroepen 
en door de uitvoeringsorganisatie 
van de sociaie zekerheid en vee! te 
langdurige inspraak- en overleg
procedures wordt thans met na
me een tijdige en adequate aan
passing aan de gewijzigde interna
tionale structurele omstandighe
den in gevaar gebracht en worden 
de collectieve lasten verhoogd 
zonder voldoende waarborgen 
voor efficiente besteding in het al 
gemeen belang. Tegenover de 
CDA-gedachte van een zorgzame 
samenleving legt de sociaal-de
mocratie thans een hoofdaccent 
op emancipatie van achtergeble
ven mensen en groepen van men
sen in binnen- en buitenland met 

individuele plichten en verant
woordelijkheden naast rechten en 
op een solidariteitsbeginsel, dat 
niet bij de grens van de Europese 
Gemeenschap ophoudt en ook 
aan milieubescherming een gro
tere prioriteit toekent dan het 
CDA. 

b. Zwaarder dan in de eerste 
helft van deze eeuw gaat wegen. 
dat het CDA het gedachtengoed 
van de Franse revolutie, met in
begrip van het beginsel van de 
volkssoevereiniteit, verwerpt, 
terwijl de sociaal-democraten 
daarop juist voortbouwen. 

4· Metdevvoheeftdesociaal 
democratie juist gemeen, dat bei
de erfgenamen zijn van de Franse 
revolutie. Verschillen zijn daarbij 
echter: 

a. dat de sociaal-democratie 
het vrijheidsbeginsel (de emanci
patiegedachte) niet alleen toe past 
op zelfstandigen, maar in sterkere 
mate dan de vvo, ook op werk
nemers en achtergebleven niet
economisch actievc groepen in de 
sa-menleving; 

b. dat het vrijheidsbeginsel 
niet primair egoYstisch/indivi
dualistisch, maar 'personalistisch' 
of 'personalistisch-socialistisch' 
wordt uitgelegd (om die term uit 
de doorbraak-filosofie van de aan
vangsjaren van de PvdA in herin
nering te roepen). Essentieel 
daarbij is , dat naast het eigen be
lang en de verantwoordelijkheid 
voor de eigen ontwikkeling ook 
verantwoordelijkheden jegens 
andcren en jegens de samenleving 
in haar geheel tot richtsnoer voor 
menselijk gedrag worden ge
maakt (het broederschapsbegin
sel van de Franse revolutie, dat in 
verband met de toenemende 
interdependenties vooral in de 
twintigste eeuw steeds sterker tot 
een vee) meer omvattend solida
riteitsbeginsel uitgroeide); 

" s 
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c. dat het gelijkheidsbeginsel 
van de Franse revolutie door de 
sociaal-democratie niet zuiver 
formeel (gelijkheid voor de wet), 
maar ook materieel werd uitge
werkt. De staat krijgt daarbij on
der meer tot taak om tegen te 
gaan, dat de gelijke kansen er toe 
leiden (zoals onder Reagan en 
Thatcher, met Milton Friedman 
als de grote goeroe), dat de arm
ste tien procent van de bevolking 
niet aileen relatief, maar zelfs in 
absolute zin arrner en gelijktijdig 
de rijkste tien procent van de 
bevolking aanmerkelijk rijker 
wordt. Beide niet aileen in natio
naal, maar ook in Europees en 
wereldwijd verband verstaan 
(structurele ontwikkelingspoli
tiek). Binnen de samenleving krij 
gen voorts materieel gelijke kan
sen, materieel gelijke mogelijk
heden tot kennisverwerving, me
dezeggenschap van de factor ar
beid op ondernemingsni veau ( een 
centraal beslissingsniveau in de 
huidige markteconomie), sprei
ding van macht, ondermeer door 
bestrijding van kartel- en mono
polievorming, in de sociaal-de
mocratie een sterker accent dan 
in het Nederlandse liberalisme. 

d. per saldo legt de sociaal
democratie de accenten in de ver
houding tussen de beginselen van 
de Franse revolutie (vrijheid, ge
lijkheid en broederschap of soli
dariteit, alsmede volkssoevereini
teit en de bevrijdende afschaffing 
van het corporatisme) anders dan 
het liberalisme van de vvo. Die 
beginselen worden door beide 
stromingen anders dan door de 
christen-democratic echter wei 
als uitgangspunt aanvaard. De 
broederschapsgedachte naast het 
eigen belang was reeds bij de libe
rale aartsvader Adam Smith te 
vinden. 

S. Het voornaamste verschil 

tussen de sociaal-democratie en 
o 66 is, dat o 66 ideologische uit
gangspunten, evenals systema
tisch op lange termijn denken lijkt 
te verwerpen, o 66 vormt door 
haar openheid voor nieuwe ont
wikkelingen, en haar bereidheid 
voor nieuwe problemen onbe
vooroordeeld ad hoc nieuwe op
lossingen te zoeken, wei een 
waardevolle potentiele coalitie
partner, maar geen potentiele 
fusiepartner voor een brede pro
gressieve volkspartij. Op andere 
gronden geldt het zelfde voor 
Groen-Links. Opgaan in een pro
gressieve volkspartij zonder soci
aal-democratisch kenmerk zou de 
Partij van de Arbeid bovendien 
buiten de in het Europese Par
lement bestaande hoofdstromin
gen plaatsen en daarmede margi
naliseren. 

Conclusies: 
r • Door haar geloof in de 

maakbaarheid van de samenle
ving, in combinatie met haar 
geloof in de noodzaak van syste
matische structurele analyses van 
de op korte, middellange en lange 
ternlijn op te lassen veelzijdige 
problemen, is de sociaal-demo
cratie beter gewapend de ingrij 
pende uitdagingen van deze tijd 
tegemoet te treden dan de andere 
grote politieke stromingen. 

2. Evenals potentieel het libe
ralisme, maar in afwijking van de 
christen-democratie, staat de 
sociaal-democratie daarbij open 
voor de gedachte, dat evenals ten 
tijde van de Franse revolutie 
grondig afgerekend moet worden 
met verstarde, op andere kracht
verhoudingen en uitdagingen af
gestemde, maatschappelijke en 
politieke structuren. Dit zowel in 
de nationale als in de internatio
nale verhoudingen. Een coalitie 
met de vv o en o'66 verdient der-

halve thans principieel de voor
keur hoven een coalitie met de 
christen-democraten. In het Eu
ropese Parlement behoeft dit niet 
uit te luiten, dat beter met de 
christen-democraten kan worden 
samengewerkt, zolang de politie
ke krachtsverhoudingen daar niet 
- bijvoorbeeld na de komende 
uitbreidingen - grondig verande
ren, en zolang de christendemo
craten niet in conservatieve rich
ting afglijden, zoals door de 
samenwerking met de Britse con
servatieven in het E P thans dreigt 
te gebeuren. 

3. Ten aanzien van de drieslag 
van de Franse revolutie zal de so
ciaal-democratie weliswaar het 
vrijheidsbeginsel ( emancipatie
van aile burgers, fundamentele 
betekenis van de klassieke en de 
sociaal-economische en culturele 
nieuwe generatie van mensen
rechten) evenals het liberalisme 
voorop moeten stellen. Anders 
dan het liberalisme zal zij daarbij 
echter moeten blijven benadruk
ken, dat het waarborgen van gro
tere materiele gelijkheid een 
voorwaarde is voor gelijke kansen 
tot emancipatie van achtergeble
ven groepen. En eveneens zal de 
sociaal-democratie sterker dan 
het liberalisme moeten blijven 
benadrukken, dat die grotere ma
teriele gelijkheid ook grotere so
lidariteit met achtergebleven 
groepen, regia's, volkeren en 
Ianden veronderstelt en dat niet 
aileen daarvoor, maar ook voor 
het milieubehoud welvaartsoffers 
van de bevoorrechte groepen, 
volkeren en Ianden onvermijde
lijk zijn. De internationale soli
dariteit tegenover Centraal- en 
Oost-Europa en tegenover de 
ontwikkelingslanden verdient 
daarbij in de huidige verhoudin
gen een sterker accent dan gede
tailleerde binnenlandse inko-
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mensplaatjes. Opening van de 
Europese markten voor produk
ten uit de genoemde achtergeble
ven gebieden en technische bij
stand verdienen daarbij een 
zwaarder accent dan in een -
soms lange- overgangsfase even
eens noodzakelijk omvangrijke fi
nanciele bijstand. Sinds ik mij 

vanaf 1958 in hoofdzaak met de 
Europese integratie en de inter
nationale economische orde heb 
beziggehouden ben ik met Tin
bergen van oordeel, dat vooral de 
nieuwe internationale uitdagin
gen een toekomstperspectief 
voor de sociaal-democratie in
houden. Door het opgaan van de 

partij in een brede progressieve 
volkspartij zonder uitdrukkelijk 
sociaal-democratisch stempel zou 
dit perspectief onherroepelijk 
verloren gaan. 

P. VER LOREN VAN 

THEMAAT 
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Zomerschool PvdA: 
Levensstijl en 
publiek domein 
Het publieke domein, de openba
re ruimte die we als burgers met 
elkaar delen, vertoont tekenen 
van verwaarlozing. Oat moet ver
anderen - maar hoe? Waarden
orientaties op het gebied van ge
meenschap, staat en vooruitgang 
zijn gewijzigd; de levensstijl van 
m ensen is anders geworden. 
Kortom, we Ieven in een post
moderne tijd, maar zijn daar poli 
tick niet op ingesteld . 

Op de Zomerschool PvdA komen 
de volgende vragen aan de orde: 

- Wat bepaalt de kwaliteit van het 
publieke domein? Is dat heteroge
niteit van levensstijl of duurzaam
heid? 
- Waar botsen levensstijlen en de 
kwaliteit van het samenleven? 
W elke grenzen moet de politiek 
stellen? 
- Hoe be'invloedt de gebouwde 
omgeving de kwaliteit van de sa
menleving? 
- Welke gevolgen hebben post
moderne waarden en levensstij
len voor de vormgeving van pu
bliek dome in en politiek? 

Nieuwe Publikatie 
De bestuurlijke organisatie in ons 
land is niet toegesneden op de 
problemen van deze tijd en 
vormt niet zelden een forse hin
dernis op de weg naar een beter 
ruimtelijk beleid . De bestaande 
structuren versterken de positie 
van die gemeente- en provincie
bestuurders die onverkort kiezen 

- Tot hoever mag de politiek le
vensstijlen bei:nvloeden? Is er nog 
wei plaats voor een progressieve 
partij in een post-moderne tijd? 

De Zomerschool vindt plaats in 
Bentveld (bij Zandvoort) van 
maandag 29 juni tot en met vrij
dag 3 juli en wordt georganiseerd 
door de Wiardi Beckman Stich
ting, het Opleidingsinstituut 
PvdA en de Arbeiders Gemeen
schap der Woodbrookers . In het 
programma zijn naast inleidingen 
door deskundigen uit weten
schap, bedrijfsleven en politiek 
ook een aantal excursies opgeno
men, onder andere naar het nieu
we Tweede-Kamergebouw. De 
kosten bedragen (incl. maaltij 
den, overnachtingen en excur
sies, enz.) J 350,- . 

Voor een definitief program
ma en opgave kunt u zich wenden 
tot: 

Tineke Schrander 
(Opleidingsinstituut PvdA) 
Antwoordnummer 'oo9 2 
1ooo PA Amsterdam 
(o2o) 55' 2459 

lnschrijving in volgorde van aan
melding. 

voor de eigen positie en/ of de 
korte termijn. Een goed ruimte
lijk beleid kan aileen worden ge
realiseerd door een ingrijpende 
gemeentelijke herindeling in ste
delijke gebieden. 

Oat schrijft de Gelderse gedepu
teerde Ton Doesburg in de kort
geleden verschenen bundel Wo
nen en werken in een vol land. Regio-
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naal ruimtelijk beleid in Nederland. 

De bundel bevat bijdragen van 
tien deskundigen op bet gebied 
van ruimtelijke ordening in ons 
land. Het is een uitgave van de 
sectie Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening van de Wiardi 
Beckman Stichting. 

In Wonen en werken in een vol land 

wordt nagegaan welke ontwikke
liTigen van invloed zijn op het 
ruimtelijk beleid. Ook wordt be
keken welke knelpunten en pat
stellingen er zijn in een drietal 
regio's: de Randstad, Westelijk 
Noord-Brabant en het gebied 
Arnhem-Nijmegen. 

Uit de bundel blijkt dat er vee] 
schort aan het ruimtelijk beleid in 
de verschillende regio's. De rijks
overheid zorgde de afgelopen ja
ren voor een stortvloed van no
ta's, De lokale bestuurders, die 
het beleid moeten uitvoeren, zit
ten echter vaak met de handen in 
het haar . Westelijk Noord-Bra
bant bij voorbeeld heeft in econo
misch opzicht en als woongebied 
mogelijkheden genoeg, maar de 
lokale besturen zijn er niet in ge-

slaagd sturing te geven aan het be
lang van de regio. Ook rijk en 
provincie zijn in gebreke geble
ven. 'In termen van Rijksbeleid is 
een keuze voor stedelijk ontwik
kelingsgebied of bufferzone ge
wenst', aldus de Brabantse des
kundigen Gerrichhauzen, Sprong 
en Wille in hun bijdrage aan de 
bundel. Volgens hen heeft de on
duidelijkheid over de ontwikke
ling van Westelijk Noord-Bra
bant 'geleid tot een spel monopo
ly waarin diverse spelers zoveel 
mogelijk stukjes ( ... ) voor hun 
eigen belangen willen veroveren. 
Degene met de meeste centen en 
de beste dobbelstenen heeft de 
beste uitgangspunten, Westelijk 
Noord-Brabant is de inzet en 
heeft thans geen deel aan het spel, 
het heeft zelfs geen invloed op de 
spelregels' . 

Wonen en werken in een volland be
vat de volgende bijdragen: 

- Inleidina, D. Frieling en 
H. Ottens 
- Het wonen in de stadsaewesten en 

reaionaal ruimtelijk beleid, 

H. Ottens 

- Reaionaal ruimtelijk beleid en mo

biliteit, E. Kohler 
- Ruimtelijk beleid en de spanninB 
tussen economische en sociale doel

stellinaen, W. Ostendorf 
- Parkstad en de discussie over de 

zuidvleuael van de Randstad, 

L. Vulperhorst 
- De reaio Arnhem-Nijmeaen, 

L. Jacobs 
- Westelijk Noord-Brabant: een 

aelopen koers?, L. Gerrichhauzen, 
C. Sprong en W. Wille 
- Ruimtelijke investerinaen, 
D. Frieling 
- Ruimtelijk beleid en realisatie, 

T. Doesburg. 

Wonen en werken in een vol land. Re

Bionaal ruimtelijk beleid in Neder

land is een uitgave van de Wiardi 
Beckman Stichting, Sectie Vol.ks
huisvesting en Ruimtelijke Orde
ning. Het hoek telt 148 pagina's 
en kost j2o,- . Het kan worden 
besteld door dit bedrag over te 
maken op Postbank 3479700 
t.n.v. PvdA-brochures, Amster- / 
dam, onder vermelding van be
stelnummer 7 57. 

t 
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Net zo min als het N E E van De
nemarken tegen het V erdrag van 
Maastricht de oorzaak vormt van 
de dilemma's waarmee de Euro
pese Gemeenschap worsteit, is 
het 'ja' van Ierland een antwoord 
gebleken op de brandende vragen 
inzake de diepgang en reikwijdte 
van het Europese integratiepro
ces . Wei geven beide referenda 
aan hoe stemmingsgevoelig het 
debat over Europa is: nu eens 
overheerst het gevoei van mach
teloosheid ('Eurosclerose'), dan 
weer komen het enthousiasme en 
het besef deelgenoot te zijn van 
een uniek historisch project bo
vendrijven ('Euroforie'). 

Deze vvisselvalligheden, die 
ook in de toekomst wei weer 
voor verrassingen zullen blijven 
zorgen, nemen niet weg dat sinds 
het revolutiejaar 1989 het denken 
over Europa snel aan vrijblijvend
heid heeft verloren. Met de val 
van de Muur zijn de sociale en po
litieke rufues die het communis
me heeft achtergelaten zichtbaar 
geworden en daarmee een reus
achtige verantwoordelijkheid die 
op West-Europa drukt. Tegelijk 
blijkt hoe moeilijk het is om - oog 
in oog met de concurrentie van 
Japan en de Verenigde Staten -
de gemeenschappelijke markt te 
voltooien en de sprong van eco
nomische integratie naar politie
ke eenwording te maken. 

De vragen zijn dringender ge
worden, maar de publieke me
ningsvorming over Europa is 
nogallauw, afwachtend, om niet 
te zeggen onverschillig. De weer
slag daarvan zien we in het Ne
derlandse parlement: het meren
deel van de volksvertegenwoor
digers lijkt gelaten de historische 
omwentelingen te bezien om zich 
vervolgens weer over te geven 
aan de, op zich niet onbelangrij
ke, routine van alledag. 

Het is tegen deze achtergrond 
dat het de redactie van S&J) nuttig 
leek om een reeks van vragen be-

De ont-

nuchtering 

van Europa 

DE REDACTIE 

treffende de Europese eenwor
ding aan enkele deskundigen voor 
te leggen in de hoop dat zo een 
beeld zou ontstaan van de gedach
tenvorming over Europa na de 
totstandkoming van het verdrag 
inzake de Politieke en Monetaire 
Unie. 

Onze vragenlijst was in vier 
onderdelen gesplitst. Om een in
druk te geven volgen hier enkele 
van de vragen die we hadden 
voorgelegd. Allereerst wat be
treft het ciemocratische aehalte: 

- Is een volwaardige parle
mentaire democratie op Euro
pees niveau wei realiseerbaar? Of 
zullen we voor zeer lange tijd een 
mengvorm moeten accepteren 
van nationale en Europese poli
tieke stelsels die niet op elkaar 
aansluiten? 

- Zijn er middelen denkbaar 
waarmee de greep van de natio
nale parlementen op de Europese 
compromisvorming wordt ver
sterkt? Schiet het debat in Den 
Haag over de toekomstige rol van 
ons parlement in dit opzicht niet 
ernstig tekort? 

- Zullen Brussel en Straats
burg niet altijd te ver van de bur
ger blijven staan als gevolg van de 
omvang van de Gemeenschap? Is 
het vrijwel ontbreken van een pu
bliek debat over de eenwording 
geen uitdrukking van dat laatste 
of duidt het op een grote mate 
van consensus? 

Voorts wilden we meer we
ten over de uitbreidinB van de Ge
meenschap in de richting van 
Noord- en Oost-Europa: 

- Zijn er - behalve econo
mische en democratische rijpheid 
- nog andere voorwaarden voor 
toetreding: geografie, historie, 
godsdienst? Of zijn de maatstaven 
allereerst pragmatisch: voorrang 
krijgen de Ianden die onrust of 
vluchtelingen dreigen te exporte
ren? 

- Is er na de Duitse eenwor
ding en in het perspectief van een 
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uitbreiding in oostelijke richting nog wel een po
litiek evenwicht binnen de Gemeenschap mogelijk? 
Of heeft het Duitse optreden in de kwestie Joego
slavie de toon gezet? 

- Biedt uitbreiding een kans om de verdere de
mocratisering van de Gemeenschap af te dwingen of 
zal zij juist tot een verzwakking van de E G-instituties 
bijdragen en de kansen op een waarachtige Politieke 
Unie verminderen? 

Yervolgens kwam de socia/e cohesie tussen de ver
schillende economische regio's in Europa aan de 
orde: 

- Yeronderstelt Europese eenwording primair 
saamhorigheid of beleidsconcurrentie tussen de sa
menstellende (deel)staten? In hoeverre gaan verge
lijkingen met de Yerenigde Staten op qua graad van 
centralisatie en nationale loyaliteit? 

- Dient Nederland zich aan te passen aan een 
soort Europees gerniddelde qua niveau van verzor
gingsarrangementen of moet het beleid erop gericht 
zijn die druk te weerstaan en de armere Ianden van 
de Gemeenschap in sociaal opzicht te steunen? 

Tenslotte waren we benieuwd naar de diepaana 

van het integratieproces: 
- Is een federaal Europa als einddoel niet een 

wensdroom en zullen het geweldsmonopolie en de 
belichaming van politieke legitimiteit niet de ko
mende decennia een overwegend nationale vorm 
blijven houden? 

- Zullen in een federaal Europa de bestaande 
nationale machtsverschillen worden geneutraliseerd 
of zal juist in zo'n constellatie de manoeuvreerruim
te voor kleinere Ianden als Nederland nog verder 
worden ingeperkt? 

- Is een nationaal cultuurbeleid nodig voor een 
land als Nederland om tegenwicht te bieden aan een 
mogelijke culturele vervlakking door de eenwor-

ding? Dient daarbij prioriteit gegeven te worden aan 
het bewaren en bewaken van de eigen taalgemeen
schap? 

Het zal duidelijk zijn dat de zes respondenten -
werkgeversvoorzitter Rinnooy Kan, de historici 
Kossmann en Brands, NRC-hoofdredacteur Knapen, 
fractievoorzitter Woltgens en organisatieadviseur 
Rost van Tonningen - niet al deze vragen hebben 
beantwoord. Hen was gevraagd aan te geven welke 
kwesties de hoogste prioriteit hebben. 

Een voorzichtige samenvatting van de teneur van 
de bijdragen zou kunnen zijn: de ontnuchterina van en 

door Europa. Woltgens, Brands en Kossmann zijn om 
uiteenlopende redenen terughoudend in hun ver
wachtingen van de Politieke Unie zoals die in het 
verdrag van Maastricht is voorzien. Een typerende 
uitlating in dat verband is van Brands: 'Democrati
sering en verdieping op hetzelfde moment?( ... ) Te
gelijkertijd een machtsconcentratie en een spreiding 
van macht invoeren? Oat is een (ahistorisch) politi
cologisch droombeeld'. Kortom, de ontnuchtering 
van Europa. 

In de bijdragen van Rinnooy Kan, Knapen en 
Rost van Tonningen krijgt een andere invalshoek de 
volle aandacht: welke aanpassingen zijn in Neder
land nodig om overeind te blijven in het eenworden
de Europa? Een kenmerkend citaat van Knapen: 
'Europa vergt een kruistocht - niet van N ederlandse 
idealisten naar Brussel, maar van Nederlandse realis
ten naar eigen land. Want het op orde brengen van 
de economische en sociale infrastructuur overeen
komstig de spelregels van de buitenwereld vergt of
fers'. Kortom, de ontnuchtering door Europa. 

Na 'Maastricht' is het debat allerminst gesloten. 
De bijdragen die hier volgen maken dat ondubbel
zinnig duidelijk. 
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Overpeinzingen 
van een 

bui tenstaander 
Is iemand die zich zelf ver
re houdt van de Europese 

men zich eigenlijk bij een 
groot, door talloze burgers 

kantoren en vergaderza
len, in staat zinrijke op
merkingen te maken over 
zo ingewikkelde thema's 
als de in de vragenlijst ver
melde? Waarschijnlijk nau-

E .H. KOSSMANN 

gevoerd debat over de toe
komst van Europa voor
stellen? Het zal moeilijk 
zijn daarvoor nog voldoen
de mensen bijeen te krij-

Emeritus-hoosleraar Nieuwste Geschiedenis 
Rijksuniversiteit Gronin9en 

welijks. Kranten, boeken, 
televisierapportages bezorgen hem informatie maar 
deze is onsamenhangend. Oat kan blijkbaar ook niet 
anders. Wie de openbare discussies van buitenaf 
volgt ziet talloze personen -met stapels papier van 
vergaderzaal naar vergaderzaal reizen. Het tafereel 
wekt groot respect voor zoveel energie en deskun
digheid. Maar wanneer de buitenstaander, zittend 
aan zijn eigen schrijftafel, zich probeert voor te stel
len water uur na uur, dag na dag allemaal over Eu
ropese politiek in zoveel verschillende talen wordt 
gesproken, heeft hij de neiging het hoofd op de ar
men te stutten, de ogen te sluiten en de oren met 
zijn wijsvingers dicht te stoppen. 

Kan men, denkt hij, het debat op een overzichte
lijke manier ordenen? Is het mogelijk ten minste nog 
de schijn te wekken dater over werkelijk principiele 
keuzen onderhandeld wordt of moet men dat - zoals 
in de binnenlandse politiek van de Europese partners 
- opgeven? A Is gevolg van de triomf die de ahistori
sche, utilistische denkstijl in onze maatschappij in 
haar geheel en ook in de oorspronkelijk door histori
sche theorieen gevormde concepties van liberalen, 
confessionelen en socialisten heeft behaald, is het ka
rakter van het politieke debat fundamenteel veran
derd. Mag men verwachten dat het met betrekking 
tot de Europese integratie nog meer ruimte biedt 
voor diepgaande tegenstellingen, bijvoorbeeld over 
het wezen van de natie, de waarde van de democra
tie, de ideele zin van het Europese burgerschap, of 
moeten we aannemen dat thema's als deze de utilis
tische Europeaan misschien gelegenheid tot reto
risch vuurwerk maar geen aanleiding tot serieuze 
overweging leveren? 

Het is de vraag of een discussie over fundamente
le zaken in dit stadium zin heeft. Pogingen om die op 
gang te brengen zijn a! vaak gedaan, maar wat moet 

gen: er wordt ten slotte al 
tientallen jaren over de Eu

ropese eenwording gepraat en keer op keer wordt 
geprobeerd de bevolking in opwinding te brengen 
(over de verkiezingen voor het Europese Parlement, 
over topconferenties van regeringsleiders, over 
Brusselse decreten), maar men is toch niet onnodig 
cynisch als men constateert dat de materie voor de 
gemiddelde staatsburger in de Europese Ianden on
begrijpelijk en oninteressant is gebleven, doodsaai, 
kapotvergaderd, vormloos. 

Om nu op de richtinggevende vragen van de re
dactie te antwoorden: hier volgen de reacties van 
een enkele ondeskundige gemiddelde Nederlandse 
staatsburger. 

Wat men zich bij een volwaardige parlementaire 
democratie op Europees niveau moet denken weet 
ik niet. Een tot enorme proporties opgeblazen par
lementair stelsel in de Nederlandse stijl, met een 
president aan de top en een aan de kamers verant
woordelijke regering? Een presidentieel systeem 
volgens het Amerikaanse of Franse model? Er valt 
allerlei te verzinnen. Waarschijnlijk is het eveneens 
mogelijk een arrangement te bedenken dat twee be
langrijke elementen van een democratisch stelsel 
kan bewerkstelligen, namelijk controle op de rege
ring en de aan zekerheid grenzende waarschijnlijk
heid dat personen en partijen niet meer dan een be
paald aantal jaren aan het bewind kunnen blijven. 
Oeze op zichzelf uiterst nuttige effecten dienen ech
ter door plausibele verkiezingen te worden voortge
bracht. Nu weten kiezers over het algemeen best dat 
de vertegenwoordigende lichamen in een democra
tie niet werkelijk de volkswil of de meerderheid van 
die volkswil tot uitdrukking kunnen brengen, maar 
desondanks moet er enige steun zijn voor de fictie 
dat dit wei zo is. Oat vereist de aanwezigheid van 
een enigszins samenhangend 'volk' en van een con-
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glomeraat van problemen die voor dit volk in zijn 
geheel van voldoende belang zijn om er uitspraken 
over te doen. 

Ik geloof niet dater nu een dergelijk electoraat in 
Europa te vinden is en evenmin dat het zich in de 
overzienbare toekomst zal ontwikkelen. De discus
sies over uitbreiding van de rechten van het Euro
pese Parlement om het zogenaamde democratische 
tekort in de Europese besluitvorrning op te vullen is 
daarom mijns inziens leeg. Ook wanneer het Euro
pese Parlement aile rechten zou krijgen die bijvoor
beeld het Nederlandse Parlement bezit, zal het een 
vergadering van vakpolitici blijven, machtig wel
licht, forrneel representatief, maar in feite zo ver 
van de burger, ja, zo ge'isoleerd, dat geen Europaan 
zich er door vertegenwoordigd zal kunnen voelen. 
Met andere woorden, deze discussie heeft in een 
schijnwereld plaats. Gegeven de intellectuele kwali
teit van de mensen die er in meespreken, moet men 
aannemen dat dezen zich daarvan bewust zijn. 

Het zal misschien nodig zijn Europa op een of 
ander tijdstip te openen voor Europeanen die tot 
voor kort in het Oostblok waren opgeborgen.Indien 
men dat niet doet zal men voor de Europese Ge
meenschap op zijn minst een andere naam moeten 
kiezen. Op den duur zal de Gemeenschap dus zo 
mateloos groeien, dat er van een overkoepelende 
Europese parlementaire democratie geen sprake 
meer kan zijn. Vandaar de dwingende noodzaak de 
structuur van de staten in Europa niet te onderrnij
nen, maar haar met zorg te handhaven en te bescher
men. De gezondheid van Europa is van deze staten 
afhankelijk. Aileen op de staten kan het Europese 
stelsel rusten. Aileen hun veerkracht en stabiliteit 
kan Europa levensvatbaar houden. AI kunnen in
grepen van de Europese organen in de werking van 
de nationale samenlevingen uiterst nuttig en nood
zakelijk zijn, zij dienen de verantwoordelijkheid van 
de nationale instituties en regeringen niet funda
menteel aan te tasten. Aileen van de nationale rege
ringen en parlementen kan men verwachten dat zij 
er misschien in slagen bij hun bevolkingen opnieuw 
enige positieve belangstelling te wekken voor het 
politieke bedrijf waarvan in de dramatische omstan
digheden van nu meer is komen af te hangen dan een 
paar decennien gel eden te voorzien is geweest. Hoe 
globaal of pan-Europees de problemen van het mi
lieu, de immigratie, de malaise in het vroegere 
Oostblok ook zijn en hoe waar het ook is dat daar
voor slechts bovennationale oplossingen, zo die era! 
zijn, bedacht kunnen worden, zij moeten wei in
dringend op het nationale niveau behandeld worden 
wanneer men democratische steun voor besluiten 
over deze kwesties nodig acht. 

Van de nationale staat uit beschouwd is het om nog 
een andere reden van belang dat de eigen politieke 
instellingen zich over deze kwesties blijven uitspre
ken. Ik meen dat de politici in de westelijke demo
cratieen, zeker in die van Noord- en West-Europa, 
bestuurders zijn die ongekend ingewikkeld gewor
den en steeds ingewikkelder gemaakte samenleving
en op een fatsoenlijke manier weten gaande te hou
den. Het ontbreekt hun in hun binnenlandse politiek 
echter aan wat men de grootste kwaliteit van een 
politicus kan noemen: het probleemscheppend ver
mogen. Oat is die eigenschap die een politicus er toe 
brengt een sluimerende kwestie - noem maar op: 
gelijkheid, slavemij, kinderarbeid, vrouwenrech
ten, enzovoort - in het midden van de belangstelling 
te plaatsen omdat hij inziet dat deze vatbaar voor een 
oplossing is. Zaken die zeer lang als doodnorrnaal of 
onvermijdelijk werden beschouwd, worden door 
zulke ge'inspireerde mensen tot probleem gemaakt. 
Hoe komt het dat dit probleemscheppende verrno
gen op het ogenblik in de liberale democratieen zo 
sterk is verzwakt? Valt er inderdaad niets fundamen
teels meer te verbeteren? Hoe dat ook zij, gegeven 
het gebrek aan probleemscheppend vermogen ver
zinkt de politieke discussie binnen de nationale ge
meenschap in lethargie wanneer zij niet met de 
grote wen:ldproblemen wordt geconfronteerd. Be
slissingen over immigratie naar de Europese Ge
meenschap, over Europese steun aan de Ianden van 
het vroegere Oostblok, over algemene maatregelen 
met betrekking tot het milieu enzovoort enzovoort 
moeten door de nationale parlementen in een of an
der stadium breedvoerig besproken en geamen
deerd kunnen worden, hoe onpraktisch dat ook is. 
Het zou heel ongelukkig zijn wanneer deze kwesties 
geheel naar een pan-Europees niveau werden getild 
en van de nationale agenda werden afgevoerd. 

Uit alles wat men leest en hoort met betrekking 
tot het probleem van de Europese integra tie - men 
denke aan de Maastrichtse onderhandelingen - , 
merkt men dat dit door nationale impulsen wordt 
beheerst. Op de grote conferenties trachten verte
genwoordigers van de nationale lidstaten zich naar 
voor hun eigen samenlevingen gunstige posities te 
manoeuvreren. Bij het bekijken van deze hoogst 
interessante taferelen doorziet de buitenstaander de 
motivatie van de deelnemers eigenlijk slechts ten 
dele. Men heeft soms de indruk dat de groeiende in
tegratie van Europa wordt beschouwd als een on
stuitbaar proces; de staatslieden kunnen het verlang
zamen of versnellen maar niet tegenhouden. Zij stel
len zich in het stadium waarin we nu verkeren dus 
blijkbaar tot taak dit proces zo te be'invloeden dat de 
uitkomst ervan voor het lartd waarvan zij de belang-
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en moeten bevorderen, aangenaam is, dat wil zeg
gen, economisch en financieel profijtelijk en politiek 
vol beloften voor de vergroting van eigen gezag en 
prestige. Hoe volstrekt natuurlijk en wellicht zelfs 
noodzakelijk dit ook is, de buiten dit alles staande 
burger ervaart het als een tegenstrijdigheid . 

Dient de integratie die de door hem gekozen re
geringsleiders beweren na te streven primair de be
langen van Europa als geheel en wordt daarom bij
voorbeeld van hem verlangd dat hij belasting betaalt 
tot ondersteuning van de Griekse economie ( een ge
dachte waarop hij uit zichzelf misschien niet geko
men zou zijn), of client zij het economische en poli
tieke eigenbelang van de individuele naties? Het 
komt me voor dat de nadruk in de commentaren 
vooral op het laatste element wordt gelegd. Het ene 
land sleept dit, het andere dat uit de onderhandelin
gen, en de politici die dit hebben bereikt Iaten zich 
door de eigen bevolking toejuichen wegens de voor
treffelijke behartiging van de nationale interesses. 
Wat verklaart deze ambivalentie? Geloven de poli
tici die met elkaar afspreken de nationale onafhanke
lijkheid op bepaalde gebieden zeer sterk te beper
ken, dat de Europese integratie op den duur inder-

daad vee! meer zal worden dan een nuttig middel 
om de welvaart en zekerheid van de in vee! opzich
ten zelfstandig blijvende en zelfstandig reagerende 
nationale gemeenschappen te vergroten, en weegt 
het nationale motief in hun uitlatingen tot het eigen 
electoraat alleen daarom zo zwaar omdat zij, zelf 
wei inziende dat de natie aan het verdwijnen is, de 
wil van het volk om dit te erkennen voorlopig moe
ten respecteren? Of geloven zij dit niet? 

Tenslotte dit. Over de eventuele vervlakking van 
de Nederlandse cultuur als gevolg van de Europese 
eenwording en de maatregelen die deze zouden 
kunnen beperken valt in dit kort bestek weinig te 
zeggen. Ik poneer daarom op pedante en arrogante 
toon slechts drie beweringen: 

1. Natuurlijk moet de Nederlandse gemeenschap 
haar cultuur ondersteunen; 

2. De Europese integratie brengt het voortbe
staan van de Nederlandse taal niet in gevaar; 

3. Wij moeten de discussie over de nationale 
identiteit beeindigen wanneer we er niet in slagen 
haar tot een hoger niveau te verheffen dan we nu 
schijnen te kunnen bereiken. 



Het door de Denen in 
meerderheid uitgesproken 
NEE tegen de ratificatie 
van de verdragen van 
Maastricht mag een schok 
teweeg hebben gebracht, 
een volledige verrassing is 
het niet. Het is een illustra
tie van een gemoedsrust 
die breder in Europa is aan 
te treffen en die in de laat
ste twee jaar aan kracht 
heeft gewonnen. In vele 
toonaarden is er over ge
schreven: de ontnuchte-

De Denen, 
een verbrede 

Europese 
Gemeenschap 

en het democra
tisch primaat 

niet alsnog wordt ingehaald 
door deze grondstroom. 

Het debat over Maastricht 
speelt zich op geheel ver
schillende niveaus af. De 
kenners buigen zich over 
de teksten en meten deze 
aan abstracties en ideaalty
pische constructies over fe-
deraties of confederaties. 

M.A.M. WOLTGENS 
Maatschappelijk zijn de 
beelden wat grover. Natio
nale identiteit en zeggen
schap staan daar tegenover 

Voorzitter Tweede Kameifractie PvdA 

ring na de euforie over de 
vreedzame revoluties van 1989 in midden- en Oost
Europa. Na afloop van de feestelijkheden bleek dat 
de oude zekerheden van stabiele machtsblokken 
hebben plaatsgemaakt voor verwarring en desinte
gratie . Op de Europese vakantiestranden in Joe
goslavie woedt een burgeroorlog. Na de overwin
ning van de democratie kwam de harde economi
sche omschakeling. 

De situatie op het continent laat ook de burgers in 
West-Europa niet onberoerd. Voorzover je van een 
nationale psyche kunt spreken is onzekerheid daarbij 
het trefwoord. Gevoed door instabiele internationa
le verhoudingen, bewustwording over de groeiende 
internationalisering van economie en cultuur, ge
mengde economische vooruitzichten en een meer of 
minder latent onbehagen over een naderende mi
lieucatastrofe. En intussen vermindert het vertrou
wen in het sturend vermogen van de politiek. Door 
heel Europa staat 'de politiek' er slecht op. De klas
sieke mechanismes waarmee maatschappelijke onze
kerheid afgereageerd wordt - zie de minderheden -
zijn waarneembaar in werking getreden. 

Zo bezien heeft 'Maastricht' iets bijzonder 
hachelijks. Het is er de tijd niet naar om grote poli
tiek gei"nspireerde internationale vernieuwingen 
door te voeren. Deelnemers aan het Unieproces 
hebben voor en na Maastricht Iaten weten zelf het 
gevoel te hebben gehad dat het tij drastisch aan het 
verlopen was. Het werd nu of lange tijd niet . De 
Denen hebben de vraag opgeworpen of Maastricht 

internationale ondoorzich
tigheid en gevreesde bureaucratie. Ondanks aile 
onderbuiksentimenten die hierbij een rol spelen, in 
Nederland relatief weinig, ben ik gaarne bereid deze 
discussie uiterst relevant te vinden. In wezen gaat 
het om de democratie. Waar vinden de beslissingen 
plaats die voor burger en samenleving van belang 
zijn en hoe kan daar invloed op worden uitgeoefend? 
Op zich is het principe vrij eenvoudig te formuleren. 

Politieke sturing vindt plaats op het niveau waar
op er doeltreffend te sturen valt, en dan bij voorkeur 
zo kleinschalig mogelijk. Gezien de vervlechting van 
onze economieen is, bijvoorbeeld, een Nederlands 
monetair beleid praktisch uitgesloten. Het vormge
ven van een Europees monetair beleid betekentpoli
tieke en democratische winst. Nul nationale sturing 
wordt ingeruild voor een aandeel in supranationale 
of multilaterale beslissingsmacht. Op meer terreinen, 
zoals de buitenlandse politiek en het veiligheidsbe
leid , is een parallelle redenering van toepassing. 

Toch doen zich twee problemen voor bij deze 
vormgeving van de Europese integratie. Het eerste 
probleem is dat lang niet elk beleidsterrein zich zo 
makkelijk laat in del en in nationaal of Europees als bij 
het monetaire beleid het geval is. Het milieuvraag
stuk bijvoorbeeld. Dat is deels mondiaal van aard 
(broeikaseffect), deels Europees (verzuring) en 
deels nationaal Nederlands (bodemvervuiling) . Het 
milieubeleid kent dus zeer verschillende instrumen
ten met een verschillende reikwijdte. Het logisch 
uitzuiveren van het gewenste nationale en Europese 
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milieubeleid - een klus op zich - wordt natuurlijk 
gecompliceerd door institutionele belangen, com
petentieconflicten, nationale gevoeligheden en eco
nomische tegenstellingen. De vraag of Maastricht in 
dit Iicht voldoet aan het geschetste simpele uitgangs
punt durf ik niet zonder meer met ja te beantwoor
den. Voor mij is dat echter niet zonder meer een de
bat over meer of minder Europa, alswel een debat 
over politieke en bestuurlijke effectiviteit bij maxi
male democratische controle . 

Daarmee kom ik bij het tweede probleem. Het 
valt niet te ontkennen dat de democratie een schaal
probleem kent. Hoe groot kan een democratie zijn? 
De directe democratie was in Athene toepasbaar. 
De schaalvergroting van stadsstaat naar nationale 
staat heeft geleid tot de vertegenwoordigende de
mocratie. Een ontwikkeling die mogelijk is gemaakt 
door technologische vooruitgang. Belangrijker voor 
de beoordeling van de kansen van de Europese de
mocratie is de tweede voorwaarde: het bestaan van 
een democratische cultuur.- Daar begint het pro
bleem. Ten eerste is in het bouwwerk van de Euro
pese Gemeenschap de positie van het Europees par
lement zwak. Maastricht biedt in dat opzicht voor
uitgang, maar het houdt niet over. Het zal nog 
steeds niet zo zijn dat datgene dat bij meerderheid 
supranationaal besloten wordt ook adequaat door 
het Europees parlement gecontroleerd kan worden. 
Het democratische gat wordt kleiner, maar niet ge
dicht. Toch zal een toekomstige volledige Europese 
parlementaire controle slechts op papier soelaas hie
den. Jk vermag voor de afzienbare toekomst niet in 
te zien hoe het parlement in Straatsburg tot een le
vende relatie met de kiezers in staat zal zijn. Voor de 
Straatsburgse schaal van de democratie ontbreken 
nog de publicitaire en culturele voorwaarden voor 
een inhoudsvolle relatie tussen kiezer en gekozene, 
zeker in het Iicht van de verdere uitbreiding van de 
Gemeenschap. De democratie op Europese schaal 
zal moeten groeien. 

Na Maastricht is de uitbreiding van de Gemeenschap 
de belangrijkste prioriteit voor Europa tot het einde 
van deze eeuw. Er wordt vee! en soms ook makke
lijk over historische opgaves gesproken, maar de in
tegratie van Midden- en Oost-Europa in de Euro
pese Gemeenschap is er werkelijk een. Het zou roo
reel ondraaglijk en politiek onwenselijk zijn om het 
ijzeren gordijn te vervangen door een economische 
en sociale afgrond aan de Oder-Neisse grens. Alleen 
het eigenbelang al op grond van milieu- en migratie
dreigingen dwingt tot een grote inspanning ten be
hoeve van de nieuwe democratieen. Lidmaatschap 
van de E G is daarbij het juiste perspectief. Terwille 

van de politieke stabiliteit en het succes van het eco
nomisch hervormingsproces client aan met name Po
len, Tsjecho-Siowakije en Hongarije het lidmaat
schap concreet in het vooruitzicht gesteld te wor
den. Realisering van dit doe! zal uiteraard de nodige 
tijd vergen en overgangsfases met geaffilieerd lid
maatschap zullen noodzakelijk zijn. Het beoogde 
doe! mag echter niet in twijfel worden getrokken. 
De eerste stap is die van de zijde van de EG-markt 
voor de produkten uit Oost-Europa. De huidige 
afspraken daarover zijn beschamend. 

Met de klop op de deur vanuit Oost-Europa is 
ook de interesse van Oostenrijk en de Scandina
vische Ianden voor het EG-lidmaatschap in een 
stroomversnelling geraakt. Ik hoop dat deze Ianden 
op een termijn van slechts enkele jaren als lid zullen 
kunnen worden verwelkomd. Vanuit Nederlands 
perspectief vormen zij een zeer interessante verster
king van de Gemeenschap. Het zijn Ianden met een 
ontwikkelde verzorgingsstaat, de bereidheid aan mi
lieubeleid te doen en gekenmerkt door een interna
tionaal georienteerd progressief buitenlands beleid. 
Voor de sociaal-democratie geldt eenzelfde strate
gisch motief deze Ianden en de sterke zusterpartijen 
in de EG op te nemen. 

Naar mijn inzicht leiden het debat over de Europese 
integratie, het denken over de kwaliteit van de de
mocratie en de wenselijkheid de uitbreiding van de 
EG prioriteit te geven tot gelijke conclusies. On
clanks een dreigende terugval is V<?Ortgang in het 
Europese integratieproces een historische en politie
ke noodzaak. Om de inzichtelijkheid van de integra
tie naar de eigen burgers te bevorderen en het opne
men van nieuwe staten mogelijk te maken is een ver
dere stroomlijning van de E G noodzakelijk. 

Deze stroomlijning heeft enerzijds betrekking op 
de instituties (aantal Comrnissarissen, zetels Euro
pees Parlement, talen e .d.), het besluitvormings
proces (meerderheidsbesluitvorming) en de demo
cratische controle (bevoegdheden Europees Parle
ment bij supranationale besluiten). 

Deze stroomlijning heeft anderzijds een meer in
houdelijke kant: het uitzuiveren van Europese en na
tionale taken en bevoegdheden. Naar rnijn oordeel 
ligt op velerlei terrein (milieu, sociale zekerheid) de 
taak van Europa vooral op het terrein van het vast
stellen van minimum normen en -regels: de econo
mische, sociale en ecologische grondslag van de ge
meenschap. Lidstaten hebben de mogelijkheid daar 
een meer progressieve nationale opstelling in te kie
zen . De bulk van het begrotingsproces, het innen 
van belastingen en prernies en het vaststellen van de 
uitgaven, blijft op nationaal niveau liggen, zo dicht 



mogelijk bij de burgers. Hiermee ligt het democra
tisch primaat, de plaats waar de burgers zinnig in
vloed kunnen uitoefenen op de zaken die hen aan
gaan, bij het nationale parlement. 

Het versterken van de kwaliteit en het democra
tische karakter van de Europese samenwerking in 

het perspectief van een uitgebreide Gemeenschap is 
het beste antwoord op de niet onbegrijpelijke ge
voelens van onzekerheid en argwaan die waar te ne
men zijn. Als de politiek haar werk doet is dat tevens 
de beste bijdrage aan het herstel van het aanzien van 
de politiek. 
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Er zijn nogal wat geschied
filosofen geweest die het 
verleden zagen als een af
wisseling van periodes van 
bundeling, en integratie 
met tijden waarin centrifu
gale krachten de overhand 
hadden. Dit laatste in de 

Europese 
integratie en 

celdeling in een 
centrifugaal 

tijdvak 
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Men heeft geen geschiedfi
losofen nodig om te zien 
dat de grote lidstaten van 
Europa in deze onzekere 
tijden hun handen meer 

vorm van verbrokkeling en 
dan vol hebben aan de ei
gen problemen. Het is te 

afsplitsing van Ianden en 
volkeren. MAARTEN BRANDS 

vergelijken met een groot 
bedrijfskantoor, waar een 
plotseling opgestoken 
storm de dossiers uit het 
raam he eft geblazen. 

De verleiding is groot te 
concluderen dat voor Eu- · 
ropa na de revoluties van 
1989/90 zo'n centrifugale 

Hooaleraar moderne aeschiedenis aan de 

Universiteit van Amsterdam 

periode is aangebroken . Niet aileen vanwege 'de 
terugkeer van de geschiedenis', door tal van deja vu
conflicten, in het Oosten. Ook in het Westen blijkt 
de centrifuge hard te draaien sinds 1989, hoewel na
tuurlijk dit W esterse apparaat nogal verschilt met 
dat van het Oosten. 

Bijna aile bijzondere voorwaarden waaronder de 
Westeuropese integratie plaats kon vinden, zijn mo
menteel stuk voor stuk weggevallen. Dit houdt ech
ter niet in, dat wat aan economische integratie, met 
eigen dynamiek, bereikt is, nu verloren dreigt te 
gaan . Vooral het vermogen tot verdergaande poli
tieke integra tie is op dit ogenblik beperkt. In dit op
zicht zal Maastricht we! eens een waterscheiding 
kunnen zijn. Het is zelfs onduidelijk Of de afspraken 
die in Maastricht gemaakt zijn in de praktijk iets zul
len gaan voorstellen. Naarmate de werkelijke voort
gang op het punt van integratie afneemt, wordt ech
ter de 'euroretoriek' over de grote uitdaging voor 
Europa aileen maar holler en luider. 

Zo meende onlangs een prominent lid van de Eu
ropese Commissie dat verbreding van de Gemeen
schap in het verleden steeds gepaard was gegaan met 
verdieping. De comrnissaris vroeg zich af waarom 
dat nu niet het geval zou zijn? Uiteraard had hij zelf 
het antwoord kunnen geven. Het integratieproces is 
sinds 1989 totaal veranderd: zowel kwantitatief 
(hoeveel wachtenden zijn er niet?), als kwalitatief 
(relatief arme Ianden als Spanje en Portugal opne
men is iets volstrekt anders dan een uitgemergeld 
half-continent incorporeren). 

Machteloze directeuren en 
klerken pogen nog te redden wat er te redden valt. 
Of om het duidelijker uit te beelden: ineens is geble
ken dat ook de politieke ozonlaag ontstellend dun is 
geworden en vee! gaten vertoont. 

Neem Duitsland. Hoewel vaak gepoogd, kan nie
mand nu al voorspellen of dat land de problemen 
van de eenwording inderdaad over enige jaren de 
baas zal zijn. En zal het nieuwe Duit~land, tevens het 
centrum van Europese politiek, dan de goede kanten 
van de oude Bondsrepubliek weten te behouden? 

Neem daarnaast Frankrijk. De Franse regering 
verloor niet aileen in de internationale politiek 
zwaar aan gewicht en richtingsgevoel, maar weet 
ook binnenlands geen sterke greep meer op de pro
blemen te krijgen. 

Vervolgens het Verenigd Koninkrijk. De Britten 
zitten economisch en sociaal zo diep in de put dat, 
zelfs als premier Major een groot politicus blijkt te 
zijn, ze nog jaren nodig zullen hebben om de eigen 
achterlijkheid op te ruimen. Hoe Europees dat Ver
enigd Koninkrijk dan zal zijn, kan niemand nu zeg
gen. 

Tenslotte, tegen de achtergrond van dit Euro
pees gebeuren, de Verenigde Staten. Daar nemen 
niet aileen de binnenlandse problemen wanstaltige 
vormen aan, maar blijkt het steeds duidelijker ook 
aan politiek leiderschap te ontbreken. Europa nu 
een handje helpen is niet het eerste waaraan Ameri
kanen denken. To say the least. 

Wat de toekomst van de Europese integratie be
treft, staat de vraag centraal in hoeverre de grote 



problem en van Centraal- en Oost-Europa interfere
ren met de bereikte integratie in West-Europa. 
Kortom: hoe de twee Europa's aan elkaar te lijmen? 
Er wordt tegenwoordig nogal eens een vergelijking 
met de problemen in de Verenigde Staten getrok
ken. De rijke Arnerikanen uit de suburbs leefden 
jarenlang rustig verder op betrekkelijk korte afstand 
van de brandende binnensteden van bijvoorbeeld 
Detroit of Los Angeles. De problemen van die bin
nensteden waren toch immers niet op te lessen? Zou 
West-Europa zich een dergelijke houding ten op
zichte van de problemen in Oost-Europa kunnen 
permitteren? 

· Is er sprake van interferentie? De slachting in Joe
goslavie heeft nu niet bepaald de politieke consensus 
in de E G versterkt. Ook het feit dat de regering in 
Bonn zo'n 2oo miljard Mark jaarlijks in de voormali
ge DDR pompt, laat weinig hoop op Duits kapitaal 
voor het geplande solidariteitsfonds. Hiermee zou
den, zeals Maastricht in het vooruitzicht stelde, on
dermeer Spanje en Portugal economisch en sociaal 
opgetild moeten worden. En hier gaat het niet aileen 
om een Duitse kapitaalschaarste in een kwakkelende 
economie! 

Laten we de persoonlijke factor van de voorzitter 
van de Europese Commissie, Jacques Delors, niet 
vergeten. Onder zijn Ieiding, met zijn politiek ver
nuft en doorzettingsvermogen, werd de Europese 
Gemeenschap op korte termijn uit de malaise ge
trokken. Oat is in de geschiedenis van de E G nog niet 
zo vaak voorgekomen. Het valt daarom ook niet te 
verwachten dat, na de energievretende 199 2 -opera
tie, zoiets spoedig nog eens gebeurt. Uitgesloten is 
het niet, waarschijnlijk evenmin. Alom valt in West
Europa imrners een 1992-uitputting te bespeuren 
waardoor tegenwoordig ook Deiors steeds vaker 
vastloopt. 

De Frans-Duitse relatie 
De Frans-Duitse reiatie is een vriendschap met vee! 
onvriendschappelijke bijbedoelingen. Onlangs werd 
het Frans-Duitse Eurocorps opgericht waarbij ieder 
die dat wil zich mag aansluiten. Met vee! fanfare en 
bombarie werd dit nieuwe wapenfeit op de lange 
weg naar de eigen Europese defensie-identiteit aan 
de wereld gepresenteerd. Het wordt echter kritiek 
wanneer dergelijke, met moeite bereikte, 'oplossin
gen' grotere problemen en conflicten blijken te ver
oorzaken dan de problemen die men meende opge
lost te hebben. Wat betreft dit Eurocorps valt mis
schien als 'oplossing' te onderscheiden dat, ondanks 
aile bestaande spanningen, er wederom sprake is van 
een gemeenschappelijk Frans-Duits initiatief. Wat 
zou er van de Europese integratie i.iberhaupt over-

blijven, wanneer deze twee kernlanden, metal hun 
tegengesteide beiangen, steeds meer tegenover el
kaar zouden komen te staan? Dit vie] onder andere 
tijdens de Joegoslaviedebatten te vrezen. 

De Duitsers rechtvaardigen dit Eurocorps onder
meer met de hoop dat Parijs op deze wijze dichter 
bij de Navo getrokken kan worden. Als gevolg hier
van kan de Franse allergie voor de vs verminderen. 
Echter, een dergelijk paarderniddei zal wei eens niet 
kunnen werken. Het zal als Bimmick misschien de 
Fransen even do en vergeten dat zij sinds 1 9 8 9 
slechts een marginale positie in de Europese politiek 
inn em en. 

Parijs bedacht voor het Frans-Duitse Eurocorps 
een heel ander argument. Het aan vernuftige sadsets 
and Bimmicks rijke, Franse buitenlandse beieid (vorig 
jaar lanceerden ze nog het idee van de Europese 
Confederatie als fopspeen voor Oost-Europa), gaat 
ervan uit dat Europa steeds minder op de vs kan 
rekenen voor zijn veiligheid. Maar was het niet uit
gerekend Frankrijk dat er jarenlang naar streefde de 
Amerikaanse rol in Europa terug te dringen? 

De prijs van de Franse Bimmick kan deze keer ech
ter wei eens hoog oplopen. Namelijk, het ontstaan 
van nog meer elkaar beconcurrerende veiligheidsar
men in Europa, die samen misschien niet in staat 
blijken te zijn de vrede te handhaven. Uiteindelijk 
zal een toenemend aantal veiligheidsarmen Europa 
alleen maar veiligheids(vuist) armer maken. De 
Franse foefjes hebben hetzelfde effect. Er ontstaat 
aileen maar meer verwarring en daardoor waar
schijnlijk nog meer afstand en vervreemding van 
Europa ten opzichte van de Verenigde Staten. Het 
probleem hoe een stabiei en vreedzaam Europa te 
organiseren wordt op deze manier aileen maar gro
ter. 

De negatieve reacties van de andere kant van de 
oceaan waren geen poppenkast. Het is allerminst 
denkbeeldig dat, Duitse pogingen tot uitleg en ver
klaring van het Eurocorps ten spijt, de Amerikaanse 
terugtocht uit Europa wei eens versneld zou kunnen 
worden. 

Hoewel hij ooit heel anders over de rol van de vs 
schreef, heeft zelfs een bekeerling-columnist als 
H.J.A. Hofland van NRC Handelsblad door dat 
Frankrijk en Duitsland een riskant Europees spel 
speien. Met een lucifer naar een gaslek zoeken! 

We weten uit het verleden dat Europa, wanneer 
het tot zichzelf komt, nogal eens onbeheerst buiten 
zichzelf geraakt. Het enig redelijke en voor de hand 
liggende zou zijn dat Parijs eindelijk zijn allergie 
voor de v s eens zou overwinnen en erkennen dat 
Amerikaanse dominantie in Europa nu wei het aller
laatste is waar men zich zorgen over hoeft te maken. 
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Maar neen, om tot dit zo broodnodige politieke in
zicht te komen, bestaat in Frankrijk kennelijk nog 
niet de wil. Nu eist men voor de eigen Franse ziekte 
een medicijn op dat de problemen in Europa aileen 
maar vergroot. Uiteraard wordt het wei als hyper
Europees verkocht. Een bewijs te meer dat het be
grip Europees voor bijna alles te gebruiken is. Zoiets 
gebeurt in de reclame ook met het begrip eerlijk. 

Frankrijk zal zich nog wei enige tijd in bochten 
blijven wringen qua veiligheidsbeleid. Bochten die 
volgens Parijs natuurlijk rechte lijnen zijn. Hetland 
meent, met dit soort impromptu initiatieven, na al 
het geleden verlies nog enig internationaal prestige 
terug te kunnen winnen. Veel ernstiger wordt het 
wanneer Bonn in dit bochtenwerk en gekronkel gaat 
meedraaien . 

Europese economische integratie heeft ook v66r 
I 989 niet geleid tot een gemeenschappelijk buiten
lands- en veiligheidsbeleid. De afstand tussen ni
veaus van economiscl1e en politieke integratie is er 
n<l I 989 zeker niet kJeiner op geworden. Jntegen
deeJ. Dit ondanks alle (zwakke) afspraken in Maas
tricht over een politieke unie. Nu over een Europese 
Federatie of Unie te spreken, is als het plannen van 
een scl1aatswedstrijd op een warme zomerdag. 

VerbredinB van de Gemeenschap 
De integratie van de EFT A-landen zal een kwestie 
van onderhandelingen zijn. Brussel voerde jarenlang 
een zogenaamde ontmoedigingspolitiek ten opzichte 
van deze Ianden. Deze ontmoedigingsaanpak is in
middels bijgezet bij de vele politieke paradigmata 
van voor 1989 . 

Wat betreft Oost-Europa zullen, voor toelating 
tot de EG, ongetwijfeld nog vele criteria worden op
gesteld. Maar, ongeacht aile debatten over het eco
nomisch juiste moment van toetreding, zou de poli
tieke noodzaak wei eens de overhand kunnen krij 
gen. De opgestelde criteria zullen dan futiel blijken. 
De zeer ongelijke verdeling over de E G-lidstaten van 
de lasten die verbonden zijn aan de economische 
wederopbouw van Oost-Europa zou een dergelijke 
politieke urgentie wei eens drastisch kunnen ver
hogen. 

De Franse president hebben we in zeer korte tijd 
al zien fladderen tussen uitspraken die lijnrecl1t te
genover elkaar liggen. Nu eens spreekt hij over 'de
caden en decaden' dat het nog zal duren, dan over 
een spoedige toetreding van Oosteuropese landen. 

Voor Bonn is deze kwestie uiteraard van de hoog
ste importantie . Wanneer men daar de indruk krijgt 
dat toetreding de enige weg is om de lasten wat re
delijker te verdelen, zal Duitsland zijn gewicl1t in de 
schaal gooien. W e zullen Bonn dan in de nu reeds 

vertrouwde dubbelrol zien. Het is enerzijds de 
zwaarst belaste hoofdstad van de EG, maar ander
zijds als machtig centrum in staat grote politieke 
druk uit te oefenen. 

lnzake Joegoslavie hebben we met dat afdwin
gend politieke vermogen van Bonn binnen de E G 
reeds op drastische wijze kennis gemaakt. Op dat 
moment van crisis klonk de bekende voorkeur van 
Genscher voor een Europees Duitsland hoven een 
Duits Europa ook zo hoi. Wat zwaar is, zal ook in 
Europa zwaar blijven wegen. Ad hoc coalities ge
vormd tegenover dat Duitse overwicht (tot zo'n co
alitie zal ook Nederland in de toekomst behoren) 
kunnen slechts beslissingen die Bonn onwelgevallig 
zijn, vertragen. Om dan te spreken over het veto
vermogen van de lidstaten is een overschatting van 
het eigen gewicht. Mevrouw Thatcher heeft, naast 
aile verkeerde adviezen die zij gaf, op een punt inza
ke Duitsland wel gelijk: dat land bezit wei een der
gelijk vetorecht in Europa . 

DemocratiserinB 
In Europa klinkt een roep om echte democratisering 
met echte bevoegdheden. Welke democraat zou er
tegen kunnen zijn? Hierover slechts twee opmerkin
gen. In een tijd waarin zoveel Europese problemen 
tegelijk om een aanpak scl1reeuwen, client men wel 
een volgorde, een hierarchie van urgentie, voor 
ogen te houden. Democratisering en verdieping op 
hetzelfde moment? Versterking van de Europese 
'regering' en tegelijk de bevoegclheden van het 
Europese Parlement uitbreiden? Het lijkt zo logisch, 
maar is in een centrifugale tijd als de huidige een 
hoogst onwaarschijnlijk programma. Tegelijkertijd 
een machtsconcentratie en een spreiding van macht 
invoeren? Oat is een (alUstorisch) politicologisch 
droombeeld. Een van de oorzaken van de Zwarte 
Maandas demise, toen de Europese ministerraad 
met grote meerderheid het Nederlandse plan ver
wierp, was mijns inziens het ontbreken van zo'n 
hierarchie van urgentie . Nederland had een te voile 
ongesorteerde Europese boodschappenmand. Bo
vendien werd deze, met het oog op Maastricht, ook 
nog gepresenteerd met een 'nu of nooit' houding. 
Een tweede sceptische opmerking. Zou het werke
lijk lukken met een beter uitgerust parlement 'de 
burgers bij Europa te betrekken'? Brussel ofStraats
burg blijken, ten minste wat betreft West-Europa, 
momenteel geen centra van eurenthousiasme te 
zijn. Eerder het tegendeel. Oat blijkt o.a. uit het re
cente Deense referendum en bijvoorbeeld ook uit 
wat men het 'o M-nationalisme' noemt in Duitsland. 
Dit laat echter de noodzaak onverlet om tot demo
cratisering van de Gemeenschap te komen, echter 
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pas wanneer deze in de hierarchie der urgenties aan 
de beurt is. Hoe de democratisering voor de beharti 
ging van de Nederlandse belangen zou kunnen uit
pakken, is een geheel andere kwestie. Het zou niet 
de eerste keer zijn dat Nederlandse vertegenwoor
digers vol overgave op principiele gronden gepleit 
hebben voor iets waarvan men later weinig plezier 
zou beleven. Het is zeker dat het Europese Parle
ment nooit op een vergroot Nederlands parlement 
zallijken. 

Nederland en de E G 

Oat het Nederlandse regeringscentrum slecht voor
bereid is op de nieuwe Europese uitdaging, heb ik 
elders betoogd. Welke harde lessen moeten we nog 
uit Brussel krijgen voordat regering en parlement 
wei de wil demonstreren tot een slagvaardiger be
leid? De recente parlementaire evaluatie van het 
Nederlandse voorzitterschap was een droevige en 
machteloze vertoning van regering en kamer, die tot 
weinig concreets heeft geleid. Oat belooft weinig 
goeds voor de Nederlandse toekomst in Europa. De 
grote lidstaten gaan ongetwijfeld nog sterker op hun 
ponteneurs staan. De kleinere lidstaten zullen, nude 
gevestigde kaders ze steeds meer ontvallen, vee! po
litiek vernuft, slagvaardigheid en behendigheid aan 
de dag moeten leggen om te kunnen accorderen tus
sen de onderling van oordeel verschillende grotere 
lidstaten, balanceren en coaliseren, zonder daardoor 

geheel de continwteit van eigen beleid op te geven. 
Slechts met zo 'n ingewikkeld programma kunnen de 
kleinere lidstaten uberhaupt nog pogen mee te tel
len in een Gemeenschap met een 'variabele geome
trie'. Het is het a,b,c voor hun nieuwe politiek in 
een Europa met wisselende clubs. In de zachte zand
bak van de coalitiecultuur in Den Haag, met haar tal
rijke stokpaarden, is die conclusie kennelijk nog 
steeds niet getrokken . De Haagse stammenstrijd 
tussen de verschillende departementen met al hun 
gevestigde belangen uiteraard stuk voor stuk belang
rijker dan 'het Nederlandse belang' zal dus nog wei 
even voortduren. Momenteel ontbreken de politie
ke wil en invloed deze strijd in te tom en en first 

thinss.first op de agenda te plaatsen. 
Om met een historisch citaat te eindigen; als era! 

historisch gesproken kan worden van gelukkige vel
ken, dan in die zin dat het volken zijn die niet door 
hebben welke gevaren en risico's hen bedreigen. 
Zou Nederland werkelijk tot die verwende catego
rie behoren? Op diegenen die zich nu nog ernstig 
zorgen maken over het teloorgaan van de Neder
landse culturele identiteit door de Europese 'een
wording', kan men slechts jaloers zijn dat zij zich 
zulke zorgen nog steeds kunnen veroorloven. Het 
hoort nu eenmaal bij tijden van grote verwarring dat 
aan relatiefkleine problemen onevenredig vee! aan
dacht wordt geschonken. 
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De N ederlandse 

spagaat 

De vragen van Socialisme 
en Democratie over de 
Europese eenwording zijn 
sterk gericht op de ontwik
keling van de Europese in-

BEN KNAPEN weg en ondertussen moe
ten generaties European
en het met de werkelijke 
werkelijkheid doen. 

Horifdredacteur NRC Handelsblad 

stellingen. Oat is vanuit politiek-operationeel oog
punt begrijpelijk want de volksvertegenwoordigers 
en bestuurders worden in dit institutionele kader 
voortdurend met problemen geconfronteerd. De 
Europese gemeenschap is een dagelijkse realiteit en 
stappen die op dat terrein worden gezet, hebben 
vaak het karakter van onomkeerbaarheid. Dan is het 
dubhe! en dwars nodig te weten wat men wil en wat 
men kan.Toch zou ik een stapje terug willen zetten. 
Nederland heeft drie decennia lang een spagaat vol
gehouden tussen Europese economische integratie 
en atlantisch politiek-militair bondgenootschap. Oat 
beleid had vaak niet de schoonheid van de logica -
Den Haag was voor Brits EG-lidmaatschap en voor 
Europees supranationalisme - maar dat hoeft niet. 
Waar staat geschreven dat buitenlands beleid logisch 
moet zijn? Als het maar werkt. En het werkte. 

Met die spagaat is het door het definitieve einde 
van de Koude Oorlog afgelopen. Het atlantisch 
bondgenootschap is meer en meer een kwestie van 
symboliek en nostalgie, die het weliswaar waard zijn 
om te koesteren teneinde niet verloren te !open. 
Maar de ondergang van het Warschaupact heeft de 
ruggegraat van dit bondgenootschap ernstig ver
zwakt. Het is moeilijk in te zien hoe de diverse 
N A v o-leden nog tot een krachttoer in staat zijn om 
het bondgenootschap een nieuwe, inderdaad samen
bindende taak te geven. 

De verandering van krachtsverhoudingen en ge
wichten in Europa zelf heeft tegelijkertijd tot een 
Europees demasque geleid. Want hoezeer de Euro
pese idealen ook nog worden beleden en ook moe
ten worden beleden, toch is het duidelijk dat de 
grote lidstaten zich ontpoppen als een informeel di
rectorium. De EG-top van Maastricht maakte dat 
onlangs nog zichtbaar; Frankrijk, Groot-Brittannie, 
Duitsland en nog een beetje Spanje en Italie zorgen 
voor beweging dan wei verlamming van het proces. 
Het idee dat grote Ianden wat kleiner kunnen wor
den en kleine Ianden wat groter in een eurofederale 
structuur blijft op papier correct, maar het is nog ver 

Nederland heeft zijn ka
ter tijdens het EG-voorzitterschap opgelopen en dat 
is vervelend en heilzaam. Het is afgelopen met de 
feestelijke spagaat en de vraag client zich aan: Wat 
kan Nederland (nog), wat wil Nederland (nog)? 

Naar mijn mening is deze vraag relevanter dan de 
vragen naar democratie, uitbreiding, cohesie en in
tegratie inzake de Europese Gemeenschap. Daar
mee is niet gezegd dat deze vier kwesties geen ge
wicht hebben . Integendeel, ze bepalen de toekomst 
van Europa meer dan de vraag naar Nederlandse 
grenzen en mogelijkheden. Bovendien zijn het ook 
mooie onderwerpen, waarmee Nederland op het 
Europese seminarcircuit voor de dag zou kunnen 
komen als constructieve meedenker. Probleem er
van is alleen dat het allemaal nogal academisch en 
zelfs wat efemeer blijft, wanneer niet eerst een Ne
derlandse plaatsbepaling wordt betracht. Alsof de 
Nederlander uit het vliegtuigraatll naar beneden 
kijkt en commentaar Ievert om vervolgens weer 
naar een ander werelddeel door te reizen. Welnu, 
dit laatste is niet meer mogelijk. Na het verlies van 
de kolonien en het einde van de Koude Oorlog is 
Nederland dan ten lange leste toch nog geworden 
wat een vooroorlogse captain-of-industry in zijn 
nachtmerrie ooit omschreef als 'aanlegsteiger en ex
peditiekantoor' van Europa. 

Mijn stelling luidt dat de nationale ontvlechting 
de motor van de modernisering is in Nederland. Oat 
is geen stelling die algemene geldigheid in Europa 
heeft. In Oost-Europa is het burgerlijk-nationale 
houvast op het ogenblik zelfs het enige functione 
rende sociale houvast en in het westelijk dee! van 
Europa is er in de meeste Ianden ook wei iets te 
bespeuren van herlevend nationalisme. Het hemd is 
nader dan de rok en bij afnemende economische 
groei reageren democratieen in hun vertrouwde, 
dat wil zeggen, nationale context. In het ene land 
betekent dat groeiende angst voor minderheden, in 
het andere land angst voor de eigen verzorgings
staat. Toch redt deze ontwikkeling Nederland niet 
van de blootstelling aan Europa. Nederland is te klein 
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om een eigen economisch thuisland te worden, de 
economische afhankelijkheid van de onmiddelijke 
omgeving is daarvoor ook te groot en de politiek
culturele cohesie n onafhankelijkheid zijn daarvoor 
te gering. De blootstelling aan de interne markt be
tekent voor Nederland zoiets als het verdwijnen van 
de beschermingsconstructies voor aan de beurs ge
noteerde bedrijven. 

Zo beschouwd moet buitenlandse politiek de ko
mende jaren voor Nederland vooral binnenlandse 
polit:iek worden. Ik bedoel daarmee niet dat de Ne
derlandse minister van buitenlandse zaken niet door 
Europa moet reizen om het diplomatieke handwerk 
te verrichten, reclame voor deze rivierdelta te rna
ken en een goed netwerk aan informele contacten te 
onderhouden. Dat is juist heel hard nodig en het zou 
Nederland helpen wanneer dit handwerk zich niet 
zou beperken tot de formele circuits. (Nederland 
doet bijvoorbeeld maar weinig aan bilateralisme in 
Europa). 

Ik bedoel daarmee vooral dat de Nederlandse 
regering in eigen land een sense-of-urgency teweeg 
zou moeten brengen in de geest van: dit land wordt 
vogelvrij, vluchten kan niet meer en dus moeten 
kosten noch moeite worden gespaard om Nederland 
te reviseren. Europese eenwording leidt paradoxaal 
genoeg tot nat:ionale prioriteiten. Deze prioriteiten 
zijn vrij eenvoudig. De regio moet politieke, sociaal
economische en morele slagkracht ontwikkelen. 
Nederland is teveel een herverdelingsland en te wei
rug een produkt:ieland. Nederland heeft een paar de
cennia lang geen middelen meer beschikbaar gesteld 
voor infrastructuur, heeft excellentie op onderwijs
kundig terrein verloren en staat zelfs op het punt zijn 
vaardigheid tot integrat:ie van minderheden via wo
ningbouw en onderwijs te verspelen. Het heeft ver
loedering op het gebied van de criminaliteit lijdzaam 
aanvaard en landschappen verpest. 

Over sommige van deze pun ten heb ik een uitge
sproken mening, over andere niet, maar vreselijk 
belangrijk is die mening niet. Nederlanders kunnen 
over al deze onderwerpen geweldig twisten, in zwa
re morele termen van beschaving en fatsoen of in 
ogenschijnlijk neutrale termen van berekening en 
statistiek. Veel belangrijker is echter dat Nederland 
erkent dat die twisten er maar beperkt toe doen. 
Niet Nederland maar de grote Ianden bepalen de 
voorwaarden en de referenties voor slagkracht. In 
concreto: Nederlandse criminologen kunnen de 
relevantie van diefstal van autoradio's zo klein 
praten als ze zelf willen, maar als de rest van Europa 
daarover de pest heeft, komt de Europese centrale 
bank niet naar Amsterdam. Zo simpel is dat. 

Europa vergt kortom een kruistocht - niet van 

Nederlandse idealisten naar Brussel, maar van Ne
derlandse realisten naar eigen land. Want het op or
de brengen van de economische en sociale infra
structuur overeenkomstig de spelregels van de bui
tenwereld vergt offers. Misschien zelfs een revolu 
tionaire verschuiving van consumptie en herverde
ling, naar investering in de toekomst. Dat zal niet 
gemakkelijk zijn. Nederland heeft geen cultuur van 
collectief handelend optreden, maar van passieve 
consensus. Bovendien heeft ook dit land een lood
zware bureaucratie van goede bedoelingen ontwik
keld, die in het begin van de jaren zeventig plotse
ling met meer dan eenderde is gegroeid. Zowel soci
aal-politiek als demografisch is het gewicht van de 
naoorlogse babyboomgenera~ie groat. Bijna charis
matisch politiek leiderschap is nodig om zo'n sense
of-urgency te creeren. 

N u zijn er cynici -of misschien zijn het realisten? 
- die menen dat zoveel nationale actie gegeven de 
sociale en politieke verhoudingen en het particula
risme niet mogelijk is en dat het daarom ook niet 
hoeft te worden geprobeerd. Als het raam van Euro
pa open gaat, waaien allerlei gekoesterde ofkostbare 
parafernalia hier vanzelf omver. De wal keert het 
schip en het maakt aanpassing vee] gemakkelijker 
dan wanneer dat nu tegen de stroom in wordtgepro
beerd. Daar is inderdaad iets voor te zeggen, want 
aanpassingen moeten het hebben van een behoorlijk 
draagvlak of van een vrij breed geaccepteerde per
ceptie van een nieuwe werkelijkheid. Anderzijds 
lijkt het me voor het politieke en sociale zelfbewust
zijn van een regia als Nederland belangrijk te streven 
naar eigen regie . Amorf gedrag van politieke en so
ciaal-economische elites werkt namelijk desintegra
tie in de hand, terwijl de hoop dat deze desintegre
rende del en dan fraai in een nieuw Europa overvloei
en een wat al te idyllische voorstelling van zaken is. 

Tot slot nog iets over de ontwikkeling van de Eu
ropese gemeenschap. Ik ga ervan uit dat de klok niet 
wordt teruggedraaid . Uitbreiding kan het ideaal van 
de Verenigde Staten van Europa weliswaar weer op
nieuw naar de horizon terugdringen, maar de eco
nomische integrat:ie in de huidige EG blijft. Het par
lement in Straatsburg zal nog lange tijd geen volks
vertegenwoordiging zijn, maar daar hoeft men niet 
al te dramatisch over te doen. In het vroegere inter
nat:ionale verkeer dwongen de omstandigheden in 
het buitenland Nederland ook zo vaak ongewenste 
dingen op, waar het nationale bestuur slechts op kon 
reageren in termen van slikken of stikken. Nu is er 
een aanzienlijke verbeterde inspraak. Een democra
tisch deficit is er altijd geweest, aileen nu valt het 
meer op omdat er formele overdracht van bevoegd
heden is. 
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Ten slotte moet bij aile gejammer over de harde 
werkelijkheid van de Europese integratie ook niet 
worden vergeten dat het westelijk gedeelte van dit 
continent dankzij deze integratie aanzienlijk betere 
papieren heeft om zonder kleerscheuren de chaos 
van het post-Koude Oorlogtijdperk door te komen. 
Een Europese identiteit moge dan niet bestaan, maar 
de huidige interpedentie is een fenomenale verwor-

venheid, die de prijs waard is. De rest - cohesie, in
tegratie, democratie, uitbreiding - is een kwestie 
van praktische stapjes en voortdurend compromis. 
Als ideaal is Europa onbereikbaar, maar ondertussen 
is er vee! bereikt. Maar het is een beetje zoals Gerrit 
Komrij in ander verband eens zei: 'Bij elke terrein
winst groeit het achterland. We worden niet knap
per, we voelen ons dommer'. 
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Cohesie; door 
saamhorigheid 

en beleids-
De Europese Gemeen
schap staat voor een aantal 
belangrijke opgaven. concurrentie 

meenschap. Beleidscon
currentie veronderstelt dat 
de lidstaten, binnen een 

In de komende jaren 
~ullen de uitbreiding van 

raam van overeengekomen 
gemeenschappelijke spel

de EG, de Europese inte
gratie en de verbetering 
van de gemeenschappelijke 
besluitvorming de nodige 
aandacht vragen. Daar
naast staat de E G voor de 

A.H.G. RINNOOY KAN 
regels, een eigen aanbod
gericht beleid kunnen voe
ren. De uitkomst van het 
spel van de vrije econorni
sche krachten bepaalt dan 
de mate van convergentie 

Voorzitter Verbond van 

Nederlandse Ondernemingen 

minstens zo zware taak de 
onderlinge samenhang tussen de lidstaten, de zoge
naamde cohesie, te bewaren en waar mogelijk te 
versterken. De voortschrijdende integratie van de 
E G zal immers de verschillen tussen de lidstaten ver
der aan het Iicht brengen en zal de roep van met na
me de minder ontwikkelde delen van de EG om ver
groting van de cohesie daarom doen toenemen. 

Vanuit het bedrijfsleven bezien is de centrale 
vraag deze: dienen er terwille van de cohesie door 
de E G grootscheepse afdrachten van ontwikkelde 
naar achtergebleven gebieden geregisseerd te wor
den, of treedt er als het ware vanzelf een zekere ma
te van economische en sociale convergentie op 
doordat generieke communautaire maatregelen een 
gunstig kader scheppen voor een onbelemmerde 
ontplooiing van de verschillende Europese regio's? 
Een van de opgegeven vragen inzake cohesie luidt: 
'veronderstelt de Europese eenwording primair 
saamhorigheid of beleidsconcurrentie tussen de sa
menstellende ( deel)staten?'. Deze vraag suggereert 
een tegenstelling die niet bestaat. Saamhorigheid 
zou kennelijk volgens de vragensteller niet kunnen 
samengaan met beleidsconcurrentie en omgekeerd. 
De werkelijkheid is gelukkig anders : beide begrip
pen sluiten elkaar niet nit, maar versterken elkaar en 
vullen elkaar aan. 

Recente ontwikkelingen in Nederland kunnen 
daarbij als voorbeeld dienen. 

Saamhorigheid ifbeleidsconcurrentie? 

Saamhorigheid gaat uit van de gedachte dat een ge
meenschappelijke Europese markt aileen duurzaam 
kan zijn, indien er sprake is van onderlinge solidari
teit tussen de te onderscheiden delen van de Ge-

in de Gemeenschap. 
In mijn visie client cohesie langs een gecombineerde 
weg van saamhorigheid en beleidsconcurrentie tot 
stand te komen. Binnen een beleid dat in grote lijnen 
is gericht op saamhorigheid moet voldoende ruimte 
worden opengelaten voor beleidsconcurrentie. De 
moeilijkheid ligt nu in het vinden van de juiste com
binatie voor elk beleidsonderdeel, waarbij deze 
combinatie in tijd en naar omstandigheden kan ver
schillen. 

Zolang saamhorigheid betekent dat er, met be
hulp van in communautair verband overeengeko
men structurele steun voor de minst ontwikkelde 
delen van de Gemeenschap, irnpulsen worden gege
ven voor een evenwichtige economische groei in de 
gehele Gemeenschap, zijn er geen principiele be
zwaren tegen dit beginsel aan te voeren. 

Saamhorigheid mag echter niet leiden tot ongelimi
teerde transfers van financiele middelen van rijk 
naar arm. Een dergelijke verschuiving van gelden 
leidt tot concurrentievervalsing tussen de lidstaten 
en een te grote budgettaire spanning bij de rijkere 
Ianden. Bovendien zal er, voorafgaande aan de be
sluitvorming over de besteding van de middelen, 
eerst gekeken moeten worden naar de oorzaak van 
de divergentie tussen de regionale economische 
structuren in de Gemeenschap. Boven a! geldt dater, 
ook bij een gezonde economische situatie in aile de
len van de EG, altijd sprake zal zijn van verschillen in 
ontwikkeling, van economische zwaartepunten en 
van perifere gebiedsdelen. 

Als beleidsconcurrentie tussen de samenstellende 
del en van de Gemeensch~p inhoudt dat regionale so-
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ciale en economische verschillen vertaald kunnen 
worden in het benutten van comparatieve voorde
len, dan kan beleidsconcurrentie alleen maar in posi
tieve zin opgevat worden. Een beleid dat de onder
linge concurrentie bevordert, zal de aanzet geven 
tot grotere efficientie binnen de Gemeenschap. Be
leidsconcurrentie zaJ uitwijzen welk nationaaJ beleid 
goed of slecht is en zallidstaten dwingen zich aan te 
passen. 

De keerzijde van beleidsconcurrentie is echter 
dat het soms leidt tot het onnodig in stand houden 
van interne barrieres. In die zin kan beleidsconcur
rentie uiteindelijk de werking van de Interne Markt 
en de verdere integratie van de Gemeenschap on
dergraven en vormt het juist een bedreiging voor 
een flexibel en dynamisch model. 

Saamhorigheid en beleidsconcurrentie moeten daar
om in de praktijk samengaan. Saamhorigheid is 
noodzakelijk om een minimum aan gemeenschappe
lijk voorwaardenscheppend beleid te kunnen garan
deren. De structuurfondsen en het nieuwe cohesie
fonds zijn daartoe geschikte instrumenten. 

Beleidsconcurrentie is nodig om de samenstellen
de (deel)staten van de Gemeenschap voldoende be
leidsvrijheid en prikkels te geven om hun compara
tieve voordelen optirnaal te benutten. De meer ge
nerieke integratiemaatregelen zoaJs het, ook na 
1992 nog verder te vervolmaken Interne Markt
programma en het Verdrag inzake de Economische 
en Monetaire Unie zijn dan toereikend. 

Als er dan economische en sociale convergentie 
tot stand komt is deze niet zozeer gebaseerd op 
een door cohesie- en structuursteun afgedwongen 
kunstmatige en dus kwetsbare integratie van de 
Gemeenschap, maar op een zelfstandig en structu
reel groeiproces in de minder ontwikkelde delen 
van de EG. 

Indien het voorgaande wordt toegepast op het geven 
van regionale steun in EG-verband, zal er allereerst 
gekeken moeten worden naar de oorzaken van de 
achterstand in een bepaaJde regia. Nogmaals, ook 
binnen een zekere economische bandbreedte is er 
altijd sprake van meer en minder ontwikkelde ge
bieden. 

Relatiefkleine verschillen in ontwikkeling zouden in 
deze benadering dan ook niet recht getrokken mo
gen worden via steunverlening. Vervolgens zal er 
getoetst moeten worden of de betrokken lidstaat 
niet zelf, uiteraard met inachtneming van de spelre
gels van de EG inzake eerlijke mededinging en over
heidssteun, verantwoordelijk is voor de aanpak van 

de achterstandssituatie. Zo ligt het voor de hand dat 
relatief welvarende Ianden als Duitsland en ltalie 
trachten hun eigen problemen in respectievelijk 
Oost-Duitsland en Zuid-Italie op te lassen. Het sub
sidiariteitsprincipe verlangt bovendien dat er ook 
een aanrnerkelijke bijdrage geleverd wordt door de 
lidstaten zelf. Pas daarna kan de afweging gemaakt 
worden of de E G met behulp van de cohesie- en 
structuurfondsen client bij te springen. 

Bij de uiteindelijke besteding van de cohesie- en 
structuurgelden zal het beleid in de eerste plaats ge
richt moeten zijn op de verbetering van het vesti
gings- en investeringsklimaat voor het gehele be
drijfsleven. Regionale steun neemt in deze optiek de 
vorm aan van aanvullende financiering van algemene 
voorzieningen ten behoeve van materiele infrastruc
tuur (vervoer, telecommunicatie en energie), mi
lieuverbetering en onderwijs- en onderzoeksfacili
teiten. Een dergelijk regionaal beleid zal bij uitstek 
ten goede komen aan de, vooral in de zuidelijke lid
staten gelegen perifere gebieden van de Gemeen
schap. Met algemene, ook hier weer voorwaarden
scheppende, impulsen zullen zij hun aantrekkings
kracht voor het bedrijfsleven sterk kunnen vergro
ten. Recente ontwikkelingen in Portugal en Spanje 
zijn in dat opzicht hoopgevend. 

Sociale convernentie door concurrentie cif cohesie? 
Het primaat van het sociaJe beleid ligt bij de sociale 
partners en de overheden in de lidstaten. De Euro
pese Commissie heeft slechts een aanvullende be
voegdheid. Deze bevoegdheidsverdeling is ingege
ven door de feitelijke situatie in de lidstaten en is on
langs nog vastgelegd in het Verdrag van Maastricht 
inzake de Europese Politieke Unie. De nationale 
sociale stelsels !open immers sterk uiteen en de loka
le arbeidscultuur is te dominant om een verdere be
voegdheidsoverdracht naar Europees niveau te 
rechtvaardigen. 

Er wordt wei beweerd dat er bij een steeds verder 
voortschrijdende Europese integratie een zekere 
discrepantie zal ontstaan tussen de communautaire 
beleidsgebieden en de beleidsgebieden waarop de 
lidstaten en sociale partners vooralsnog bevoegd 
blijven. 

Er wordt dan ook wei bepleit dater een keuze ge
maakt zou moeten worden tussen enerzijds het ver
mijden van te grate sociale ongelijkheid tussen de 
lidstaten en anderzijds de vrijheid van elke lidstaat 
om eigen prioriteiten te stellen op het gebied van so
dale zekerheid en arbeidsvoorwaarden. Daartoe zou 
dan in de ogen van somrnigen, zeker op langere ter-
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mijn, een bepaalde mate van bewuste convergentie 
op sociaal gebied wenselijk zijn. 

Maar ook hier speelt het vraagstuk van saamho
righeid versus beleidsconcurrentie. 

Het gaat om de vraag of sociale eenwording langs 
een door de EG van bovenaf opgelegde weg, dan we! 
via een autonoom aanpassingsproces tot stand moet 
komen. Het antwoord moet ook nu ingegeven wor
den door de afweging in hoeverre van bovenaf opge
legd beleid meer resultaat oplevert dan beleid dat 
in grote mate gebaseerd is op de werking van het 
marktmechanisme. 

Naar mijn mening zal sociale convergentie, evenmin 
als economische convergentie, niet afgedwongen 
kunnen worden door overheidsingrijpen, maar veel
eer vanzelf optreden als uitvloeisel van een voor
waardenscheppend beleid van diezelfde overheid. 
Binnen een dergelijk overheidsbeleid wordt vol
doende ruimte geboden aan sociale partners om de 
specifieke eigenschappen van regionale arbeids
markten te benutten. Juist via het onafuankelijke 
overleg tussen sociale partners kunnen signalen van
uit arbeidsmarkten op een efficiente wijze omgezet 
worden in afspraken op decentraal niveau over ver
betering van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstan
digheden. Het scheppen van slechts enkele rand
voorwaarden is dan voldoende om op termijn een 
zeker Europees sociaal evenwicht te bereiken. Daar
bij hoeft overigens geen sprake te zijn van een uni
form Europees gemiddelde. 

Men vergelijke de ontwikkelingen in Nederland 
sinds 198 2. De vrijere loonvorming van de afgelo
pen tien jaar heeft bijgedragen tot een nieuw sociaal 
evenwicht en een opmerkelijke banengroei. 

Het scheppen van randvoorwaarden is in de eerste 
plaats voorbehouden aan de lidstaten. Net als de rij
kere Ianden zijn ook de arm ere Ianden van de EG zelf 
verantwoordelijk voor een evenwichtig sociaal-eco
nomisch beleid. Via een beleid dat gericht is op eco
nomische groei door mid del van een gezond macro
economisch beleid, een efficient functionerende 
overheid en een concurrerend ondernemingskli
maat, kunnen zij de sociale verschillen tussen de re
gia's op een effectieve en structurele manier helpen 
verkleinen. De rijkere Ianden zouden daarbij ge
dwongen kunnen worden de a! te kostbare onder
delen van de verzorgingsstaat aan te passen, zonder 
dat dat ook tot institutionele convergentie hoeft te 
leiden. 

Saarnhorigheid moet ook hier samengaan met 
beleidsconcurrentie, bijvoorbeeld via het Europees 

Sociaal Fonds. Ter overbrugging van sociale aanpas
singsproblemen op korte termijn moet er steun ver
leend worden aan de armere lidstaten. Maar een 
dergelijke transfer van middelen binnen de E G zal 
daarbij een katalyserende functie moeten hebben en 
niet beschouwd mogen worden als plaatsvervangen
de financiering. 

Nederland: prifilerina en aanpassin9 
De voorgaande afwegingen leiden tot de beant
woording van de vraag of Nederland zich nu moet 
aanpassen aan een Europees gemiddelde of zich kan 
blijven onderscheiden van andere delen van de Ge
meenschap. Concreter geformuleerd: moet Neder
land, wil het blijven behoren tot een van de hoogst 
ontwikkelde regia's van de EG, zich in economisch 
en sociaal opzicht aanpassen om zich te kunnen pro
fileren? 

Een dergelijke vraag raakt aan de kern van de identi
teit van Nederland. Het koesteren van zo'n eigen 
identiteit kan functioned zijn, vooral waar die iden
titeit gebaseerd is op eigen comparatieve voordelen. 
Voordelen kunnen echter in de loop der tijd veran
deren in nadelen. Nederland zal dan ook steeds tij
dig de econornische, sociale en politieke bakens 
moeten verzetten om in het Europese integratiepro
ces identificeerbaar te blijven. 

In economisch opzicht heeft Nederland in de afgelo
pen decennia goed kunnen profiteren van de Euro
pese integratie. Op basis van factoren als sterke in
ternationale gerichtheid, voldoende technologische 
kennis, goede infrastructuur en een goed opgeleide 
beroepsbevolking hebben industrie, dienstverlening 
en landbouw een sterke positie kunnen veroveren 
op de Europese en internationale markten. 

Deze relatieve voorsprong moet Nederland in de 
nabije toekomst zien te behouden.Alleen dan kun
nen nieuwe opgaven als de Europese Politieke Unie 
en de Economische en Monetaire Unie met vertrou
wen tegemoet worden gezicn . Dat vereist extra aan
dacht voor onderwerpen als scholing, technologic 
en infrastructuur. Ook zal Nederland de in het kader 
van de EMu gestelde monetaire voorwaarden inzake 
begrotingstekort, overheidsschuld, rente- en infla
tiepercentages goed in de gaten moeten houden. 
Een van de consequenties van onze goede economi
sche uitgangspositie is dat Nederland in de nabije 
toekomst waarschijnlijk meer zal moeten bijdragen 
aan de begroting van de E G. Aan saarnhorigheid 
hangt een prijskaartje. Maar die prijs is in principe 
het betalen ten volle waard. 
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In sociaal opzicht kan Nederland op menig onder
dee] als een buitenbeentje beschouwd worden. 
Voordelen blijven weliswaar de relatieve arbeids
rust en de goed opgeleide beroepsbevolking. Nega
tieve aspecten kleven t>r echter aan het royale, te 
vrijblijvende en te uitnodigende sociale zekerheids
stelsel en het corresponderende hoge loonkostenni
veau. Niet ondenkbaar is dat Nederland zich hier
door enigszins uit de Europese markt prijst. 

Om dat te voorkomen zal de Nederlandse over
heid meer directe materiele pri~els moeten aan-

brengen in de sociale zekerheid. In de ge·integreerde 
Europese markt zijn ooit verworven rechten noch 
voor werknemers noch voor werkgevers onaantast
baar. De sociale partners zullen nog meer dan voor
_heen moeten !etten op arbeidsmarktsignalen, niet 
aileen in eigen land maar ook in de ons omringende 
Ianden. De eigen, sociale identiteit van Nederland 
ligt hier in het vinden van een nieuwe combinatie 
van solidariteit en mededinging, van saamhorigheid 
en concurrentie in eigen land. 
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adviesgroep voor strategische besluitvorming 

Friesland te worden. Dit is de kern van mijn visie die 
ik in dit artikel zal toelichten. 

De democratie functioneert bij de diverse lidsta
ten zeer verschillend. De belangrijkste redenen 
daarvoor zijn historisch, cultureel en door de huidi
ge politieke situatie bepaald. Historisch hebben ian
den als Groot-Brittannie, Belgie, Nederland, Frank
rijk en Denemarken reeel zo 'n honderd jaar of Ian
ger democratie. Landen als Duitsland, Italie, Span
je, Portugal en Griekenland kenden vijftigjaar gele
den of nog recenter autoritaire regimes en kunnen 
dus nog worden beschouwd als jonge democratieen. 
In ltalie en Griekenland functioneert de democratie 
nog steeds zeer matig. 

De verschillen in democratische bestendigheid 
van de verschillende Ianden zij n dus groot, dit geldt 
ook in cultureel opzicht. In Zuid-Europa is het gezag 
van de overheid zeer gering. Ontduiking van wetten 
- zeker fiscale - worden daar eerder als een natio
nale sport gezien, dan als rechtsovertreding. In het 
Noorden is de overheid meer onderdeel van het na
tionale prestige, al moeten we vaststellen dat de 
Zuidelijke cultuur ook in het Noorden terrein wint. 
Corruptie komt regelmatig voor ook in hogere rege
ringsregionen. Brussel krijg meer en meer een me
diterrane autonoom werkende wetgeving, die zich 
grotendeels aan goede parlementaire controle ont
trekt. 

De politieke situatie is bovendien grondig gewij 
zigd. De ussR is als laatste groot koloniaal rijk inge
stort en vormt een bedreiging vanwege een onbe
heersbare chaos die dreigt. De USA is een superpower 
die in een regelmatig tempo neergang vertoont. Het 
land is niet in staat adequaat zijn concurrentiepositie 
op de wereldmarkt in stand te houden. De over
heidsorganisatie en de sociale structuur vertonen 

crisis de sterkste industrie
le natie. De 'tijgerlanden' als Taiwan, Korea, Hong 
Kong en Singapore winnen snel terrein. Ook de ko
los China lijkt te ontwaken. Het land heeft een vee/ 
betere irifrastructuur dan Rusland en bovendien nauwe 
banden met de tijgerlanden. 

De oude ussRlanden zullen in meerderheid 
voorlopig econornisch tot elkaar veroordeeld 
blijven. Zodoende ontstaan buiten Europa vier a vijf 
grote machten, te weten zich meer isolerende mo
gendheden als USA en Rusland en expansionistische 
mogendheden als Japan, China en mogelijk ook In
dia. AI deze Ianden zijn dan omringd door kleine 
Ianden als satellieten. Een belangrijke factor vormen 
daarnaast de Islamitische Ianden, die zich steeds 
meer tegen Westerse suprematie zullen verzetten. 
Al met al is de Gemeenschap geen vrije keuze maar 
wordt zij ons door de omgeving afgedwongen om te 
kunnen overleven. 

De schok die de Denen ons bezorgd hebben door 
het Verdrag van Maastricht af te wijzen zal daarbij 
een positief effect hebben. Vooral de politici in 
Noord-west-Europa inclusief Duitsland zullen zich 
realiseren dat Brussel en Straatsburg dichterbij de 
burger moeten worden gebracht. Niettemin zal het 
niet hard gaan met verdere politieke eenwording. 
Dit als gevolg van ontwikkelingen die hierna worden 
weergegeven. 

Uitbreiding van de gemeenschap zal gelet op het 
voorgaande betoog via een historisch/culturele lijn 
plaatsvinden. Oat wil zeggen die Ianden die in Oost
Europa vroeger verbonden waren met Ianden die nu 
lid zijn ofbinnenkort worden van de EG, zullen snel 
aansluiting vinden. De drijfveer vanuit het Westen 
is tweeerlei, het herstellen van oude economische 
banden, gekoppeld aan ~euwe kansen en daarnaast 
angst voor opkomende chaos aan de oostgrenzen. 
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Het toetreden van EVA-landen als Zweden, Noor
wegen, Finland, Oostenrijk en Zwitserland, zal 
de zuigkracht op voormalige partners van EG-Ian
den nog doen toenemen. Als gevolg hiervan zullen 
ook v66r de eeuwwisseling Estland, Letland, Li
touwen, Polen Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Slo
venie en Kroatie al dan niet als geassocieerd lid toe
treden. 

Na deze ontwikkelingen is de oude Westerse cul
tureel/historische samenhang hersteld. De toekom
stige EG telt in 2ooo dan circa 25leden. Landen als 
Wit-Rusland, de Oekrai:ne, Roemenie, Bulgarije en 
Servie zullen wij dan, al dan niet met gekunstelde 
argumenten, buiten de deur houden. Zij behoren tot 
de Russische invloedssfeer . De positie van Grieken
land, die nu reeds moeilijk is, wordt erg moeilijk; 
het land heeft teveel een Levantijnse stijl - en een 
dus niet Europese stijl - van besturen. De kans is 
groot dat dit land zal moeten uittreden als het geen 
orde op zaken stelt. 

De cohesie tussen de toekomstige vijfentwintig 
Ianden zal beperkt zijn. Politieke eenheid is voorlo
pig nog een illusie. Noord-west-Europa met een ste
vige democratische traditie zal geen risico's willen 
nemen door steeds meer bevoegdheden over te dra
gen aan een supranationaal orgaan zonder waarbor
gen voor parlementaire controle. Meer algemeen 
zullen kleine Ianden willen vasiliouden aan eigen 
autonomie, en tenslotte zijn de nieuwe toetreders in 
Oost-Europa vooral ge'interesseerd in economische 
san1enwerking en niet in het opnieuw opgaan in een 
grater geheel. De trauma's van het uiteengevallen 
ussR-rijk zullen nog vee! tijd vergen voordat ze zijn 
verwerkt. 

Waar de politieke eenheid stagneert, zal de eco
nomische samenwerking floreren. Hierbij zal een 
Europa van twee of meer snelheden onvermijdelijk 
worden . De voordelen die in het witboek van 
Cechini in '8 5 werden becijferd en die additionele 
mogelijkheden tot groei van het B N P van vier en een 
half tot zeven procent per jaar Iaten zien, zijn reeel. 
Niet de politieke unie maar de EM u-overeenkomst 
zal belangrijk blijken. Landen als Duitsland, Fran
krijk, Belgie, Nederland, Luxemburg, Zwitserland 
en Oostenrijk hebben reele kans te behoren tot de 
ereklasse. Als Groot-Brittannie en Scandinavie hun 
politieke weerstand kunnen overwinnen, zullen ook 
deze Ianden zich bij de topgroep kunnen voegen. De 
overige Ianden lijken voorbestemd tweede of zelfs 
derderangslanden (Oost-Europa) te worden of te 
blijven. 

De as Duitsland-Frankrijk zal hoe dan ook bepa
lend blijken voor de politieke ontwikkelingen van 
het komend decennium. Duitsland wordt een steeds 

dominantere economische markt, zeker met Oos
tenrijk en Zwiterserland als EG-leden. Maar Duits
land heeft om zich politiek te kunnen legitimeren 
Frankrijk nodig. Dat laatste land realiseert zich dat 
en speelt hierop, a\ sinds De Gaulle, in. 

Anno 2ooo lijkt aldus een Gemeenschap te ont
staan die voor een dee! is ge'integreerd. Politiek en 
vooral economisch zullen Duitsland, Frankrijk, de 
Benelux, Zwitserland en Oostenrijk nauw samen
werken. Een dee! van het bestuurlijk centrum is 
daarbij verplaatst naar bijvoorbeeld Oostenrijk. Zo 
ontstaan regeringscentra die meer representatief 
zijn voor de bevolking met locaties in Brussel, 
Straatsburg en bijvoorbeeld Wenen. Groot-Brit
tannie, Scandinavie, Spanje en Italie zijn partied 
gei:ntegreerd, zij doen voomamelijk mee aan econo
mische programma's. De overige Ianden zijn in feite 
a! economisch geassocieerd met zeer beperkte poli
tieke afstemming. 

Wat zijn de consequenties voor Nederland? Eco
nomisch gezien staat ons een harde sanering van de 
overheidsfinancien te wachten. De overheid is, ge
meten naar intemationale standaarden, vee! te duur. 
Nu reeds slokt dit apparaat 53 a 54 procent van ons 
B N P op, voor een dee! voor inkomensoverdrachten 
zoals subsidies die steeds minder aansluiten bij de 
marktbehoeften. Het terugbrengen van de Staats
schuld van nu So procent van het B N P naar 6o pro
cent in '97 en het financieringstekort tot maximum 
drie procent per jaar, impliceert verdere bezuinigin
gen die de komende drie tot vijf jaar.zeker J so mil 
jard zullen moeten bedragen. Zander aantasting van 
onze vee! te hoge kosten voor sociale zekerheid kan 
dat niet. Bovendien investeert de overheid te wei
nig. Structured zou in de komende drie jaar zeker 
nog j so miljard meer moeten worden gei:nvesteerd 
in infrastructuur dan nu het geval is. AI metal zal in 
drie tot vijf jaar een enorme budgettaire aanpassing 
van de overheidsbegroting nodig zijn. 

Kostenverlaging van de overheid tot een Duits
Frans peil of liefst nog lager, zal in eerste instantie 
tot sociale onrust leiden, maar al snel tot toename 
van de welvaart, meer werk en grote economische 
groei. Recente scenario's van het Sociaal Plan Bu
reau hebben deze stelling onderbouwd. De milieu
problematiek zal naast infrastructuur de belangrijk
ste overheidsinvesteringsproblematiek worden. Als 
Nederland dit kan koppelen aan een brugfunctie 
naar de Angelsaksische wereld, dus us A/ u K dan 
ontstaat de dynamiek die kan worden vergeleken 
met Hon9 Kon9. Wij worden dan een soort vrijhaven 
met sterk gei'nternationaliseerde verhoudingen on
der patronage van de E G. Vele wetten en niet nood
zakelijke bepalingen moeten dan worden afgeschaft. 
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Slaagt de politiek niet in deze aanpassingen dan zul
len wij wegzakken naar het niveau van Ianden als 
Portugal, Ierland en !taW~ . De werkloosheid zal toe
nemen en de armoede ook. Het bedrijfsleven zal in 
onze regio steeds minder kunnen concurreren met 
onze Europese partners. De overheidsorganisatie 
wordt steeds chaotischer en komt in een diepe crisis. 
Dit is het model Friesland. 

Verwacht mag worden dat wij erin slagen meer 

Hona Kona te worden. Redenen zijn onze huidige 
sterke economische positie, die het mogelijk maakt 
de gewenste veranderingen in fasen door te voeren 
Voor hen die zich ergeren aan het symbool Friesland 
nog een korte toelichting. Deze provincie is welis
waar een van de mooiste van ons land, maar de eco
nomische ontwikkeling loopt jaren achter bij het ge
middelde van Nederland. 
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In gesprek met 
Ad Oele 

Tast de bestaande, 'brede' 
verzorgingsstaat zijn eigen 
draagvlak aan - en wat valt 
daaraan te veranderen? 
Moet de Partij van de Ar
beid, vastgelopen op de 
cijfers-tot-achter-de-kom-

WIM MEIJER/PAUL KALMA culturele infrastructuur -
van musea tot natuurpar
ken) moeten ontwikkelen. 
Maar voor cultuurpessi
misme, zoals die ook in 
de sociaal-democratie nog 

Commissaris van de Koninain in de Provincie 

Drenthe respectievelijk directeur van de 

Wiardi Beckman Stichtina 

ma van de inkomensverdeling, zich meer op de 
(her)verdeling van immateriele goederen gaan rich
ten en een actieve cultuurpolitiek gaan voeren? On
der welke voorwaarden kan een ambitieus rnilieube
leid (in Nederland? in Europa?) gestalte krijgen? 

Deze drie vragen stonden centraal in een gesprek 
met Ad Oele, die op I o september, als bekleder van 
de Den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Am
sterdam, zijn oratie zal uitspreken. De vragen zijn 
mede ontleend aan de essaybundel 'Het rekverband 
van de samenleving. Essays over kemthema's van 
politiek en cultuur', die Oele in I 990, bij Uitgeverij 
Kok/ Agora, publiceerde. 

ln deze essays ('onmisbare literatuur voor soci
aal-democraten', aldus Henk van Stiphout in s&.D 
van april vorig jaar) verkent Oele onder meer de 
mogelijkheden om de solidariteit, die het draagvlak 
van de verzorgingsstaat vormt, actief te stimuleren 
in plaats van haar als een onbeihvloedbare grootheid 
op te vatten. De onverrnijdelijke grootschaligheid 
die een ontwikkelde verzorgingsstaat kent, zou val
gens hem gecombineerd moeten worden met klein
schaliger bestuurlijke verbanden, en met vrijwilli
gerswerk als aanvulling van geprofessionaliseerde 
dienstverlening. 

Een ander kenmerk van Oeles opvattingen vormt 
zijn nadruk op het belang van cultuurpolitiek. Hij 
wildie cultuurpolitiek op twee sporen zetten: ruime 
armslag voor culturele elites (met aanvaarding van 
de culturele ongelijkheid die daar onvermijdelijk bij
hoort) en steunbetuiging aan een 'democratisering 
van de cultuur', die mensen in staat stelt om 'een 
welvaartssurplus om te munten in een aan eigen aan
leg en smaak aangepaste culturele ontplooi ing' . De 
toename van de vr1je tijd heeft daarvoor de moge
lijkheden geschapen. 

Die 'ommunting' is, aldus Oele, geen vanzelf
sprekendheid. De overheid zal een actief vrijetijds
beleid (gericht op de verdere ontwikkeling van een 

wei eens opklinkt, is val
gens hem geen reden. Over de elektronische media 
zegt hij bijvoorbeeld: 'Het gemiddeld niveau is al
lerminst gedaald. ( ... ) Televisie en radio vestigen bij 
aile verstrooiing de aandacht op de problemen van 
de samenleving, maar Iaten niet na ook te wijzen op 
mogelijke oplo singen en verworvenheden. Daar
mee blijven de ogen open voor de ontwikkeling van 
samenlevingsnormen, die eertijds het gezag behoef
den van een kerk of een geopenbaarde godsdienst.' 

Andere hoofdlijnen in Oeles essays zijn bestuur
lijke vernieuwing, de beheersing van de technologi
sche ontwikkeling, de 'bouwplaats' Europa ('Wil 
men een terugval voorkomen in de oude en onbere
kenbare a!Uanties, dan moet er althans in het Wes
ten snel een handelingsbekwaam Europees bestuur 
komen ')en het milieubeleid. AI jarenlang pleit Oele 
voor een milieuvriendelijk prijzenstelsel, dat wil 
zeggen voor een ecotax die ervoor zorgt dat de ener
giekosten consequent harder stijgen dan de gemid
delde lonen. De daarmee gepaard gaande verhoging 
van de lastendruk zal stelselmatig moeten worden 
gecompenseerd 'om ernstige sociale consequenties 
te voorkomen'. 

Realist en hardgrondig democraat betoont Oele 
zich in zijn afwijzing van elk milieu-fundamentalis
me. De mensensoort is 'te talrijk en te ambitieus' 
geworden om terug te kunnen keren naar een 'op 
laag niveau geexploiteerde natuur'. 'Gedreven door 
die ambitie en door het collectieve streven naar ge
lijkwaardigheid op deze planeet, zal er een verder
gaand beroep op (haar) hulpbronnen worden ge
daan. Het zou onwaarachtig zijn om zich nu voor te 
will en doen als rentmeesters metals taak het conser-
verend beheer van het bestaande.' 

'In een democratische cultuur', concludeert 
Oele, 'is er geen plaats voor een partij van de afge
dwongen conserveringsarbeid. Ontwikkeling blijft 
het parool, maar dan wei op een meer duurzame 
manier. Aan die opdracht valt niet te ontkomen.' 

3 I I 
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Oeles gesprekspartners waren Paul Kalma, namens 
de redactie van s8tP, en Wim Meijer, die met Oele 
een rijke ervaring als politicus en bestuurder deelt, 
en die binnenkort zijn carriere vervolgt waar Ad 
Oele haar begon: in het bedrijfsleven. Ook inhoude
lijk hebben ze het een en ander gemeen. Zo heeft 
ook Meijer, toen dat (in de PvdA) nog niet in demo
de was, de vormgeving van de Nederlandse verzor
gingsstaat gekritiseerd. AI in r 9 8 r sprak hij in de 
Tweede Kamer van een aantasting 'van de geloof
waardigheid van de verzorgingsstaat ( ... ), niet in de 
laatste plaats als gevolg van de sterk technocratische 
ui~werking van de voorzieningen en regelingen in de 
periode van economische groei'. 'ldeele armoede', 
aldus Meijer, 'is de grootste bedreiging van de ver
zorgingsstaat.' (s &.P, januari 19 8 2) 

Het gesprek, begin juli gehouden, startte met een 
terugblik van Oele en Meijer op de veranderingen in 
hun eigen politieke opvattingen, en werd afgesloten 
met een korte diagnose van het politiek klimaat 
waarin de sociaal-democratie in de jaren '9o zal 
moeten opereren. 

Hartverscheurend 

KA LM A: Ad, je spreekt in 'Het rekverband van de samen

levina' van een 'hartverscheurende herwaarderins' van het 

sociaal-democratisch credo. Waarop had die herwaarde

rinB betrekkinB - en wat was er, voor jouze!f, zo hartver
scheurend aan? 1 

o E L E: lk denk dan toch vooral aan de mislukking 
van het historisch materialisme. Aan het vastlopen 
van een optimistische toekomstverwachting over 
economische groei en een betere verdeling van de 
maatschappelijke rijkdom; en over planning van de 
maatschappelijke ontwikkeling. 

Socialisten gingen er automatisch van uit dat je 
kon rekenen op techniek en economie, maar ook op 
de bereidheid van mensen om aan zo'n betere ver
deling mee te werken, zonder dat daaraan diepere, 
ethische . motieven ten grondslag zouden liggen. 
Verder was er natuurlijk de opkomende rnilieupro
blematiek en de gevolgen daarvan voor het politieke 
Ieven. 

KA LMA: Spreek je nu over de sociaal-democra
tie, of ook over jezelf? 

o E L E: Het loopt parallel. Ikzelf ben steeds meer 
de wenselijkheid van alomvattende ingrepen in de 
econornie, van gemeenschapsbezit en nationalisatie 
van de produktierniddelen, gaan relativeren. Verder 
ben ik in gaan zien hoe problematisch de verhouding 
tussen ecologisch en sociaal beleid kan zijn. Ik zat 
aanvankelijk op de lijn: dat fixen we technisch wei. 
Die techniek is nog steeds belangrijk, maar tegelij
kertijd zijn er wei degelijk aanpassingen in het socia
le beleid nodig. 

Heel sterk ben ik, alles bijeengenomen, niet van m 'n 
geloof afgevallen. Ik was al een Doorbraak-figuur op 
het moment dat ik door Tans geworven werd. 
Wijzen op het belang van ethiek tegenover op hoi 
geslagen sociologen en economen, daar gaat het om. 
Proberen om langs die weg enige greep te krijgen op 
de economie, zonder in bureaucratische mechanis
mes te vervallen. 

KA LMA: Wim, hoe ingrijpend zijn jouw opvat
tingen in de loop der jaren gewijzigd? 

MEr J E R: Ik kom uit een liberaal milieu en heb de 
marxistisch georienteerde visie altijd (om zo te zeg
gen) in de kamer naast mij gesitueerd. Ik heb me er 
niet tegenover opgesteld, maar ben er ook nooit 
warm voor gelopen. Oat wil niet zeggen dat wat er 
nu, bijvoorbeeld, in Oost-Duitsland gebeurt, waar 
in naam van het socialisme de meest verschrikkelijke 
dingen zijn gebeurd - dat dat je niet raakt. 

Ad heeft gelijk: onze opvattingen over planning 
zijn op een teleurstelling uitgelopen. Hoe we in 
197 2 nog geloofden in een omvangrijke selectieve 
groeiwetgeving! Zo kan je de produktiemiddelen 
niet alloceren. Aan de andere kant moet je niet ver
geten dat de bestaande samenleving wei degelijk vol 
planning zit - niet in de laatste plaats aan de kant van 
het bedrijfsleven. Het is bezig om heel planmatig 
zijn doelstellingen te realiseren, accepteert ook het 
overheidsbeleid, het sociale beleid als voorwaarde 
en acht zich inrniddels medeverantwoordelijk voor 
een evenwichtige ontwikkeling van de samenleving. 
Een aantal elementen van ons tradionele denken 
heeft dus wei degelijk een vaste plaats gekregen - zij 
het op een andere manier dan we dachten. 

Vee! hartverscheurender vind ik wat er met ons
zelf, de sociaal-democratie, is gebeurd. Het feit dat 
we geen kans hebben gezien om onze meest funda
mentele beginselen te actualiseren, en daardoor in 
het defensief zijn geraakt; tot symbool zijn gewor
den van een samenleving die er 2o tot 30 jaar gele
den toe deed, maar nu niet meer. Terwijl de tijd zo 
geweldig dringt om richting te geven aan het denken 
over de inrichting en de kwaliteit van de samenle
ving. 

We waren een voorhoedepartij, en zijn een ver
starde, zeg maar rustig een conservatieve beweging 
geworden. Met goede doelstellingen, maar we kun
nen er niets mee. Ik zeg het nu even hard, maar dat is 
wat zich in rnij halverwege de jaren '70 began te vol
trekken en in een lijn is doorgegaan. 

OELE: Ik ben het daar wei mee eens. Er wordt 
natuurlijk gepland, zij het niet op de traditioneel 
socialistische manier. Er wordt gepland - en wij 
ontbreken in dat netwerk. Oat is geen kwestie van 
een gebrek aan goede wil, maar aan kwaliteit en vi
sie. Sinds de jaren '6o, met aile vernieuwing die er 
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nodig was, is de PvdA erg naar binnen gericht ge
weest en heeft ze vee! te vee! vertrouwen gekregen 
in de automatismen van democratische besluitvor
ming, zonder op kwaliteit te !etten. Oat is in andere 
Ianden minder, hoewel we ook daar in de verdedi
ging zijn geraakt. 

Ik wou dat men in Nederland wat meer aandacht 
had voor machtsvorming en kwaliteit in het bestuur
lijk netwerk, in maar ook buiten het kader van aldie 
dwzenden mensen in de gemeenteraden, de Staten 
en de Tweede Kamer. 

Normstellende politiek 

KA LMA: Ad zei daarnet: '/k ben niet era van m'n aelorj' 
cifaevallen ' . Dot blijkt ook uit 'Het rekverband van de 

samenlevina', waar je je vooral over het maatschappelijk 

draaavlak voor de huidiae, brede verzorainasstaat bezorad 

maakt, maar die verzorainasstaat ze!f blijfi verdediaen -
inclusiif een 'solidaire' inkomensverdelina. 

Maar juist die doelstellinaen staan teaenwoordiB sterk ter 
discussie. We zouden in Nederland in sociaal opzicht 

'dooraeschoten' zijn en ons op een Europese markt ook 

minder kunnen veroorloven. Moet de PvdA aan hoar tradi

tionele solidariteitsidee blijven vasthouden? 

OE LE: Het zal wei moeten. De sociaal-demoratie 
staat of valt daarmee, omdat haar wezenlijke ken
merk niet planning is, maar het gebruik van de de
mocratische mogelijkheden om de overheid bond
genoot te Iaten zijn van mensen - met in de laatste 
plaats de materieel minder bedeelden. Oat is een 
essentieel wtgangspunt. Je kunt het solidariteit noe
mcn, maar het is ook een heel christelijk uitgangs
punt. 

Om die taak te vervullen moeten we een verzor
gingsstaat overeind houden, waarin een meerder
heid van burgers bereid is dat voor anderen te doen. 
Je vindt dat met in een ministelsel, maar in een stel 
sel waarin die meerderheid ook haar belanaen ge
waarborgd ziet. 

MEIJER: Je moet als PvdA inderdaad een stevige 
norm durven inzetten. De koppeling handhaven? 
Zeker. Maar kijk wei uit dat je dat zo technisch gaat 
inkleden, dat je elkaar politick op tienden van pro
centen de maat gaat nemen. 

Je moet, met andere woorden, je instrumenten 
niet tot doelstelling verheffen, en ook oppassen voor 
de onbedoelde effecten van je beleid. Ik zal daar een 
voorbeeld van geven. In het pakket dat het kabinet
Den Uyl op 1 juli 1974 vaststelde, zaten, behalve de 
koppeling, ook andere maatregelen, inclusief een 
regeling voor schoolverlaters van zestien en zeven
tien jaar. De Amsterdamse Sociale Dienst zat op dat 
terrein met een paar problemen, weggelopen kinde
ren en zo, en had tegen mijn Ministerie (Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk - PK) gezegd: 
neem die groep er nou bij. 

Drie weken later kwam er een brief van Drees Sr. 
Hij schreef: wat je nu gedaan hebt, is om meerdere 
redenen verwerpelijk. Ouders hebben zorg te dra
gen voor hun kinderen op die leeftijd, maar vooral: 
je introduceert iets waarmee je problemen krijgt. 
Oat aanbod zal wtgebuit worden. Wij zeiden: ach, 
dat valt wei mee. Het ging tenslotte om enkele tien
tallen gevallen. Welnu, rond 1980 maakte mijn 
opvolger als staatssecretaris bekend dat er in de be
treffende categorie inmiddels enkele tienduizenden 
jongeren zaten. Zie: wat goed bedoeld was, werkte 
helemaal verkeerd wt. 

Jk wil op nog een ander aspect wijzen. AOW-ers, 
zoals mijn ouders, hebben de afgelopen tien jaar 
nauwelijks nog dee! gehad aan de welvaartsstijging. 
Uit een oogpunt van solidariteit zou het goed ge
weest zijn als de PvdA op een gegeven moment ge
zegd had: die en die groepen verdienen een wel
vaartsvaste wtkering. Ze zijn nogal verschillend: 
schoolverlaters enerzijds, AOW-ers en arbeidsonge
schikten anderzijds. Die mogelijkheid hebben we 
ons met de automatische koppeling ontnomen. Ge
lijkheid werkt zo verstarring in de hand . Het leidt af 
van de vraag: hoe zit eigenlijk een solidaire samenle
ving in elkaar? 

De PvdA moet ook op dit vlak keuzes durven 
maken en zo weer een dwdelijk sociaal-politiek ge
zicht Iaten zien. Dew A o-discussie heeft wat dat be
treft a! goed gewerkt. Maar het gaa.t om vee! meer 
clingen: op het terrein van de gezondheidszorg, het 
onderwijs, de flexib ilisering van arbeidsvoorwaar
den - om van het milieu maar niet te spreken. 

o E LE: Jk onderschrijf wei wat je zegt, maar ben 
tach ook bang dat we met de vorige oorlog bezig 
zijn. Een meerderheid in de politiek dreigt nu naar 
de andere kant door te schieten. Ik noemde het mi
mstelsel al. De onvrede over de problemen en nade
len die een brede verzorgingsstaat ontegenzeggelijk 
met zich meebrengt, kan tot een afbraak van die bre
de verzorgingsstaat leiden. 

MEIJER: Jk heb ook niet zo'n affimteit met het 
ministelsel. Maar realiseer je wei dat zo'n So pro
cent van de wtkeringsgerechtigden op het minimum 
zit. Waar hebben we het dan nog over? 

OELE: Dan praten we langs elkaar heen. Een mi
mstelsel impliceert voor mij: overheveling van een 
groat dee! van de sociale zekerheid naar de particu
liere sfeer. Je houdt dan niet-verzekerbare risico's 
over die naar de staat gaan. En de staat moet dan 
steeds weer naar de kiezers toe om die risico 's af te 
dekken, terwijl de meerderheid van die kiezers zich 
particulier ingedekt en gered hebben. 



Waar we ook rekening mee moeten houden zijn de 
bestuurskundige beperkingen van de verzorgings
staat. J e kunt, zoals bij de w A o, wel sterker will en 
gaan selecteren bij de toegang tot de sociale zeker
heid, maar in de praktijk zal het hardstikke moeilijk 
blijken om dat toe te passen. 

ME I 1 E R: Ik houd staande dat de PvdA in staat zou 
moeten zijn om tussen mensen die in een afhankelij 
ke positie verkeren, bepaalde gradaties aan te bren
gen. Oat we totnutoe niet konden zeggen: we heb
ben een bescheiden bedrag beschikbaar, aan wie be
steden we dat? Oat was het begin van het loslaten 
v~ eigen sociaal-politieke doelstellingen. Maak on
derscheid op grond van solidariteitsoverwegingen -
daar is de politiek voor. 

Waarom dat niet gebeurde? We zagen, om te 
beginnen, dat het CDA het deed. En dus deden wij 
het niet. Oat is niet verstandig, maar het werkt zo 
wet in de politiek. In de tweede plaats hadden we 
het idee: we willen het voor iedereen, en als dat niet 
kan, dan maar voor niemand. Ons denken liet niet 
toe om een verbijzondering te maken: voor oude
ren, voor w A o-ers, voor mensen die anderen van 
een inkomen moeten zien te onderhouden. 

KALMA: Er waren toch wei meer redenen om zich 

teaen zo'n d!lferentiatie te verzetten? De bestuurlijke 

rompslomp bijvoorbeeld, en het besif dat je op den duur 

draaakracht per aezin niet meer zo centraal kan stellen in 

je beleid. Het is niet aileen oproeien teaen een politieke 

stroom, maar vooral ook teaen een maatschappelijke 

stroom, een zeer sterke culturele trend. 
ME I 1 E R: Ik wil best oog hebben voor de uitvoer

baarheid van het beleid en voor bepaalde culturele 
trends. Maar we kunnen die zelf ook bemvloeden, 
als we dat willen. Politiek is er om normstellend be
zig te zijn. De problemen erkennen? Best. Maar 
daarmee hoef je je norm en nog niet aan de actualiteit 
aan te pass en. 

KALMA: Geldt dat nu ook voor de bovenkant van de 

inkomensverdelina? Daarover hadden we ook duidelijke 
opvattinaen, zoals een maximum-inkomen van vijf maal 

het minimumloon. Ad haa!t die norm noa met instemmina 
in 'Het rekverbond van de samenlevinB' aan . 

OELE: Ik ben het met Wim wel eens: je moet 
normstellend bezig zijn, ook als het gaat om ontwik
kelingen als de individualisering. Wat de bovenkant 
van de inkomenspyramide betreft: minstens zo be
langrijk als een specifiek getal, dat je niet moet ver
absoluteren, is de ontwikkeling die je kan 
waarnemen: het casino-kapitalisme, dat in de vs, 
maar ook hier en daar in Nederland,. destructief 
heeft uitgewerkt. Speculeren, goochelen met aande
len, dat soort werk. Ongebreidelde ruimte aan de 
top kan tot gevaarlijke ontwikkelingen leiden voor 

- . ' \ ', 

de structuur van de economic, de werkgelegenheid 
en de maatschappelijke samenhang. 

ME I 1 E R: Minstens zo belangrijk als de vraag 
welke norm je stelt, is dat je 'm stelt. Een verhou
ding van een op vijf, wat meer of wat minder, is dan 
niet zo interessant. Mertens van het N v K zei des
tijds: Iaten we het inkomen van de minister-presi
dent als uitgangspunt nemen. Oat is een mooi inko
men, en daar hoeft eigenlijk niemand boven te zit
ten . lntussen is de praktijk natuurlijk wel even an
ders en kunnen we ook geen inkomensbeleid voeren 
dat gei'soleerd staat van de internationale verhoudin
gen. 

Bovendien moeten we de discussie verbreden . 
Als je ook de hogere inkomens fors bij willaten dra
gen aan de collectieve uitgaven, dan moet je naar de 
geloofwaardigheid van het hele pakket kijken. Ik 
denk dat met een heel grote groep mensen goed te 
praten is over redelijke inkomensverhoudingen. Als 
men maar de indruk heeft dat de overheid haar dee! 
op een sobere en verantwoorde manier besteedt. Ik 
zie vee! mensen vraagtekens zetten bij de afdrachten 
die ze moeten doen, en die niet meer de overtuiging 
hebben dat het geld goed besteed wordt. Dan begint 
mente denken: dan pak ik ook wat. Dan gaat het 
fout. 

Vrijwilliaerswerk als draaavlak 
KA LMA: In 'Het rekverband van de samenlevina' aaat Ad 

noa een stuk verder. je moet niet aileen zoraen dat je je col

lectieve uitaaven aoed kunt verantwoorden, maar je moet 

ook de mensen ze!J meer bij de oraanisatie van voorzienin
aen betrekkken: meer ruimte voor vrijwilliaerswerk als aan

vullinB open teaenwicht teaen de prl!fessionals. Ook dat is 

een manier, stel je, om het draaavlak van de verzorainas
staat te verbreden . 

Het lijkt me een belanarijk thema; een voortzettinB ook 

van de discussie die bijvoorbeeld Achterhuis indertijd aan

zwenaelde. Maar het staat we/ haaks op het huidiae kli

maat in de politiek. Neem het a/om aeroemde WRR-rap

port over arbeidsparticipatie. Dat ziet veel vrijwilliaers

werk het !iifst 'aemonetariseerd', in betaalde banen omae

zet, en verkondiat: de vrijetijdsideoloaie van de jaren '70 
is vaorbij. 

o E L E: Als dat laatste waar is, dan ben ik mis
schien wat achterop geraakt, ja. Waar het me om 
gaat is dat, als je de wettelijk opgelegde solidariteit 
democratisch wilt handhaven, je de mensen moet 
motiveren om de lasten daarvan te dragen. Ze kun
nen die boodschap natuurlijk wei in de kerk horen, 
maar veel mensen zitten niet meer in de kerk. Bij 
sociaal-democraten zit het ook diep, maar dat wordt 
bij aile individualisering oo~ wat minder. 

Daarom hecht ik aan de bevordering van netwer-
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ken waarin vrijwilligers zich kunnen ontplooien via 
medemenselijke hulp die niet direct gericht is op 
materiele beloning. In dat opzicht sta ik dicht bij 
somrnigen in de christen-democratie, die inderijd 
(met alphahulpen en dergelijke) de 'cultuur van het 
helpen' wat meer gestalte wilden geven. Zeer mar
kant is het voorbeeld van de terminale thuiszorg, 
waarbij vrijwilligers een rol spelen die nooit door 
professionals kan worden overgenomen. 

Maar de heersende trend, met aile belangen die 
daarbij komen kijken, is inderdaad een andere. Ik 
heb meegemaakt hoe de amateurs in het alfabetise
ringswerk hun matten moesten oprollen en plaats 
moesten maken voor werkloze onderwijzers. Heel, 
heel slecht vind ik dat. Daarmee heb je een moge
lijkheid afgesneden om mensen bereid te vinden om 
wat voor anderen te doen op een heel praktische 
manier. 

Ik zou willen dat de sociaal-democratie en de 
christen-democratie een poging zouden doen om 
dat vrijwilligerswerk te stimuleren - ook materieel, 
zoals ze dat in Duitsland bijvoorbeeld hebben ge
daan, waar ze soms de ziekenfonds- of de pensioen
premie van part-time vrijwilligers betalen. Ik vind 
het ook politiek leuk, omdat we zo de christen
democratie kunnen uitdagen. Die heeft het thema 
altijd hoog in het vaandel gehad, maar is eigenlijk 
nooit met praktische voorstellen gekomen. Laten 
we maar tegen ze zeggen: je kan met ons verder, we 
gaan die kant op, maar Iaten weer dan ook praktisch 
wat aan doen. 

KA LMA: 'Teru9 naar de srj'te verzorainasstaat', hoor 

ik de verzorainasmanaaers a/ holj'dschuddend mompelen. 
OELE: Helemaal niet ' oft', omdat de marktge

richte verzorgingsstaat die men op het oog heeft, 
toch geen lang Ieven beschoren zal zijn als de band 
tussen het betalen van belastingen en premies en het 
kweken van vrijwillig aanvaarde solidariteit doorge
sneden zou worden. 

MEIJER: Ik ben het er volstrekt mee eens. 
KA LMA: Maar het is noaa! wat. Deraelijke opvattin

aen zijn altijd weaaedrukt in de PvdA. 
MEIJER: lk heb de hele discussie gevoerd toen het 

om de zogenaamde alphahulpen in de gezinsverzor
ging ging. Tienduizenden vrouwen hebben daar, va
rierend van een paar maanden tot een paar jaar, zeer 
zinvol werkgevonden. De Rooie Vrouwen en ande
ren hebben me daarover in I 976-77 het mes op de 
keel gezet. Ik heb toen gezegd: luister eens, ik leg 
een bodem in de markt voor huishoudelijke hulp. 
Als alle werksters in Nederland zo worden betaald, 
inclusief regelingen in geval van ziekte en zo, dan 
zouden weal een heel stuk verder zijn. Het is overi
gens ook de vorige oorlog, want het alphahulpwerk 

is volgens deze opzet inmiddels afgeschaft. 
Ik zou het geweldig belangrijk vinden als in de 

PvdA een discussie zou opkomen over de vraag: wat 
vinden we, binnen dat idee van de verzorgingsstaat, 
de taken van de burgers zelf in hun directe leefom
geving; wat moet er in het professionele traject ge
beuren; en, heel belangrijk, hoe kunnen professio
nals de burgers ondersteunen? 

Als je kijkt naar de gezinszorg, de gezondheids
zorg, het onderwijs en naar de arbeidsvoorwaarden 
daar, dan zitten we toch (met aile waardering voor 
wat mensen daar doen) aan de grens van het uitbe
steden van meer taken aan professionals. 

KA L M A: je zit dan we} met een Jevensaroot aeJoif

waardiaheidsprobJeem. Men zal zeaaen dat je het uitein

delijk alleen maar doet om je bezuiniainaen binnen te 

hal en. 
o E L E: Dan moeten we maar zo dapper zijn en de 

Zivilcouraae hebben om te zeggen: we gaan van de 
nood een deugd maken. 

MEIJER: Ik heb ook hier geleerd: als je er nooit 
over praat, denken mensen dat het vanzelfsprekend 
is dat als er ergens geholpen moet worden, dat daar 
dan een instelling voor is. We moeten in discussie 
brengen (en natuurlijk niet met de vanzelfsprekend
heid alsof je het al honderd jaar vindt): wat zijn hier 
de keuzen? 

Vee] mensen !open met vragen op dit punt rond. 
Neem bijvoorbeeld de asielzoekerscentra, die tot 
twee soorten reacties lei den. De eerste is angst, men 
vreest overlast. De tweede is dat mensen uit de om
geving toestromen en allerlei vrijwilligers-initiatie
ven nemen: taallessen, bibliotheken, ga zo maar 
door. Vee! meer mensen dan wij den ken hebben af
finititeit met dit soort dingen. Maar we praten er 
niet over, en komen het dus ook niet tegen. We ap
pelleren ook niet aan solidariteit. 

Cultuur en eiaenwaarde 
K ALMA: Een visie op een andere verhoudina tussen pro

fessionals en vrijwilliaers zou onderdeel kunnen vormen 
van een sociaal-democratische cultuurpolitiek. lk wil nu 

een ander aspect van die cultuurpolitiek naar voren hal en, 

namelijk het vrijetijdsbeleid dat Ad bepleit, en waarin 

arms! a a voor culturele elites samenaaat met erkennina van 

de waarde van een zinvolle vrijetijdsbestedina, ook als het 

daarbij om massa-amusement en massarecreatie aaat. 
Ads 'praamatisch optimisme' brenat 'm ze!fs zo ver dat hij 

schrijft: 'Als het voetbalvandalisme !if a is de uitwassen van 

de popcultuur de prijs zijn voor bevrediaende emotionele 

ervarinaen in de passieve belevina van sport !if muziek, dan 

is dat seen hoae prijs voor een samenlevina, die zonder aro
tere onaelukken de wea moet vinden naar een beter even

wicht tussen werk, vrije tijd en cultuur.' Wim, dee] jij Ads 
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optimisme in dit opzicht? 

MEIJER: lk zit wei even met Ads voorbeelden te 
worstelen. Maar goed: Iaten we zeggen dat het voet
balvandalisme inderdaad de prijs is die we moeten 
betalen. Maar Pavarotti, de commercialisering van 
de operamuziek, is ook de prijs die we betalen. 

OELE (grijnzend): En Marcel van Dam niet te 
vergeten. 

ME 11 E R: Wat ik wei een probleem vind is het 
grote geld in de kunstsector en de afhankelijkheid 
die dat uiteindelijk geeft. Sponsoring geeft effecten 
die niet allemaal gezond zijn en die op termijn in de 
inhoud van het kunstaanbod kunnen doorwerken. 
Er i.s een vrije scheppingsruimte nodig die de over
heid, zonder al te vee! bedoelingen vooraf, in stand 
moet houden. En de overheid moet dit (bij al het ru
moer dat nu is ontstaan over het beleid van Hedy 
d' Ancona) met veel te weinig geld doen. Eenvou
dig omdat de prioriteiten in de politiek niet op een 
goede manier gesteld worden. 

Overigens onderschrijf ik Ads pleidooi voor een 
verdere 'democratisering van de cultuur'. Ik geef 
een voorbeeld van wat me bij mijn terugkeer in 
Drenthe getrolfen heeft. Uit m'n jeugd heb ik nog 
de wooncultuur op het platteland op m 'n netvlies. 
Het was (bij aile idealisering die er later omheenge
weven is) een heel schrale wooncultuur, met schrale 
rniddelen. De huizen waren weinig aantrekkelijk, en 
de omgeving werd nuttig gemaakt, voor aardappel
teelt en zo, of verwaarloosd. Kom je nu op het plat
teland, dan zie je wat de mensen van hun huizen en 
tuinen maken. Fantastisch is dat vaak! 

Men heeft daar natuurlijk tegenwoordig ook een 
paar centen voor, maar het is niet eens zozeer een 
kwestie van meer geld. Het gaat erom, hoe je ermee 
omgaat, hoe jeer naar kijkt. Oat is de invloed van de 
woontijdschriften, van de woningindustrie, zullen 
sommigen zeggen. Oat zal best, maar so what? Ik 
kan ook niet precies zeggen of de maatschappij nu 
zoveel beter geworden is. Maar de mensen hebben 
wei een groter gevoel van eigenwaarde gekregen. 
En dat is toch uiteindelijk wat wij willen? 

KA LMA: Ik hoor daar nooit iemand over in de PvdA. 

MEIJER: We hebben inderdaad de neiging om 
heel somber te analyseren. Oit soort dingen waarde
ren we heellaag. Let maar eens op: inspanning in het 
algemeen, mensen een schouderklopje geven, vrij
willigerswerk: we zitten er vaak bij te sippen. We 
vormen een beweging die het sociaal-economische 
sterk heeft uitgewerkt, ook in programmatische zin. 
Daar willen we dan op een congres best nog een cul
tuurparagraaf aan toevoegen - en dat Iaten we graag 
over aan de mensen die er verstand van hebben. 

OELE: We hebben vaak ook te weinig aandacht 

gehad voor de sterk individuele wijze waarop men
sen die culturele component tot gelding willen 
brengen; het streven naar authentieke zelfverwerke
lijking. Dan kom je terecht bij het existentialisme. 
Oat heeft het wei gewonnen in de filosofie. Russell 
heeft dat indertijd, in een boekje over individu en 
autoriteit, goed beschreven: hoe mensen zich kun
nen ontplooien en respect voor elkaar kunnen krij 
gen. 

Oat is indertijd buiten het gezichtsveld van 
Nieuw Links gebleven, dat teruggreep op de Frank
furter Schule, op een neo-marxistische instelling, 
die de heersende cultuur als weerspiegeling van een 
verkeerde maatschappij opvatte. Individuele zelf
verwerkelijking bleef onderbelicht. Mogelijkerwijs 
krijgt ze nu meer aandacht, als de positieve kant van 
toegenomen mondigheid. Ontplooiing hoeft niet al
tijd collectieve vormen aan te nemen, de vorm van 
het zangclubje - hoewel ook dat prachtig kan zijn. 

Vee! vermaak heeft natuurlijk een kerrnisachtig 
karakter. Maar dat had het vroeger ook. Alles bijeen 
genom en magje, vind ik, blij zijn met de wijze waar
op mensen met een enorm toegenomen vrije tijd 
omspringen en daar een aardige invulling aan geven. 

K ALMA: /n 'Het rekverband van de samenlevinB ' trek 

je uit je pleidooi voor een vrijetijdsbeleid ook consequenties 

voor het onderwijs. Mensen zullen daar ook voorbereid 

moeten worden op een nutti9e, plezieriBe vrijetijdsbeste

dinB. Dat is een dissident seluid in een tijd dat onderwijs 

en arbeidsmarkt een heilise twee-eenheid lijken te vormen . 

o E L E: Aan die culturele kant moet je in het on
derwijs inderdaad meer ruimte geven. lk ben niet 
een echte aanhanger van de Vrije School, maar ik zie 
het nut van de daar benadrukte waarden van culture
le ontwikkeling en kennis van wat er in de geschie
denis aan 'verhalend weten' is ontstaan. lk erken dat 
de produktiviteitsontwikkeling ook vee! meer eisen 
stelt aan jonge mensen, maar dan moet het onder
wijs maar wat Ianger duren en mogelijkerwijs een 
sandwichachtig karakter aannemen om mensen voor 
zowel vrije tijd als regulier werk te bekwamen. 

Ik wil overigens wei erkennen dat het onderwijs
pakket, bedoeld om mensen op het beroepsleven 
voor te bereiden, zich wat losgezongen heeft van de 
praktijk. We stuiten hier op het algemene probleem 
van de verzelfstandiging van maatschappelijke orga
nisaties en sectoren; op de gebrekkige aansluiting 
van onderwijs en arbeidsmarkt; en op het probleem 
dat de onderwijzers zelf ook onderwezen moeten 
worden. In de onderwijsprovincie heeft men wat te 
afgeschermd gezeten. Ze zouden zich daar meer 
open moeten stellen. Het probleem is niet te vee! 
cultuur in het onderwijs, maar bet feit dat de onder
wijzers te eigenzinnig bezig ~ijn geweest. 
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OverrenulerinB en milieu 
KA LMA: fk wi} 9raa8 naar het thema miJieupo/itiek toe 

een thema overiaens dat zeer veel cultuurpolitieke aspecten 

hetft - tot en met de houdinB die je uit milieu-ooapunt 
teaenover massarecreatie en massatoerisme moet innemen ... 

OELE: Ik vind de milieubeweging in dat opzicht 
vee! te puriteins . De milieuschade die door massare
creatie aangericht wordt, is, alles bijeen genomen, 
nogal beperkt. Maak de natuur maar toegankelijk! Ik 
zou het bijvoorbeeld een ramp vinden als het ge
bruik van vrijkomende landbouwgronden beperkt 
zou blijven tot de met jaarkaarten uitgeruste contri
buanten van de natuurbeschermingsorganisaties -
die bovendien aileen maar op bepaalde schelpepaad
jes mogen lopen. 

KA LMA: Maar het 9aat me nu vooraJ om de instru

menten die voor het milieubeleid moeten worden inaezet. Je 

spreekt van een dreiaende 'ifarond van de overreaulerinB '. 
Geif je daarmee niet te snel het instrument van jysieke 

reaulerinB als 'onverbeterlijk' prijs? 

o E L E: Ik wil niet op grote schaal regels terugge
draaid zien. Maar de regels moeten wei vee! alge
mener van karakter worden, zoals er ook vee! meer 
stimulansen voor zelfwerkzaamheid, voor de markt, 
moeten komen . Ik pleit voor een betere policy mix, 
niet voor een beleid waarbij men burgers en bedrij
ven op de hielen zit onder bet motto: de vervuiler 
betaalt en dat zullen we je inpeperen ook. 

KALMA : Er moet ontzettend veel en er kan, in het 

kleine Nederland, ontzettend weiniB, zo beluister ik qf en 

toe in je boek. 

o E L E: Het kost tijd om de techniek in een be
paalde richting te sturen. Bovendien moet je reke
ning houden met de schaal waarop je opereert: een 
Europese, vaak zelfs een wereldschaal. In het kleine 
Nederland kunnen we inderdaad niet vee!. Markt
conforme heffingen zullen op Europees niveau ge
stalte moeten krijgen; daar zijn ze ook bet meest 
effectief. 

Op de achtergrond speelt bij mij een zeker wan
trouwen een rol tegen de al te grote geloofsijver van 
degenen die de milieudoelstelling verabsoluteren en 
het allemaal sectoraal willen aanpakken. Mensen 
zijn namelijk niet aileen onderdeel van een mooie 
ecologiscbe samenleving, waarin ze hun plaats we
ten temidden van planten en dieren. Er zit iets in de 
mens waar de politiek, en zeker democratische poli
tiek, niet ornheen kan, namelijk dat hij toch steeds 
weer z'n eigen omgeving zal scheppen en z'n rol in 
de ecologische structuur voortdurend zal verande
ren. Oat is de aard van het beestje. En niemand is in 
staat om daarvan de grenzen te kennen. 

Ik vind de democratie zo belangrijk, dat geen mi
lieubeweging daarop beperkingen mag aanbrengen. 

Als ik bijvoorbeeld bij Achterhuis lees dat het na
tuurbehoud niet haaks op de menselijke natuur mag 
staan, dan ben ik het daar erg mee eens. De milieu
beweging zelfheeft natuurlijk ook twee zielen in een 
borst. Het zijn ook mensen die in de economie mee 
will en blijven tell en - als het er op aankomt. 

KA LM A: je ze9t in 'Het rekverband van de samen/e

vina': h1Jinaen aileen op Europese schaal. Maar zijn de 

omstandiaheden daar aunstiB voor? 
o E L E: In zekere zin wei, omdat het milieubeleid 

in de Gemeenschap tegenwoordig met meerder
heidsbeslissingen vorm kan krijgen. Oat is een tame
lijk grote stap voorwaarts. Anderzijds is het met de 
bewerktuiging in Brussel natuurlijk nog zeer matig 
gesteld. 

KA LMA: Wim, dee/ jij Ads voorkeur voor (Europese) 

h1finaen? 
MEIJER: Waar het mij om gaat is vooral: wat is 

het doe!, en hoe bereik je dat bet best? Neem het 
kwartje van Kok, dat heeft niet bereikt dat de men
sen minder gingen rijden ... 

KA LMA: Het was ook maar een kwartje. 

o E L E: De regering koos daar bovendien voor bet 
gebruik van de hefting voor andere doeleinden dan 
voor compenserende lastenverlicbting. Maar regu
lerende heftingen zetten pas zoden aan de dijk als de 
opbrengst naar burgers en bedrijven teruggesluisd 
wordt. 

MEIJER: Of naar sectoren waarvoor de hefting 
bedoeld is, zoals besparingsprogramma's. Ik ben, 
voorlopig althans, geen geweldige fan van heftingen. 
En als je het doet, doe het dan op minimaal Europese 
of liever wereldschaal. Neem de petrochemische 
industrie in Europa. Het verdwijnen van die indus
trie betekent een groter co 

2 
-beslag op de natuur, 

omdat de bedrijven geexporteerd zullen worden 
naar Ianden die ver beneden de in Europa geldende 
normen zitten. 

Wat me vooral dwars zit, is de rol die de 
heffingen in de Nederlandse politiek zijn gaan spe
len. Je wordt afgerekend op het feit of je voor of 
tegen heftingen bent. Terwijl dat toch het resultaat 
moet zijn van een rationele afweging. Meer alge
meen zou ik willen zeggen: er gebeurt ongeloof!ijk 
vee! op het gebied van het milieu. Ik ben onder de 
indruk, hoezeer in de haarvaten van de Nederlandse 
samenleving bet milieubewustzijn tot handelen 
heeft geleid. We hebben daar wei twintig jaar over 
gedaan, maar het is er wei. De bonafide ondernemer 
peinst er niet meer over om te produceren tegen 
elementaire milieudoelstellingen in. De ingenieur 
uit Delft die bij Rijkswaterstaat gaat werken, heeft 
een heel andere ondergrond dan aan de vooravond 
van de discussie over de dam in de Oosterschelde. 



Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar we moeten 
ervan af om de mensen aan te praten dat ze collectief 
met hun ondergang bezig zijn. Ik vind wat dat be
treft de milieubeweging ook vee! te negatief. Na een 
voorhoederol te hebben vervuld, krijgt ze nu soms 
conservatieve trekken. Er is onvoldoende erkenning 
voor water de afgelopen jaren veranderd is. 

KALMA: Nude andere kant . De milieubeweaina zal 

terecht zeaaen: de Nederlandse politiek heift het, als we 

bijvoorbeeld naar de mestproblematiek kijken, totnoatoe 

jors laten cifweten. Krakkemikkiae wetaevina en een beleid 

waarop de belanaenaroepen een sterke areep hebben. 

ME 1 J E R: Er zijn ook grote belangen in het 
geding . Natuurlijk moet de mestproblematiek wor
den opgelost. Maar dat kost tijd en geld - dat is de 
prijs. Oat geldt ook voor verwante problemen als de 
bestrijdingsmiddelen. Als men van de ene dag op de 
andere bepaalde middelen niet meer mag gebruiken 
voor grondontsmetting, dan stort de hele akker
bouw, de aardappelteelt en ga zo maar door, in el
kaar. Oat kan niet. W el kan je fasegewijs te werk 
gaan, en zeggen: over tien jaar willen we daar en 
daar zijn. Dan geefje ondernemers een perspectief. 

o E L E: Het probleem van de mest vraagt inder
daad op korte termijn om een oplossing. Gelet op de 
politieke weerstanden die dat zal geven, zou ik voor 
decentralisatie, eventueel: regionalisering willen 
pleiten . Op regionaal niveau kan overleg gevoerd 
worden en, indien nodig, met enige hardheid opge
treden worden . In Gelderland heeft men voor de 
valleistreek een overlegvorm opgezet die wat be
Iooft. Ministerie en rnilieubeweging hebben daar te 
weinig oog voor. Men roept te snel om de Grote 
Broer in Den Haag, met z'n regels en verboden. 

Politieke participatie 

KALMA: Tot slot een vraa9 over het politieke klimaat 

waarin de sociaal-democratie de komende Jaren moet ope

reren. Forse nederlaaen voor de sociaal-democratie beper

ken zich niet tot Nederland. In Frankrijk doet zich iets der

aelijks voor. In Enaeland ... 
o E L E: Mag ik dat wat relativeren? Het is frappant 

wat de Franse sociaal-democraten de afgelopen ja
ren op het gebied van het sociaal-economisch beleid, 
de industriepolitiek ook, hebben bereikt. Ze hebben 
ook politiek knap geopereerd, Mitterrand voorop. 
Hem is vee! verweten waar het zijn kilheid en uitge
kooktheid betreft, maar je zou willen dat in Neder
land politici een fractie zouden bezitten van het poli-

tieke instinct van de Franse sociaal-democraten. 
KALMA: Als die resultaten er al zijn, heift het Franse 

electoraat de Parti Socialiste er in ieder aeval niet voor 

beloond. Een zware verkiezinasnederlaaa, populistisch
rechts dat op 14-1 5 procent van de stemmen staat- dan is 
er tach ietsjors mis? 

ME 1 J E R: In '69-' 70 waren we met een del ega tie 
bij Willy Brandt op bezoek, toen Minister van Bui
tenlandse Zaken. De SPD had een enorme dreun 
gehad bij deelstaatverkiezingen, en de neo-fascisten 
hadden flink stemmen gewonnen. Met zorgelijke 
gezichten hebben we Brandt adviezen gegeven hoe 
hij dat moest aanpakken. Hij heeft er ook heel be
leefd naar geluisterd. Maar bij de eerstvolgende ver
kiezingen was er van extreem-rechts niets meer 
over, en was des Po weer helemaal terug .. 

KA LMA: De omstandiaheden zijn tach heel anders dan 

toen? 

ME 1 J E R: Zeker, dat ontken ik niet. Op het 
gebied van de internationale veiligheid gaan we zeer 
onzekere tijden tegemoet. Oat zal ook op nationaal 
niveau doorwerken. In zo'n situatie kan er een 
steentje losraken (zoals onlangs in Denemarken), 
dat verder kan rollen. 

J uist in die omstandigheden vind ik het zeer te be
treuren dat we met politieke partijen werken, die, 
naar structuur en organisatie, sterk verouderd zijn. 
Met een PvdA die nogal teveel een vermoeide, uit
gebluste indruk maakt. We zullen een verstrekken
de poging moeten doen om mensen weer tot politie
ke participatie te bewegen. Veel hangt af van ons 
vermogen om onze partij voor belangstellende, 
goedgeschoolde mensen, die hun deskundigheden 
willen aanwenden, open te stellen. 

KA LMA: En de minder aeschooJden? 

o E L E: Daarvoor geldt weer het verhaal van zoe
ven. Toon een duidelijk sociaal-politiek gezicht, en 
laat merken dat je in staat bent om op coherente 
wijze politiek te bedrijven en weg te blijven van een 
verkokerde aanpak. De elementen zijn ervoor aan
wezig, maar het moet geloofwaardig en over een 
brede linie gepresenteerd worden. 

MEIJER: Mij zijn in 1986 de ogen geopend, toen 
het CDA, na vier jaar lang het mikpunt te zijn ge
weest van kritiek op het kabinetsbeleid jegens de mi
nima, daarvoor bij de verkiezingen erkenning kreeg 
- ook van de minima. Oat zullen we de komende 
tijd in het hoofd moeten houden. 
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ORATIE A.P. OELE 

Donderdas I o september 1992, 's middass om 3 uur, zal 

de Hoosseleerde Heer dr ir A.P.Oele, vanwese de Wiardi 

Beckman StichtinB benoemd tot Bijzonder Hoosleraar in 

de ontwikkelinsen in het democratisch socialisme, in rela
tie tot wetenschap en samenlevin9, in de 

DR J.M. DEN UYL - LEERSTOEL 

aan de Universiteit van Amsterdam, zijn hoosleraarschap 

openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, in 

de Aula van de Universiteit, Oude Lutherse Kerk, insans 

Sinse/411, hoek Spui . 

Tot het bijwonen van deze plechtisheid worden alle be

lansstellenden uitsenodisd door de Rector Masn!ficus van 
de Universiteit, dr P. W.M. de Meijer . 
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Mislukte 

Een frisse beschouwing 
wijden aan het thema cul-

cultuur
spreiding? 

nemen. Daarmee maak ik 
van de nood een deugd, 
want mijn abstractiever
mogen is nu eenmaal zee 
gering. 

tuurparticipatie is lang 
geen gemakkelijke opgave. 
Er i,s door socialisten vee! 
geprofeteerd en gediscus
sieerd over kunstvernieu
wing en cultuurdeelname, 

HENK VAN OS 

Directeur Rijksmuseum Amsterdam 

arbeiderskunst, arbeideristische kunst, cultuur
spreiding en cultuurbereik. Het idee van een eigen 
socialistische kunst bleek een illusie. Goedbedoelde 
pogingen tot verbetering van de smaak van de arbei
ders waren vruchteloze, nogal elitaire ondernemin
gen met een te klein bereik. Cultuurspreiding was 
goed bedoeld, maar teveel van hoven af. Bovendien 
vroeg men zich af of nog meer mensen verheffen tot 
een staat van permanente cultuurhonger wel moge
lijk en wenselijk was. En dan was het de vraag of je 
het cultuurbereik wel mocht verbreden met dezelf
de middelen waarmee ook soorten waspoeder en 
margarine worden geplugd. 

Onder socialisten is rond dit onderwerp een wat 
zeurderige, retrospectieve sfeer ontstaan. Maar 
voor de toekomst van de sociaal-democratie zou de
ze ranzige onverschilligheid wei eens erg slecht kun
nen zijn. Jwst op dit terrein kunnen socialisten nu 
beter scoren dan op het gebied van de eenzijdige ma
teriele belangenbehartiging. Een veelbelovend sig
naal van iets nieuws was een lezing die Ruud Vree
man vorigjaar hield voor vakbondsmensen. Hij riep 
hen op met neer te zien op massacultuur en met 
moeilijk te doen over kunst met een grote K, maar 
jwst als vakbeweging mee te doen of het naar je toe 
te trekken, er een beetje dee! van te zijn. Niet alleen 
door socialisten zal er intensiever over participatie 
beleidsmatig moeten worden nagedacht, omdat ik 
er zeker van ben dat anders de politieke werfkracht 
van het cultuurbeleid ernstig zal worden aangetast. 
Het kan met bij de gebruikelijk geworden loze kre
ten blijven en het is verheugend dat minister d' An
cona in het laatste Kunstenplan er blijk van geeft, dit 
ten voile te beseffen. Omdat era! zoveel in het alge
meen en in beschouwende zin over participatie is ge
zegd en geschreven, zou ik een aantal ervaringen en 
persoonlijke waarnemingen als uitgangspunt willen 

Schooljiif 

. Mijn voor-, voor- voorgan
ger in het Rijksmuseum, Schmidt-Degener, begon 
te gloeien als hij dacht aan de schooljuf of de meester 
uit Friesland of Brabant, die zich de hele lange win
ter verheugden en voorbereidden op het uitstapje 
naar het Rijksmuseum. Merugeen gruffelt daar nu 
over maar ze zijn er nog steeds, die meester en die 
juf, en zelfs in vee! grotere getale dan in de tijd van 
Schrnidt-Degener. Voor de operungsuren worden in 
het Rijksmuseum schoolklassen met gelnspireerde 
onderwijzers en rondleiders ingeleid in de kunst. 
Laatst was er een onderwijzeres met een klas van 
bijna uitslwtend allochtone kinderen . Ze bleef met 
haar leerlingen meer dan een half uur voor de Ver
meers. Toen ik haar vroeg, waar zij a! die tijd mee 
bezig was, was het antwoord: 'dit is de beste rna
mer, om deze kinderen zich hier thuis te Iaten voe
len'. 

Die schooljuf, eertijds cruciaal voor elk cultuurbe
leid, is tegenwoordig politiek oninteressant gewor
den. Rondleiders van scholen zijn door bezuinigin
gen stelselmatig in het defensief gejaagd, terwijl cul
tuurnota's werden gevuld met even obligate als vrij
blijvende zinnen over publiek en participatie. De 
laatste dagen is weer gebleken waarom vrijblijvend
heid op dit gebied voor politiek overleven ook maar 
beter is. Nu is er eindelijk een minister die publieks
bereik serieus neemt in concrete maatregelen en de 
wereld is te klein. 'Zo moet het met' roept ieder
een . Hoe wei, hoeft ruemand te zeggen . Schrnidt
Degener had daar wei een verklaring voor. De be
langrijkste bedreiging voor de relatie van kunst met 
het voor kunst ontvankelijke individu is volgens hem 
het kunstzinrug milieu, dat 'in de meeste gevallen 
slechts snobs en theoretici produceert'. Gelukkig 
had Schmidt-Degener nog bevlogen cultuursprei
ders als Boekman in de buu~t. De vraag is waarom 
socialisten op het punt van participatie dat elan van 
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vroeger verloren hebben. Voor mijzelf heb ik daar 
nu een aantal hypothetische antwoorden op gefor
muleerd. 

Maar eerst is de vraag, waar het eigenlijk over 
gaat. Over verheffing, cultuurspreiding, cultuurpar
ticipatie, cultuurdeelname of wat er verder nog 
meer is bedacht aan terminologie? Ik zou het graag 
heel eenvoudig willen houden : het gaat mij om het
zelfde als wat Norman Kautsky in I 9 2 I formuleerde 
als: 'Nicht so sehr die Kunst zu revolutionieren, als 
vielmehr das, was die herrschenden Klassen an herr
lichen Leistungen der Kunst bisher fiir sich monopo
lisiert haben, den Massen zuganglich zu machen, ist 
die Aufgabe des Kiinstler und Kiinstverstandigen 
dem Proletariat gegeniiber'. Het is niet toevallig dat 
dit citaat figureert in het proefschrift van Boekman. 

Waar het mij om gaat is dater discussie wordt ge
voerd over de middelen die tot dat doe! van Kautsky 
leiden. Daarbij mag de doelgroep 'das Proletariat' 
wat anders worden gedefinieerd, maar relativerende 
discussie over het Kautsky-principe van cultuuront
sluiting zelf, is wat mij betreft je onttrekken aan een 
wezenlijke taak voor socialisten. 

Waarom hebben socialisten daar in jaren niet 
meer iets serieus aan gedaan? Daarvoor zijn mijns in
ziens vier redenen aan te voeren. In vier woorden: 
avantgardisme, populisme, exclusivisme en culture
le armenzorg. 

Avantaardisme 
Zoals bekend droomden sommige socialistische !ei
ders van eertijds van een nieuwe kunst, die door de 
nieuwe socialistische maatschappij zou worden 
voortgebracht. Oat zou een gemeenschapskunst 
zijn, de vanzelfsprekende uitdrukk.ing van de wer
kende klasse. Oat ideaal heeft ook kunstenaars gem
spireerd; kunst gedragen door het verlangen naar 
een nieuwe maatschappij. Oat moest de werkende 
klasse toch mooi vinden. Ik herinner me, hoe ik als 
student als begeleider van een bus met arbeiders uit 
Oost-Groningen meereed op weg naar de Leger
tentoonstelling in het Stedelijk. In een volkshoge
school in het Noorden had men bedacht, dat Legers 
schilderijen van de nieuwe industriele mens goed 
waren voor werkers in de strokarton. Ik had mij 
voorbereid op het feit, dat tijdens zo'n vrolijk dagje 
Leger misschien niet de eerste prioriteit van de bus
reizigers zou zijn, maar dat ze, eenmaal in het 
Stedelijk, de reactionaire kunstenaar Willink vee! 
mooier vonden dan de arbeideristische Leger, dat 
was toch een schok. lk probeerde tevergeefs linkse 
moderne kunst aan de man te brengen. 

Het socialistische ideaal van een nieuwe kunst heeft 
voor het linkse denken over cultuurbeleid eind jaren 
vijftig grote gevolgen gehad. Door mensen als 
Sandberg is met groot succes dat socialistisch ideaal 
afgebogen . Het werd vervangen door de gedachte, 
dat overheidsfinanciering van culturele avantgarde 
op zichzelf al een zaak was van de maatschappelijke 
avantgarde, van socialisten dus. Steun aan modernis
tische cultuuruitingen was een teken van linksig
heid. Achterlijke christenen en burgerlijke liberalen 
begrepen natuurlijk niets van de moderne tijden en 
waren er aileen om zich door avantgardisten te Iaten 
epateren. Vooral door het drijven van socialisten is 
toen de gewoonte ontstaan om relatief vee! over
heidsgeld aan innovatie te besteden. Oat was in elk 
geval overheidssteun, die niet ter bevordering van 
het Kautsky ideaal werd besteed en al gauw helemaal 
niet meer aan de kwaliteit van de kunstproduktie ten 
goede kwam. Er kwam een soort overheids-avant
garde die nog net te volgen was voor de subsidiever
strekkende gemeenteambtenaar in Zwolle of Ber
gen op Zoom. Vermoedelijk is er nergens in een be
schaafd land relatief zoveel geld uitgegeven aan het 
continueren van avantgardetjes op staatskosten. Oat 
is slecht voor de kwaliteit van de kunst en slecht 
voor de zaak van het ontsluiten van cultuurgoed 
voor velen. lk vermoed, dat minister d' Ancona om 
die reden bij haar aantreden in een interview in NRc 

Handelsblad terecht vraagtekens zette bij het wil
loos blijven financieren van innovatie, 'tout court'. 
In elk geval is er geen enkele reden, waarom dat in 
deze postmodernistische tijd een socialistisch ideaal 
zou zijn. 

Populisme 

Ik kan niet helemaal beoordelen, of dat nu nog een 
trend in het socialistisch cultuurbeleid van plaatselij
ke en regionale overheden is, maar toen ik in deja
ren '70 voorzitter van de Raad voor de kunst in Gro
ningen was, was populisme een belangrijke leidraad. 
De socialistische wethouder las zelf het liefst Niet
zsche, maar vond, dat Jan met de Pet van overheids
wege vooral gesteund moest worden bij het volks
dansen, tubablazen en klompen versieren. Commu
nisten waren toen de enigen die overheidsgeld wil
den uitgeven volgens de Kautsky-doctrine . In de 
PvdA waren toen vel en die ongeveer alles belangrijk 
von den behalve de ontsluiting van het burgerlijk cul
tuurgoed. Oat was elitair. Wanneer je daarvoor eens 
stevig in discussie ging bleek een nogal beangstigend 
anti-intellectualisme schuil te gaan achter die priori
teit bij volkse cultuurbevordering. Het had iets soci
aals, het was zeker niet sociaal-democratisch. 

3 2 1 
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Exclusivisme 

Er is sinds Marx vee) interessants geschreven over de 
relatie van cultuurgenot en sociale stijging. Daarbij 
denkt men dan graag aan verrnogende individuen. 
Van patjepeeer tot kunstmagnaat. Maar bij ons is 
de overheid verreweg de belangrijkste maecenas. 
Daarom zou het de moeite lonen de werking van 
hetzelfde sociale mechanisme te onderzoeken bij 
overheidsdiensten, overheidsadviseurs en politici, 
die met gemeenschapsgeld voor zichzelf een eigen 
positie in het culturele veld opeisen. Daarbij gaat het 
niet om gemakkelijk moraliseren maar bijvoorbeeld 
om de vaststelling, dat dit nieuwe maecenaat het na
tuurlijk het allerleukste vindt om opdrachten te ver
strekken. Logisch, want dat geeft de meeste status 
binnen het culturele veld en naar buiten. Zich 
effectief zorgen maken over participatie hecft de 
allerlaagste posterioriteit. Want dat zou betekenen: 
vee! investeren in de cultuurconsumptie van ande
ren. Anderen de kans geven zich aan dezelfde bron 
te Iaven, die jij net hebt ontdekt. Eerder is het tegen
deel het geval. Het staat vee! beter om je als exclusi
vist te profileren ook in het beheer van publieke in
stellingen. Een museumdirecteur deelt plechtig aan 
zijn gemeentebestuur mee, dat hij stilte wil in zijn 
museum, waar toch al weinig bezoekers kwamen. 
Het gemeentebestuur is onder de indruk van dit toe
komstperspectief in plaats van de man te vertellen, 
dat hij een essentieel dee! van zijn taak verwaarloost. 
Culturele instellingen in ons land worden maar a! te 
vaak gerund als prive-instituten gericht op de be
langstelling van insiders en wanneer daarop enige 
beleidsmatige correctie wordt voorgesteld zoals in 
de huidige plannen komen aile lobbies luidkeels in 
beweging. Voorlopig heeft zich nog geen socialis
tisch politicus gemeld, die publiekelijk uitspreekt 
dat die poging op zichzelf nieuw is en van het groot
ste belang. 

Twee ervaringen met het VARA-programma Mu
seumschatten hebben mij opnieuw geleerd, hoe 
sterk dat exclusivisme van de just-have's is. Bij de 
opzet van het programma was het de redactie een 
voortdurende zorg, dat een nieuw museumpubliek 
zou worden bereikt. Daarom moesten er meer dan 
3oo.ooo kijkers per week zijn. Oat vereiste, dat het 
programma kort zou zijn en dat elke uitzending een 
eenvoudige plot zou hebben. Bij het overleg met 
eventuele medewerkers en museumcollegae bleek 
al gauw dat iedereen in van alles was gei'nteresseerd 
behalve in die primaire doelstelling. Natuurlijk 
moest het Ianger, anders was het niet verantwoord 
en 'ken je niet genoeg kwijt'. Alsofhet daarom ging. 
Vooral bedacht men allemaal onderwerpen - en nog 

steeds iedere week - , die aileen maar interessant 
zijn als je al in kunst ge'interesseerd bent. Allemaal 
non-thema's van het soort 'kunst is leuk omdat het 
leuk is'. Op de vragen als 'wat wil je daar nou eigen
lijk mee meedelen?', of 'voor wie moet ik dat ver
tellen?', werd ongelovig gekeken. Een zielepoot die 
zich daar zorgen over maakt. En als het niet interes
sant wordt gevonden - en de kijkcijfers liegen nooit 
- dan ligt het nooit aan ons en moet de overheid 
maar bijspringen om het waardevols wat wij bedacht 
hebben voor het volk op de buis te helpen. De mi
nister heeft onlangs getracht de omroepen tot meer 
kunst en cultuur te forceren. Maar dat heeft in een 
socialistisch cultuurbeleid aileen zin, wanneer bij 
subsidiering meteen kijkcijfers een normatieve rol 
spelen. Anders wordt het weer een incrowd pro
gramma, waarrnee deze, toch al ruim voorziene 
doelgroep, extra wordt voorzien . 

Culturele armenzora 

Kunstenaars zijn vaak zo zielig, bedoelen het zo 
goed, maken ook wei iets aardigs en moeten daarom 
uit het budget voor cultuur worden gesteund. Soci
alisten vatten hun taak van zorg voor de zwakken in 
de samenleving niet zelden zo op, dat zielige kunste
naars cultureel relevant worden. Dit is precies wat 
een jongere generatie brandmerkt als de lulligheid 
van het socialisme. Wat moet men met een club 
waarin iedereen meteen omvalt als je maar zielig 
doet? Op aandrang van socialisten is in het verleden 
vee! cultuurgeld weggegooid aan artistiek volstrekt 
oninteressante projecten omdat er anders zoveel 
verdriet zou zijn. Misschien dat in elk geval dat geld 
in de toekomst gebruikt kan worden voor verbre
ding van de cultuurconsumptie. 

In een hernieuwd debat over participatie is een dis
cussie over belemmerende factoren niet meer dan 
een eerste fase. Er zou daarna aandacht moeten wor
den besteed aan de veranderde inhoud van cultuuro
verdracht. Wat betreft de musea is die verandering 
spectaculair. Daarom is het des te opvallender, dat 
daaraan in aile studies over cultuurbereik geen aan
dacht is besteed. De ontmoeting met beeldende 
kunst had tot voor kort - ook in het socialistisch 
denken - vooral tot doe! een verbetering van de 
smaak. Overdracht van goede smaak, eruditie en 
kwaliteitsgevoel is bij uitstek sociaal gevoelig. lets 
mooi leren vinden, en vooral iets mooier leren Yin

den dan iets anders heeft een zeer beperkt maat
schappelijk bereik. Het is nog niet zo lang geleden, 
dat de primaire doelstelling van kunsteducatie was, 
dat men zijn warme stoel afdankte en er een door
zichtig Gispenmeubel voo'r in de plaats nam. Of dat 
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de zigeunerin met half ontblote boezem werd ver
vangen door een korenveld van Van Gogh. 

Maar inmiddels gaat het in de museale discussies 
over cultuuroverdracht voornamelijk om hele ande
re zaken. Om een voorbeeld te noemen. Ongeveer 
70% van de bezoekers van de Rembrandttentoon
stelling wist niet meer wie Abraham is. Kennis van 
de meest basale verhalen, waarin onze cultuur haar 
eenheid vindt, ontbreekt bij vee) meer mensen dan 
men geneigd is aan te nemen. Vandaar dat in de edu
catieve begeleiding van bijvoorbeeld de Rembrandt
tentoonstelling ervoor was gekozen om aileen bij te 
dragen tot dit soort kennis, in de hoop dat ook aller
lei andere inzichten daardoor vergemakkelijkt wor
den. Weinig tekst en een keuze van teksten met ba
sale, cognitieve informatie. Oat kunstwerken door 
hun unieke kwaliteit ook gezien kunnen worden als 
de meest indringende dragers van informatie, die je 
kunt voorstellen, zou nu een belangrijk nieuw uit
gangspunt kunnen zijn voor het denken over cul
tuurspreiding en cultuurparticipatie. 

Cultuurdemasosen 
Een participatiebeleid houdt niet aileen rekening 
met nieuwe inhouden, maar ook met veranderende 
middelen. Vaak zie je nog een zekere huiver om ge
bruik te maken van sponsors en van de mogelijkhe
den van marketing van cultuurprodukten, zoals die 
van vele andere produkten in zwang is. Uiteraard 
heeft dat te rnaken met het exclusivisme waar ik eer
der over sprak. Maar dit defensieve, quasi-sjieke ge
zeur maakt wei, dat daarmee het nadenken over bij
detijdse cultuurspreiding ernstig wordt belemmerd. 
Het is gewoon niet waar, dat sponsors die vee! geld 
geven onvermijdelijk ook het inhoudelijk beleid in 
de waagschaal stellen . Sterker nog, uit welbegrepen 
eigenbelang heeft men daar vaak geen enkele be
hoefte aan. Sponsors, vooral bedrijven met vee! 
werknemers, vergroten het maatschappelijk draag-

vlak van culturele instellingen aanzienlijk en bren
gen soms een specifieke deskundigheid inzake ma
nagement, marketing en publiciteit, die kunnen bij 
dragen tot het beter functioneren van musea, the
aters en concertzalen. Ik zeg dus niet, dat culturele 
instellingen nu maar hun eigen doelstellingen moe
ten loslaten, maar het is mij goed bevallen, dat deze 
doelstellingen scherper bewust worden gemaakt in 
de discussie met bedrijven die op basis van hun doel
stellingen iets met mijn museum will en - vee! vaker 
dan men denkt - gewoon handelen uit een onver
dacht maatschappelijk verantwoordelijksgevoel. 

Met name de marketing en publiciteit in veel van 
overheidswege gesubsidieerde culturele instellingen 
is zo buitengewoon treurig, dat men alleen maar kan 
hopen, dat diezelfde overheid hen meer dan voor
heen aan de omgang met de privesector zal bloot
stelJen. Participatiebeleid met nieuwe middelen zou 
een fundamentele herijking van de cultuurpolitiek 
betekenen, alleen al omdat we de factoren, die men
sen doen besluiten ergens heen te gaan en naar iets 
anders niet, zo oneindig veel beter kennen dan zo'n 
tien jaar geleden. Een modern participatiebeleid 
gaat van een goede fysieke toegankelijkheid van het 
gebouw tot en met het gedrag van zaalwachters 
jegens bezoekers. 

Ik hoop dat onder socialisten de gevoeligheid 
voor culturele lobby's en de angst voor cultuurde
inagogen zal afnemen ten gunste van de inzet voor 
een ideaal, dat voor mij een van de belangrijkste 
schatten is van het socialistisch erfgoed. 

(Dit artikel is een vrijwel volledise weersave van de toe

spraak die H. van Os op 23 mei 1992 hield op de door 

w B s en Boekmanstichtins seorsaniseerde coriferentie 
'T ussen elitekunst en massacultuur'. Deze toespraak en de 

overi9e bijdrasen aan deze coriferentie zullen in het najaar 

door de BoekmanstichtinB worden sebundeld. 
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Overheids-
be1nvloeding 

Bij het thema beYnvloeding 
van consumptiepatronen 
zijn drie kernvragen aan de 
orde. Wat moet er gebeu
ren met de consumptiepa
tronen van de consumen
ten? Wat mag een over
heid daaraan doen? En: wat 
kan een overheid daaraan 
do en? 

van goede gronden voor. Het 
betekent echter niet dat de 
overheid helemaal niets 
meer zou kunnen bewegen 
en bewerkstelligen in de 
samenleving. Wei zal de 
overheid zich heel goed re
kenschap moeten geven van 

consumptie
patronen 

het feit dat die samenleving 

Deze bijdrage concen
treert zich op de laatste 
vraag. Deze moet in een 
dubbele context worden 
geplaatst: het belang van 
(het zoeken naar) oplossin-

HANS BRESSERS 
functioneert zonder dat 
overheidsingrijpen voort
durend bepaalt wat mensen 
doen. Overheid en samen
leving zijn meer en meer 
met elkaar vergroeid; ze 

Hoonleraar milieubeleid en voorzitter van het 

Centrum voor schone technolonie en milieubeleid 

van de Universiteit Twente 

gen voor het milieuvraagstuk, en dit in relatie tot de 
ethische kaders waarbinnen ook voor een belangrijk 
doe! niet aile middelen geheiligd zijn. 

Een dergelijke 'doel-middelen discussie' bij mi
lieubeleid is bepaald niet theoretisch. In een recent 
rapport aan (en in dit geval zelfs van) de Club van 
Rome staat het een en ander geschreven over de 
(on)mogelijkheden van de parlementaire demo-era
tie die mij zorgen baren. De wenselijkheid van de 
huidige vorm van democratie wordt daarin in twijfel 
getrokken in idealistisch bedoelde, maar naar mijn 
mening uiterst gevaarlijke kritiek op het functione
ren van overheden. De geschiedenis kent al teveel 
voorbeelden van de ellende die door ontspoord ide
alisme kan worden veroorzaakt. Voor mij staat de 
huidige democratische orde, de vertegenwoordi
gende democratie als een slecht - maar het best 
denkbare - systeem toch voorop in a! het verdere 
denken over de manieren waarop de overheid kan 
proberen om consumptiepatronen te veranderen. 

Overheid en sturinB 
We moeten dus vanuit het perspectief van een de
mocratische overheid kijken naar de mogelijkheden 
die de overheid ter be"invloeding heeft. Het is reeel 
daarbij eerst te kijken naar de doelgroep van het be
leid, in dit geval de consumenten. Het is tegenwoor
dig mode zich af te zetten tegen de idee van een 
overheid die van hoven af wil en zou kunnen bestie-

zijn verstrengeld tot een 
eenheid. Het is daardoor niet meer mogelijk te on
derscheiden wat de samenleving uit zichzelf, dus 
zonder overheidsingrijpen, zou doen, en wat daar
aan wordt toegevoegd door de overheid. 

Tegen die achtergrond moeten nieuwe pogingen tot 
sturing van de overheid bezien worden ais kieine 
wijzigingen in de context waarbinnen de doelgroep 
haar gedrag bepaalt. De doelgroep - in dit geval de 
consumenten- is niet bezig dag in, dag uit, te reage
ren op het milieubeleid. Consumenten doen in hun 
dagelijks Ieven keuzes met betrekking tot vervoer, 
vakantie, won en, etcetera. Men maakt z'n keuzes en 
bouwt gewoontes op onder invloed van talloze fac
toren. Bij die factoren spelen ook invloeden van de 
overheid een rol, vaak van verschillende overheden 
of van verschillende departementen van dezelfde 
rijksoverheid. Nieuwe impulsen vanuit de overheid 
doen niets meer of minder dan dat ze enkele van die 
factoren veranderen of er een nieuwe factor aan toe
voegen. De overheid domineert met haar beleid - in 
dit geval het milieubeleid jegens consumenten - niet 
de agenda van de consument, de zaken waarmee hij 
dagelijks bezig is. De overheid varieert aileen iets, 
als ze dat a! kan, aan de context waarbinnen die be
sluiten genomen worden. Oat maakt het niet onmo
gelijk om iets te be"invloeden, maar het geeft wei het 
bescheiden perspectief aan. 

ren wat er in de samenleving gebeurt. Daar zijn ook Een van de belangrijkste consequenties hiervan is, 



dat er geen beleidsinstrument valt te noemen dat 
onder aile omstandigheden werkt. Er is ook geen 
beleidsinstrument te noemen dat nooit zal werken. 
Er bestaat geen toverstafje waarmee consurnenten
gedrag kan worden omgetoverd in een milieuvrien
delijke richting. Juist omdat het gedrag van consu
menten zozeer bepaald wordt door de situatie op 
basis waarvan dat gedrag wordt gekozen, hangt het 
ook van die situatic af of beleidsinstrurnenten kun
nen werken of niet. 

Oat hoeft niet te leiden tot defaitisme. De vraag naar 
de mogelijkheden voor be.invloeding van milieure
levante keuzes van de consument leidt vanuit het 
hier geschetste perspectief allereerst naar aandacht 
voor de factoren die van invloed zijn op zulk keuze
gedrag. Het zijn die factoren die handvatten voor 
beleid kunnen opleveren. In de politieke discussie 
krijgt anekdotische informatie over rnilieubeleid 
doorgaans de meeste aandacht. lncidentele maatre
gelen en korte termijneffecten domineren niet zel
den het milieudebat in de politiek en de media. 

Oat soort informatie leert ons echter heel weinig 
over situaties die net iets anders zijn of over gebeur
tenissen die net op een ander tijdstip plaatsvinden 

Zo duiken er bijvoorbeeld telkens weer verhalen op 
in de media over de macht van de consument. Als il
lustratie gelden dan de fosfaatvrije wasmiddelen. Bij 
een dergelijke 'anekdot~' wordt vaak vergeten wat 
eraan vooraf is gegaan: vee! overleg tussen over
heidsorganen en de betrelfende fabrikanten, vee! ac
ties van rnilieugroeperingen. Op een gegeven mo
ment breekt dan de dijk van de weerstand, dan gaat 
de eerste fabrikant overstag en volgt de rest van de 
fabrikanten, waarna de consument er op inspringt, 
en het tij het gehele veld overspoelt. 

Oat soort omgevingsfactoren en achtergronden 
wordt te vaak vergeten wanneer een dergelijke 
anekdote een zelfstandige rol gaat spelen in de poli
tieke discussie. Een ander voorbeeld waaruit kan 
blijken dat dergelijke anekdotische informatie vaak 
verkeerd wordt waargenomen, is de discussie over 
het roemruchte 'kwartje van Kok'. In de media 
wordt keer op keer glashard beweerd dat die prijs
verhoging geen enkel effect had, want (ik baseer me 
hierbij op informatie uit de media over onderzoeks
rapporten) de groei van de automobiliteit stokte in 
de maanden na de invoering van dat kwartje slechts 
tijdelijk, waarna het groeitempo werd hervat. Er 
deed zich dus geen teruggang voor, maar slechts een 
tijdelijke vermindering van de groei. De journalist, 
de politicus, en het publiek concluderen dan: 'dus 
het heeft helemaal niets uitgehaald'. 

Maar wat wil men ook met een prijsstijging van 
slechts tien procent? Gezien de geringe omvang van 
die ingreep tegenover de massaliteit van de automo
biliteit is een tijdelijke afremming van de groei al een 
resultaat te noemen. Bovendien worden eventuele 
effecten op langere terrnijn, in de vorm van een iets 
minder steile groei dan anders, niet meegenomen. 
De fout die bij dat soort anekdotes vaak wordt ge
maakt is dat men de geringe invloed op de eigen 
keuze verwart met de invloed die een dergelijke 
maatregel kan hebben op de keuzes in de samenle
ving als geheel, dus op het heroverwegen van de 
marginale kilometers in de gehele samenleving. Op 
het niveau van het denken over het beleid gaat het 
om verwachtingen over hoe men in z'n totaliteit als 
samenleving reageert. Dan kan drie procent al heel 
vee! zijn. Het is, kortom, heel belangrijk om op een 
meer systematische manier te kijken naar de wijze 
waarop beleidsinstrumenten kunnen werken. 

BesluitvorminB en sedras van consumenten 

Essentieel is een analyse van de factoren waardoor 
mensen hun gedrag Iaten bepalen. Oat vraagt om 
een model van besluitvorming. Men kan tegenwer
pen dat het gedrag van de consument niet zozeer 
door besluitvorming, door het maken van keuzes, 
maar vee] meer door gewoontes en door attitudes 
wordt bepaald. Tot op zekere hoogte is dat juist. Bij 
milieubeleid gaat het echter niet primair om een ver

klarinB waarom de mensen doen wat ze doen, maar 
om een veranderinB van dat gedrag . . En bij gedrags
verandering spelen min ofmeer bewuste keuzes on
vermijdelijk een belangrijke rol. 

Bij een model van besluitvorming kan men in de eer
ste plaats denken aan de besluitvorrning van een ra
tionele actor; om mee te starten een bruikbare sim
plificatie. Een rationele actor kiest uit de alternatie
ven die beschikbaar zijn het gedrag dat netto de 
hoogste baten oplevert. Het gedrag van zo'n actor 
kun je dus belnvloeden door: meer of minder alter
natieven mogelijk te maken; de eigenschappen van 
zulke gedragsalternatieven te veranderen; de ge
wichten te veranderen die de actor toekent aan der
gelijke eigenschappen. 

Oat is een strikt logische afleiding uit het besluit
vormingsmodel van de rationele actor. Natuurlijk 
werkt het niet helemaal zo. Er komt op z'n minst 
nog bij dat mensen slechts beslissen, keuzes maken, 
binnen het geheel van de sekende werkelijkheid. Oat 
betekent dat ze nooit zullen kiezen voor alternatie
ven die ze niet kennen, of op basis van overwegin
gen, voor- of nadelen van alternatieven, waarvan ze 
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niet op de hoogte zijn . Het betekent soms ook dat ze 
een verkeerd beeld kunnen hebben van het bestaan 
van de voor- of nadelen van alternatieven. De eco
noom en politicoloog Simon heeft dat aangegeven 
met zijn concept van 'bounded rationality', beperk
te rationaliteit. Dat betekent dat naast alternatieven, 
naast voor- en nadelen, naast de gewichten die men
sen daaraan toekennen, ook hun informatie een be
langrijke factor kan zijn bij het be"invloeden van hun 
gedrag. 

Bovendien moet in afwijking van vee! economische 
analyses rationaliteit niet worden beperkt tot het 
eigenbelang in strikte zin ( dat bovendien dikwijls 
herleid wordt tot het .financiele eigenbelang), maar 
worden opgevat als verschillende gedragsmotieven 
omvattend. 

Natuurlijk speelt het eigenbelang in enge zin een 
grote rol. We kunnen ervan uitgaan - of misschien 
vrezen - dat eigenbelang een vrij dominant gedrags
motief is. Het is echter zeker niet alleen beperkt tot 
het financieel belang. Neem het voorbeeld van de 
automobiliteit: ook comfort en reistijd zijn zonder 
meer belangrijke aspecten van het eigenbelang die 
bij die keuzes een rol spelen. 

Eigenbelang is bovendien zeker niet het enige ge
dragsmotief. Er zijn ook gedragsmotieven die voort
komen uit het feit dat we sociale wezens zijn, dat we 
Ieven in groepen van mensen die min of meer be
langrijk voor ons zijn, en die zich kunnen uitstrek
ken van uw naaste familie tot de gehele were! d. Met 
andere woorden, ook meer altru"istische motieven 
spelen een rol, zoals de intrinsieke waarde van het 
milieu, of de waarde van het milieu voor andere 
mensen, dichtbij en veraf. Het is tegenwoordig mo
de om daar erg cynisch over te doen. De werkelijk
heid is gelukkig genuanceerder. Het is wei degeBjk 
zo dat mensen aan dit soort overwegingen in hun 
gedrag waarde toekennen. De voorbeelden liggen 
voor het oprapen waarin dat niet lijkt te gebeuren, 
maar er zijn ook interessante onderzoeksresultaten 
die het cynisme ten aanzien van dit gedragsmotief 
logenstraffen. 

De bekendste zijn de experimenten geweest, 
waarin werd nagegaan hoe mensen zich gedragen in 
een prisoners dilemma situatie. 

Daaruit bBjkt dat zelfs onder de meest ongunstige 
omstandigheden (men heeft elkaar nog nooit gezien; 
men heeft niets met elkaar van doen; men heeft in 
die experimenten soms zelfs ongunstige informatie 
over elkaar gekregen) toch nog 25-35 procent van 
de mensen solidair blijft. En wanneer men mogelijk
heden schept zodat men elkaar wei leert kennen -
bijvoorbeeld via een gesprek, waardoor een zeker 
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groepsgevoel wordt gecreeerd - dan kan het per
centage oplop n naar 85 procent. Dat wil zeggen: 
dan doet 8 5 procent van de mensen dingen die strikt 
genom en niet in hun eigenbelang zijn, en ze doen dat 
om bij het geheel te blijven horen. 

Er zijn enkele manieren waarop men dat percen
tage kan verlagen en bet eigenbelang een zwaardere 
rol kan Iaten spelen. Dat kan door het belang wat op 
het spel staat te vergroten . Of door econorniestu
denten als proefpersoon te nemen; ook dan liggen 
die percentages significant lager. Econorniestuden
ten zijn bij uitstek opgevoed in dat op eigenbelang 
gerichte rationele model. Die denken dat ze wei gek 
zouden zijn als ze zich anders zouden gedragen. 

Ook door mensen die gericht zijn op samenwer
king bij herhaling van dat experiment steeds weer te 
Iaten verliezen, treden andere uitkomsten op. Voor 
het milieubeleid is de relevantie van met name deze 
situatie evident. Wanneer mensen die 'goed gedrag' 
vertonen steeds weer om zich heen zien dat anderen 
dat niet doen, dan erodeert dat goede gedrag snel. 

Naast het gedragsmotief van eigenbelang en naast 
het sociale gedragsmotief of solidariteitsmotief is 
nog een derde motief te onderscheiden; een bijzon
dere vorm van het laatste, namelijk een rechtsnor
matief gedragsmotief. Dit motief heeft vee! te rna
ken met het vraagstuk van de legitimiteit van de 
overheid. Mensen doen dingen omdat ze moeten, of 
ze Iaten dingen omdat ze nu eenmaal niet mogen, en 
dat zonder zich er verder vee! vragen bij te stellen. 
In vee! situaties is dat natuurlijk geen doorslagge
vend gedragsmotief. Het is echter wei degelijk mede 
richtingbepalend voor gedragskeuzes van mensen. 
In onze theorievorming aan de Universiteit Twente 
hanteren we de vuistregel dat de invloed van het ge
dragsmotief 'eigenbelang' zich verhoudt tot de soci
ale gedragsmotieven en tot de rechtsnormatieve ge
dragsmotieven als twee Staat tot H:n staat tot een. 

Strateaieen 

In het zojuist geschetste beeld van besluitvorming 
door consumenten Iaten zich een aantal aangrij 

. pingspunten onderscheiden met behulp waarvan ge
drag zou kunnen worden bemvloed. 

Een eerste strategie zou kunnen zijn het aantal ge
dragsalternatieven te verbreden, dan wei minder 
alternatieven mogelijk te maken . Nieuwe gedragsal
ternatieven kunnen worden geschapen door bij 
voorbeeld nieuwe openbaar vervoerslijnen. Of door 
de introductie van elektrische automobielen. Ne
derland bevindt zich nu midden in een proces van 
omschakeling op auto's met geregelde driewegka-
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talysatoren. In Zuid-Californie is dat tien jaar gele
den gebeurd. Daar wordt nu serieus werk gemaakt 
van de introductie van elektrische automobielen. Zo 
serieus dat de grote automobielfabrikanten daar met 
bepaalde modellen op inspelen. 

Binnen deze strategie past ook het trachten on
mogelijk te maken van gedragsalternatieven. Oat 
kan bijvoorbeeld door met infrastructurele maatre
gelen binnensteden autoluw te maken. Verboden 
horen overigens niet bij deze strategie. Een verbod 
is niet sterker dan de morele of praktische sancties 
die met overtreding gepaard gaan. 

Een tweede strategie, een tweede categorie van be
leidsinstrumenten, is het veranderen van de voor
en nadelen van gedragsalternatieven. Een groot dee! 
van het overheidsbeleid is gebaseerd op deze strate
gie; bij het consumentenbeleid is dat overigens nog 
niet zozeer het geval. Daar maakt men tot nu toe 
vooral gebruik van voorlichting. Maar, gelet op de 
noodzaak en het belang van gedragsverandering, het 
is duidelijk dat het niet bij voorlichting zal kunnen 
blijven. Welke mogelijkheden zijn er om de voor
en nadelen van gedragsalternatieven te veranderen? 

Voorschr!ften 
In de eerste plaats is er de mogelijkheid van voor
schriften. Voorschriften zullen binnen het consu
mentenbeleid vaak de vorm aannemen van het totaal 
verbieden van het kopen of consumeren van bepaal
de produkten. De overheid is daarmee tot nu toe erg 
terughoudend geweest. Daar zijn ook goede rede
nen voor: het belang van de consumentensouve
reiniteit en het niet aantasten van de persoonlijke 
levenssfeer. 

Toch zullen voorschriften niet altijd vermeden 
kunnen worden. Sterker nog: er zijn voorbeelden 
waarin men sen milieubeleid gemakkelijk zouden ac
cepteren. Neem het 'cFK-convenant'. Er zijn goede 
redenen geweest om jegens de industrie ten aanzien 
van CFK's in spuitbussen gebruik te maken van een 
convenant. En het is niet te ontkennen dat die aan
pak ook heeft gewerkt. Toch hebben velen bij zich
zelf gedacht: als dat zo verschrikkelijk slecht is en er 
zijn goede en ook goedkope alternatieven, waarom 
wordt de verkoop van CFK's in spuitbussen dan niet 
simpelweg verboden? 

De legitimiteit van een verbod kan dus groot zijn, 
ondanks aile principiele bezwaren die men mis
schien zou kunnen hebben. Aan de andere kant is de 
toepasbaarheid van voorschriften ook niet altijd zo 
groot. Het hangt, nogmaals, erg van de situatie af of 
het instrument 'voorschrift' of 'verbod' toepasbaar 
is. 

Prijsprikkels 
Een andere mogelijkheid om voor- en nadelen van 
gedragsalternatieven te veranderen, is gebruik te 
maken van prikkels. Prijsprikkels liggen het meest 
voor de hand. Prijsmaatregelen nemen in het geheel 
van het consumentenbeleid een tamelijk speciale 
plaats in. Want wanneer men kiest voor een markt
economie - en dat is eigenlijk toch ook in de PvdA 
nauwelijks nog omstreden - dan volgt daar uit dat de 
normale manier om het koopgedrag te be"invloeden 
via het prijsmechanisme loopt. In feite zou dat het 
uitgangspunt moeten zijn; aile andere strategieen en 
mogelijkheden moeten als een afwijking daarvan 
worden gezien. 

Er zijn echter tal van situaties waarbij het instrument 
van het prijsmechanisme niet afdoende zal kunnen 
zijn. Een aantal van de gewraakte consumentenge
dragingen hebben een erg !age prijselasticiteit. Dat 
wil niet zeggen dat prijsprikkels geen rol zouden 
kunnen spelen, maar ze zullen aileen wellicht onvol
doende zijn. 

De effectiviteit van prijsmaatregelen wordt echter 
ook nogal eens onderschat. We hebben in het 
Nederlands milieubeleid eigenlijk maar een paar 
voorbeelden van maatregelen waarbij met het prijs
mechanisme is gewerkt. En Iaten die nu juist de suc
ces-stories van het Nederlandse milieubeleid ople
veren! 

De introductie van loodvrije normaalbenzine 
ging zo voorspoedig dat loodhoudende normaalben
zine binnen een a twee maanden totaal uit de handel 
was genomen. De achtergrond: onderhandelingen 
van het Ministerie met de grote oliemaatschappijen, 
met in de achterzak de zekerheid dat er een heffing 
op loodhoudende normaalbenzine zou komen die 
dat produkt sowieso duurder zou maken dan super
benzine. (Waarom zou men het dan nog kopen?) 

De introductie van de schonere automobiel is ook 
zo'n voorbeeld. Daarbij werd gebruik gemaakt van 
een financieel instrument dat - net als een eend 
waarvan de vleugels worden afgeknipt om te voor
komen dat hij weg kan vliegen - al een Lee~e was 
gekortwiekt door de beperkingen die werden opge
legd door de Europese Gemeenschap. Het werd aan 
individuele lidstaten namelijk slechts toegestaan om 
prijsmaatregelen te nemen die schonere automobie
len even duur zouden maken als vuilere automobie
len. De maatregelen mochten de schonere auto's 
echter vooral niet goedkoper maken. Dit ter be
scherming van de Italiaanse, Franse en Britse auto
industrie. Nederland en Duitsland hebben de toege
stane maatregelen genomen. Het gevolg was dat het 



tempo van introductie van die schonere automobie
len dubhe! zo hoog werd als men op het Ministerie 
had gehoopt. Het hoeft dan ook geen verwondering 
te wekken dat milieuminister Nijpels vervolgens 
dacht: dat probeer ik met de introductie van de ge
regelde driewegkatalysator te herhalen. Hij nam het 
risico, met instemming van het hele parlement, dat 
hij daarbij de Europese Commissie tegenover zich 
zou vinden, maar won het uiteindelijk. 

Succes-stories zijn er dus wei degelijk; vaak juist bij 
het gebruik van het prijsmechanisme. Het is ook lo
gisch dat het werkt. Wanneer prijsverschillen geen 
effect zouden hebben zou prijsconcurrentie zinloos 
zijn. Wanneer prijzen geen invloed zouden hebben 
op het consumentengedrag, waar praten al die 
pomphouders aan de grenzen dan over? 

Het onderscheid tussen voorschriften en prikkels als 
manieren om de voor- en nadelen van gedrag te ver
anderen is niet absoluut. Het heeft te maken met de 
vraag of men wei of niet een moreel beroep doet op 
de consument vanuit de legitimiteit van de overheid. 
Voorschriften doen dat wei en prikkels doen dat 
niet. Het onderscheid heeft ook te maken met de 
mate van evenredigheid tussen gedrag en overheids
reactie op dat gedrag. Prikkels hebben een meer 
evenredige verhouding tussen de omvang van het 
gedrag en de omvang van de consequenties die de 
overheid aan dat gedrag verbindt. Die verdienste is 
op zichzelf a! een reden om het prijsmechanisme niet 
te snel opzij te schuiven wanneer het gaat om het be
invloeden van consumentengedrag. Het geeft een 
zeker behoud van vrijheid voor de consument en be
tekent dat de overheidsreactie meer evenwichtig en 
aangepast is aan bet betreffende gedrag. 

VoorlichtinB 
Tot slot is de strategie denkbaar van het veranderen 
van de gewichten die mensen toekennen aan de 
voor- en nadelen van gedragsalternatieven; dit in 
combinatie met de informatie die men erover heeft. 

Door middel van voorlichting wordt getracht in
formatie te verschaffen en te overreden. Vaak wordt 
de illusie gewekt dat voorlichting !outer bedoeld is 
om te informeren, niet om te overreden. Oat is na
tuurlijk niet zo. Er is bijna geen folder ofTv-spot te 
vinden waarin het element van overreding geen 
sterke rol speelt. Wat moet je anders aan met een 
Tv -spot waarin iemand stikt in een plastic zak - iets 
wat natuurkundig overigens niets met het broei
kaseffect te maken heeft? Het doe! van zo'n spot is 
mensen op hun gemoed te spelen en heeft weinig te 
maken met het verschaffen van informatie over de 

relatie tussen hun gedrag en de gevolgen voor het 
wereldmilieu. 

Een van de mogelijke instrumenten op dit terrein 
die volop in de belangstelling staan is de milieukeur. 
Hiermee wordt op produkten aangegeven wat de 
milieugevolgen van dat produkt zijn. Dit, om de 
consument informatie te geven over die voor- en na
delen van produkten. Daardoor is de consument be
ter in staat zelf een keuze te maken. Een milieukeur 
kan een belangrijk onderdeel zijn van een totaal
strategie jegens het consumentengedrag. Er zitten 
echter een heleboel haken en ogen aan. Want een 
milieukeur veronderstelt dat op een bevattelijke en 
overzichtelijke wijze in beeld gebracht kan worden 
wat de voor- en nadelen van produkten voor het mi
lieu zijn. 

Er zijn echter ongelijksoortige milieuaspecten. 
Vaak is de uiteindelijke keuze welk type produkt het 
minst milieuschadelijk is, een keuze tussen het be
lang van toekomstige generaties of het belang van 
gezondheidsrisico's nu; of een afweging tussen risi
co's op ernstige ongelukken of zekere, maar gering
ere schade. Oat maakt de introductie van milieukeu
ren moeilijk. 

Desalniettemin zullen we die weg op moeten 
gaan. We kunnen proberen om voor de consument 
op z'n minst produkten te identificeren die buiten
gewoon milieuvriendelijk zijn ten opzichte van hun 
alternatieven, en vice versa. Ook is het mogelijk om 
tenrninste over enkele van de milieuaspecten infor
matie te geven. 

lndirecte bei'nvloedinB 
Er bestaat dus een aantal mogelijkheden voor directe 
bei'nvloeding van consumenten. Aan aldie mogelijk
heden kleven voor- en nadelen. Er is geen panacee. 
Vaak zullen de verschillende strategieen samen 
moeten worden toegepast. Bovendien zou het kun
nen zijn dat al die mogelijkheden tot directe bei'n
vloeding samen niet voldoende zullen zijn om de 
noodzakelijke gedragsverandering te bewerkstelli
gen. Binnen het kader van wat maatschappelijk en/ 
of politiek haalbaar is, zijn er wellicht onvoldoende 
werkzame maatregelen te treffen. 

Wanneer het noodzakelijke onhaalbaar is, moe
ten de kaders die de haalbaarheid beperken zelf on
derwerp van beleid worden. Oat gebeurt ook. Het is 
een van de fundamentele redenen waarom Minister 
Alders en zijn departement jegens het bedrijfsleven 
de strategie kiezen van het doelgroepenoverleg. 
Binnen de grenzen van wat zonder de actieve be
trokkenheid van het bedrijfsleven bij de beleidsvor
ming haalbaar zou zijn, valt immers in elk geval on
voldoende te bereiken. 
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Om de grenzen van het haalbare te verleggen zou 
men bijvoorbeeld kunnen nadenken over de vraag 
hoe de preferenties van burgers op de langere ter
mijn zouden kunnen worden veranderd. Hoe zou 
men bijvoorbeeld gewoontegedrag kunnen omzet
ten in meer bewust gekozen gedrag? Want als een 
dee] van de mogelijkheden om consumentengedrag 
te veranderen wordt belemmerd doordat mensen 
alsmaar uit gewoonte blijven handelen en niet stil
staan bij de impliciete keuze die ze maken, dan kun
nen de grenzen van het haalbare wellicht reeds wor
den verlegd, indien mensen bewust worden ge
maakt van het feit dat ze eigenlijk aan het kiezen zijn. 
Door hen stil te Iaten staan bij hun keuzes wordt de 
consument vatbaar voor andere, meer directe bei:n
vloedingsinstrumenten. 

Een andere manier van indirecte bei'nvloeding 
betreft de vraag waar de keuzes van de consumenten 
eigenlijk over gaan; dat heeft grote invloed op deal
ternatieven en hun voor- en nadelen. 

Bij telewerken (vanuit het eigen huis) is de keuze 
tussen openbaar vervoer, fiets en auto als mid del 
voor woon-werk verkeer zelfs overbodig gemaakt. 
De keuze betreft dan immers: op het kantoor of op 
de werkplek thuis werken. Het tegengaan van wei
landwinkels is een indirecte manier om hetzelfde 
doe! te bereiken, als met beleidsinstrumenten die 
direct op de consumentenkeuzes zijn gericht. Men is 
dan echter veel minder afhankelijk van milieuvrien
delijke keuzes van talloze individuele consumenten. 

Natuurlijk zal vee) beleid dat uiteindelijk gericht is 
op het gedrag van consumenten- wil dat (andere) 
consumentengedrag haalbaar zijn - in eerste instan
tie instrumenten in moeten zetten jegens producen
ten en jegens de handel. Via beleid gericht op pro
dukten en producenten is natuurlijk een heleboel te 
veranderen aan de context waarbinnen de consu
menten hun gedrag bepalen. Wanneer de mogelijk
heden om het gedrag van consumenten te belnvloe
den aan beperkingen onderhevig zijn, zal het vaak 
noodzakelijk zijn om vee! aandacht te schenken aan 
de kwaliteit van de produkten en de wijze van pro
duceren zelf. 

De haalbaarheid van het veranderen van consumen
tengedrag heeft ook iets te maken met het tijdsper
spectief. De ov-jaarkaart voor studenten heeft bij
voorbeeld een directe invloed door een drastische 
verandering van de voor- en nadelen van verschil
lende vervoerswijzen op dit moment. Maar er gaat 
wellicht ook een langere termijn effect vanuit. Men 
maakt kennis met het openbaar vervoer. Bij een be
paalde categorie jongeren zou dat anders vrijwel niet 

meer zijn gebeurd. Ik weet niet of iedereen zich wei 
realiseert dat er hele groepen jongeren aan het 
opgroeien waren die nooit en te nimmer gebruik 
hadden gemaakt van de trein. Nu is afgelopen jaar 
het aantal rijexamens gedaald van 228.ooo naar 
2 18 .coo, hetgeen door de betreffende instructeurs 
volledig wordt toegeschreven aan het feit dat vee! 
minder studenten rijles zijn gaan nemen. Die schui
ven kennelijk het halen van het rijbewijs naar achte
ren. De vanzelfsprekendheid is doorbroken. Oat is 
belangrijk om be'invloeding van het consumentenge
drag in een later stadium mogelijk te maken. 

Een tweetal vluchtweeen 

Substantiele verandering van consumentengedrag 
zou te vermijden zijn? In de politieke discussie zijn 
vaak twee 'vluchtwegen' te herkennen. Allereerst is 
daar de vlucht in de richting van de technische oplos
singen. Het gaat hier om de verwachting dat techni
sche veranderingen aan produkten en produktieme
thoden in staat zouden zijn om verandering van con
sumentengedrag overbodig te maken. Natuurlijk 
zijn technische veranderingen en technische moge
lijkheden verschrikkelijk belangrijk. Zij kunnen de 
kosten verlagen van gedragsalternatieven en kunnen 
ook nieuwe gedragsalternatieven mogelijk maken. 
Maar wanneer er niets verandert in de prikkels die 
de consument zelf ondervindt, bestaat het grote risi 
co dat de ruimte die geschapen wordt door techno
logische mogelijkheden wordt opgesoupeerd door 
groei in plaats van door milieuverbetering. 

Een sprekend voorbeeld daarvan is de driewegka
talysator, die de meeste emissies van de auto met 
zo'n 85 procent reduceert. Nieuwe auto's die op de 
markt komen zijn bijna allemaal met zo'n instru
ment uitgenist, en daarom daalt de gemiddelde ver
vuiling per auto zeer aanzienlijk. In de afgelopen 
jaren was de stijging van het aantal autokilometers 
echter dusdanig, dat deze de geleidelijke daling van 
de vervuiling per auto goeddeels ongedaan heeft ge
maakt. We zullen dus binnen tien jaar in een situatie 
zitten dat we nog steeds evenveel vervuiling hebben, 
maar dat we die eenvoudige, goed betaalbare manier 
om deze drastisch te reduceren hebben verspeeld. 
Oat is het grote gevaar van technische oplossingen . 

Tot slot nog een andere vluchtweg die moet worden 
afgesneden. Oat is de roep om een mentaliteitsver
andering als manier waarop alles beter zou kunnen 
gaan. 

Mentaliteit is echter geen breekijzer. Mentaliteit 
is goeddeels volgend. Men kan het vergelijken met 
een anker: zwaar om mee te zeulen, want steeds 
moet men aandacht besteden aan de mate van accep-
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tatie van de beleidsmaatregelen, de mate waarin de 
mensen beseffen waarom ze zich anders moeten ge
dragen. Maar zo'n anker is wei onmisbaar bij ruw 
weer. Wanneer bet economisch tij eens tegenzit bij
voorbeeld. Dan is bet nodig dat het nieuwe gedrag 
zich heeft verinnerlijkt, zodat het niet meer nodig is 
om er als een politieagent bij te blijven staan. Menta
liteitsverandering is met name van belang voor de 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van maatregelen en 
voor de stabilisering van het goede milieugedrag op 
langere termijn. 

Het gevaar van het naar voren schuiven van men
taliteitsverandering als panacee, is het beeld van een 
overheid die z'n burgers vertelt dat ze bepaalde ge
dragskeuzes niet zouden moeten maken terwijl die
zelfde overheid de individuele voordelen van die ge
dragskeuzes overigens ongemoeid laat. Een over
heid die wel een beroep doet op mensen, maar on
dertussen een context intact laat waarin het onge
wenste gedrag voordeliger blijft. Oat tast niet alleen 

de effectiviteit, maar ook de geloofwaardigheid, en 
daarmee het stuurvermogen op langere termijn aan. 

Er zijn tenminste andere negatieve signalen no 
dig - bijvoorbeeld prijsprikkels, zoals bij alcohol en 
tabak - maar in voorkomende gevallen ook voor
schriften en verboden. Die zijn nodig om de geloof
waardigheid van het beleid te ondersteunen. Men
taliteit is heel belangrijk. Echter niet als middel op 
zich, maar juist om een draagvlak te scheppen voor 
het beleid. Het draagvlak voor het beleid is de be
langrijkste grens aan de haalbaarheid van het consu
mentenbeleid. Consumenten kunnen het niet ai
leen, evenmin als de overheid aileen het consumen
tengedrag zou kunnen veranderen. Consumenten 
en overheden zullen elkaar daarbij nodig hebben . 

Dit artikel is een verkorte weersave van de inleidinB die H. 
Bressers hield op de w BS-coriferentie 'Consumptiepatro

nen en milieu' (maart 1992). 
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Solidariteit en 
verzorgingsstaat 

T egen de stroom in van de 
pleidooien voor afslanking 
van de verzorgingsstaat en 
terugtreden van de over
heid, heeft het congres 
van de Partij van de Arbeid 

PAUL DE BEER Twee soorten solidariteit 

Solidariteit vormt een be
langrijk, zo niet het be
langrijkste fundament voor 
de verzorgingsstaat, zo 

Econoom, medewerker 

van de Wiardi Beckman StichtinB 

op r 3 en 14 maart 199 2 zich, in navolging van de 
Commissie Wolfson, 1 uitgesproken voor een 'brede' 
verzorgingsstaat. Op het eerste gezicht lijkt het 
daarbij vooral om de omvang van de overheidsuitga
ven en de gewenste bezuinigingen te gaan. Waar 
co A en v v o een voortgezette vermageringskuur 
noodzakelijk achten, zou de PvdA van mening zijn 
dater wei weer een paar pondjes bij kunnen. Een 
dergelijke verenging van de discussie over de ver
zorgingsstaat doet echter geen recht aan de wezenlij 
ke vragen waarvoor de PvdA - en de andere politie
ke partijen niet vee! minder - zich gesteld ziet. 

De Commissie Wolfson heeft getracht de discus
sie wat meer diepgang te geven door introductie van 
'het ABc van de verzorgingsstaat'. Hiervan heeft de 
'A', die staat voor activerend, in het rapport Niemand 

aan de kant de meeste aandacht gekregen: een groot 
dee) van de aanbevelingen van de Commissie is erop 
gericht om meer mens en a an het werk te krijgen. De 
'c' van controleerbaar en bestuurbaar vindt onder meer 
zijn uitwerking in voorstellen voor een andere uit
voering van de sociale zekerheid en de arbeidsvoor
ziening. De 's', die het brede karakter van de verzor
gingsstaat uitdrukt, is in het rapport echter tamelijk 
onuitgewerkt gebleven. Daardoor kan gemakkelijk 
de indruk ontstaan, dat de afwijzing van een zogehe
ten ministelsel van sociale zekerheid de belangrijkste 
consequentie is die uit de keuze voor een brede ver
zorgingsstaat voortvloeit. 

In het navolgende zal ik het begrip brede verzorgings
staat nader uitwerken en preciseren. Het gaat daar
bij vooral om de twee aspecten van het begrip soli
dariteit: de op eigenbelang gebaseerde horizontale 
solidariteit en de verticale solidariteit van de 'ster
ken' met de 'zwakkeren'. Ik zal betogen, dat de 
keuze voor een brede verzorgingsstaat niet zonder 
meer tot een specifiek model van de verzorgings
staat (namelijk de bestaande) hoeft te leiden. 

wordt, in ieder geval in so
ciaal-democratische kring, vrij algemeen onder
schreven. Onvoldoende wordt echter onderkend, 
dat het begrip 'solidariteit' twee heel verschillende 
aspecten omvat. Deze kunnen als horizontale en 
verticale solidariteit worden aangeduid. 2 

Horizontale solidariteit is gebaseerd op eigenbe
lang en wederkerigheid. Een verzekering is daarvan 
het meest sprekende voorbeeld: als je weet dat je 
een bepaald risico loopt (bijvoorbeeld dat je huis af
brandt of dat je arbeidsongeschikt wordt) kan het 
aantrekkelijk zijn dit risico met anderen te del en. De 
prijs die je daarvoor betaalt - de verzekeringspremie 
- is in principe gelijk aan wat het je oplevert: de ze
kerheid dat je een uitkering krijgt als zich een cala
miteit voordoet. Degenen die geen ongeluk over
komt, zijn door hun bijdrage solidair met degenen 
wier huis afbrandt of wier gezondheid het laat afwe
ten. Maar het is een solidariteit uit eigenbelang: ie
dereen kan dat immers overkomen. 

Horizontale solidariteit bestaat er, meer in het al
gemeen gezegd, uit, dat mensen gezamenlijk iets re
gelen omdat dat goedkoper of efficienter is dan wan
neer ieder voor zich het regelt.3 Je kunt horizontale 
solidariteit opvatten als een aspect van een sociaal 
contract. Gelijkwaardigheid van de contractpartijen 
en wederkerigheid zijn essentiele voorwaarden om 
een dergelijk contract tot stand te Iaten komen.4 

Verticale solidariteit komt tot uitdrukking in de 
leuze 'de sterkste schouders dragen de zwaarste las
ten'. De 'sterken', de bevoorrechten in de samenle
ving zijn solidair met de 'zwakkeren', de minder be
voorrechten: gezonde mensen helpen mensen die 
met een handicap geboren zijn om een volwaardig 
Ieven te kunnen leiden; mensen met een aangeboren 
talent staan een dee! van hun verdiensten af ten be
hoeve van minder getalenteerden. 

Verticale solidariteit kan enerzijds een altrui·sti
sche emotie of overtuiging zijn, gebaseerd op ge-
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meenschapszin ofnaastenliefde. W e kunnen vertica
le solidariteit dan als een deugd betitelen. 

Verticale solidariteit kan anderzijds ook een 
maatschappelijke plicht zijn, die door de overheid 
(of een andere maatschappelijke instantie) wordt 
opgelegd. Hoe we! het individu in dit geval niet eige
ner beweging zou kiezen om solidair te zijn met de 
zwakkeren, kan de plicht tot verticale solidariteit 
toch op (indirect) eigenbelang berusten . Door de 
zwakken te steunen kan bijvoorbeeld maatschappe
lijke onrust of verspreiding van besmettelijke ziektes 
worden voorkomen.5 De verplichting tot verticale 
solidariteit is dan noodzakelijk om 'lifters' -gedrag 
tegen te gaan: het individu dat niet bijdraagt, pro
fiteert immers wei van het gunstige effect van de bij 
dragen van anderen. Volgens De Swaan6 heeft de 
verplichting om bij te dragen aan steun van de zwak
keren mede geleid tot het ontstaan van een 'sociaal 
bewustzijn', dat zowel een besef van de onderlinge 
afhankelijkheid van aile mensen inhoudt als een mo
reel gevoel van 'gegeneraliseerde verantwoordelijk
heid '. 

De srondslao van de verzoroinosstaat 
Als solidariteit ten grondslag ligt aan de verzorgings
staat, gaat het dan om horizon tale solidariteit, verti
cale solidariteit of een combinatie van beide? 
Ln het verleden is door sociaal-democraten mis
schien te sterk gesuggereerd, dat de verzorgingsstaat 
vooral het produkt is van altniisme of een 'principie
le' solidariteit, zoals Vos het noemt.7 Hij spreekt in 
dit verband van de 'romantisering van de solidari
teit'. Tromp heeft het zelfs over de 'wei zeer senti
mentele bijsmaak' van solidariteit. 8 

Hoewel er, volgens Vos, aan de verzorgingsstaat 
geen 'plan ' ten grondslag heeft gelegen - 'hij is er 
gewoon gekomen'- kan niettemin worden gesteld, 
dat hij is gebaseerd op zakelijkheid en eigenbelang. 
De solidariteit waardoor de verzorgingsstaat wordt 

gedragen is een 'dubbele solidariteit' : 'die van de 
gemeenschap met de individuele burger en die van 
de individuele burger met de gemeenschap.' In alle
daagse termen komt dat neer op het principe 'v66r 
wat, h66rt wat'. Kortom, een solidariteit gebaseerd 
op wederkerigheid en eigenbelang, die hiervoor is 
aangeduid met de term horizontale solidariteit. AI
leen dat is in de ogen van Vos werkelijke solidariteit. 

Daarmee lijken Vos en Tromp wei wat erg ver 
naar de andere kant over te he lien en nauwelijks nog 
een rol te zien voor verticale , ' principiele' solidari
teit. Dit valt echter even moeilijk te rijmen met on
ze huidige verzorgingsstaat als een eenzijdige nadruk 
op verticale solidariteit. 

Horizontale solidariteit heeft onvermijdelijk tot ge
volg dat de maatschappelijke ongelijkheid intact 
wordt gelaten. De uitkomst van het compromis of 
het sociale contract dat aan die horizontale solidari
teit ten grondslag ligt, zal immers een weerspiege
ling zijn van de krachtsverhoudingen tussen de con
tractpartijen. 

Vermindering van de maatschappelijke ongelijk
heid vereist daarentegen dat de sterkeren iets van 
hun relatieve voordeel afstaan ten behoeve van de 
zwakkeren: verticale solidariteit. Aangezien de ge
leidelijke groei van de verzorgingsstaat is samenge
gaan met een sterke vermindering van de maat
schappelijke ongelijkheid (zoals bijvoorbeeld blijkt 
uit de inkomensverdeling9), kan deze ontwikkeling 
niet aileen uit eigenbelang en wederkerigheid wor
den verklaard en moet verticale solidariteit daarbij 
een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Er is, kortom, aile reden om aan te nemen dat onze 
huidige verzorgingsstaat niet aileen op eigenbelang 
en wederkerigheid (horizontale solidariteit) is geba
seerd, maar evenzeer op (verticale) solidariteit met 
de zwakkeren. 

1. Commissie Wolfson, Niemand aan 
de kant. Om de toekomst van de verzor
Binosstaat, Amsterdam: Partij van de 
Arbeid, januari 1992 . 

zwakke gezondheid (maar met wellicht 
hetzelfde inkomen) als verticale soli 

dariteit wordt aangemerkt. 

6. Ibidem, pp. 258-26o. 
7. P.J. Yos, De sociaal-democratie en de 
verzorainasmaatschappij, in: 1· Bank, P. 
Kalma, M. Ros, B. Tromp (red.), Het 
vierde jaarboek voor het democratisch socia
lisme, Amsterdam: wss/De 
Arbeiderspers, 1983, pp. 12-63. 

2. Meestal wordt de term verticale so
Hdariteit aileen toegepast op de solida
riteit van hoge met !age inkomens. Zie 
bv. T. Bijlsma, F. Koopmans, 'Solida
riteit en sociale zekerheid, de publieke 
opinie', Beleid &.;11aatschappij, jrg. 
XVIIl, nr .4, 1991, pp. 175- 184,2o8. 
Hier wordt de term wat algemener 
ge"interpreteerd als solidariteit van 
sterkeren met zwakkeren, waardoor 
bijvoorbeeld ook solidariteit van 
gezonde mensen met mensen met een 

3. 1e zou ook kunnen sparen voor cala
miteiten, maar als een calamiteit zich 
eerder voordoet dan verwacht of wan
neer je meermalen door een calamiteit 
wordt getroffen, zul je weinig hebben 
gespaard 
4· Vgl. B. Tromp, 'solidariteitals poli
tieke pasmunt ', in H. Achterhuis e.a ., 
Solidariteit. Over wat men sen verbindt . .. , 
Aula paperback 1 1 o, Utrecht/ Antwer
pen: HetSpectrum, 1985, pp.72 -85. 
s. Vgl. A. de Swaan, Zora en de staat, 
Amsterdam: Bert Bakker, 1989. 

8. B. Tromp, ibidem, P·73· 
9. Zie bijvoorbeeld 1. Pen, 1. Tinber
gen, Naar een rechcvaardiaer inkomensver

delina, Amsterdam/Brussel: Elsevier, 
1977 , pp. 43-5 1, waar wordt bere
kend dat de inkomensongeHjkheid tus
sen 1 9 3 8 en 1 9 77 ruwweg is gehal 
veerd. 
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Er is bovendien aile reden om dit, vanuit sociaal
democratisch oogpunt, ook als wenselijk aan te mer
ken. Vermindering van maatschappelijke ongelijk
heid is van het begin af aan een van de hoofddoelstel
lingen van de sociaal-democratie geweest. In combi
natie met de overtuiging, dat deze ongelijkheid niet 
'vanzelf, door de autonome maatschappelijke ont
wikkelingen (voldoende) afneemt, is verticale soli
dariteit een noodzakelijke voorwaarde om de onge
lijkheid in ontplooiingsmogelijkheden en levenskan
sen te verminderen. 

Naast gelijkheid is echter ook vrijheid een hoofd
doelstelling van de sociaal-democratie. Iedereen zou 
zoveel mogelijk in staat moeten zijn zichzelf te ont
plooien, een eigen doe! in het Ieven te kiezen en dit 
nate streven. Dit betekent in ieder geval, dater ook 
ruimte moet zijn voor het nastreven van het eigen
belang, voor zover dit althans niet strijdig is met de 
belangen van anderen, in het bijzonder de minder 
bevoorrechten. Indien dit eigenbelang niet op indi
viduele basis ( optimaal) kan worden gerealiseerd, 
client de mogelijkheid te bestaan hiervoor gezamen
lijk voorzieningen te treffen, door vorm te geven 
aan horizon tale solidariteit. 

In de terminologie van de Commissie Wolfson 
wordt dit aangeduid als 'emancipatie in solidariteit': 
emancipatie als de vrije keuze en eigen verantwoor
delijkheid van mondige burgers en solidariteit als de 
verticale solidariteit met de minder bevoorrechte 
medeburgers. 

De brede verzorainasstaat 
Een verzorgingsstaat die op deze beide principes is 
gegrondvest kunnen we aanduiden als een 'brede' 
verzorgingsstaat. Ik wijk hiermee enigszins af van de 
gangbare betekenis van dit begrip. 

Volgens de Commissie Wolfson heeft het begrip 
betrekking op de 'reikwijdte' van de verzorgings
staat, zowel wat betreft de doelgroep a is de voorzie
ningen die hij omvat. Een brede verzorgingsstaat is 
dan: 'Een verzorgingsstaat voor iedereen. Een ver
zorgingsstaat die doelmatig is ingericht en die meer 
te bieden heeft dan voorzieningen voor arbeid en in
komen en waarvoor naar draagkracht wordt be
taald.' 10 

De idee van een brede verzorgingsstaat is verder uit
gewerkt door Kalma en Krop. 1 1 In navolging van 

1o. Commissie Wolfson, ibidem, p.3o 
11. P. Kalma, M. Krop, zonder het 
'midden' aaat het niet. Vernieuwina van de 
verzorainasstaat en politieke strateaie,in: 
M. Ros, S. Stuiveling, B. Tromp 
(red.), Het twaa!Jde jaarboek voor het de
mocratisch socialisme, Amsterdam: 

Espino- Andersen 12 benadrukken zij de 'universalisti
sche dimensie' van de verzorgingsstaat, het feit dat 
hij 'algemene en voor iedereen toegankelijke voor
zieningen in aile relevante maatschappelijke secto
ren' omvat. 1 3 Zij achten het brede, universalisti
sche karakter vooral van belang met het oog op de 
legitimiteit van de verzorgingsstaat: het maatschap
pelijk draagvlak. Als je de verzorgingsstaat in stand 
wilt houden, zal zij op brede steun in de samenleving 
moeten kunnen rekenen, steun die in ieder geval 
ook van de middengroepen afkomstig is. Om je van 
die steun te verzekeren, zullen ook de middengroe
pen profijt van de verzorgingsstaat dienen te heb
ben. Dit sluit aan bij de stelling van Esping-Ander
sen, dat het niet zozeer de omvang van de arbeiders
klasse of de electorale steun van de sociaal-democra
tische partij(en) was, die bepalend was voor de tot
standkorning van de verzorgingsstaat in verschillen
de Ianden, maar de mogelijkheid om een coalitie te 
vormen met de middenklasse. 

Zowel bij de Commissie Wolfson als bij Kalma en 
Krop gaat het erom, dat de voorzieningen van de 
verzorgingsstaat niet slechts aan een beperkte doel
groep ('de zwakkeren') ten goede komen, maar aan 
brede lagen van de bevolking. Wellicht is het echter 
beter om als kenmerkend voor de brede verzor
gingsstaat te beschouwen, dat deze op zich tegemoet 
komt aan de belangen van zowel de zwakkere groe
pen als de middengroepen; anders gezegd, dat hij 
uitdrukking geeft aan verticale en horizon tale solida
riteit. Oat betekent echter niet per definitie, dat de 
overheid de daarvoor benodigde ~oorzieningen 
client te scheppen. Als zou blijken dat terugtreden 
van de overheid het beste aan de combinatie van ver
ticale en horizontale solidariteit tegemoet zou ko
men, dan zou nog steeds van een 'brede' verzor
gingsstaat in deze zin kunnen worden gesproken. 
Het gaat, met andere woorden, om het doe! van de 
verzorgingsstaat en niet om de omvang ervan. 

Zou de term verzorgingsstaat niet zo ingeburgerd 
zijn, dan zouden we, zoals Vos 14 betoogt, ook beter 
van verzorgingsmaatschappij kunnen spreken, om 
aan te geven dat het er niet in de eerste plaats om 
gaat wie de gewenste voorzieningen schept: de 
overheid, vakbonden en andere maatschappelijke in
stellingen (het maatschappelijk midden veld), of par
ticuliere ondernemingen. 

w ss/De Arbeiderspers, 199 1, 
pp.8J · I02. 
12 . G. Esping-Andersen, The Three 
Worlds cfWe!Jare Capitalism,Cambridge: 
Polity Press, 1990. 
13. Kalma en Krop ibidem, p.85 
14. Vos, ibidem, p.25 
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Een voorkeur voor een brede verzorgingsstaat, ge
baseerd op horizontale en verticale solidariteit, im
pliceert niet automatisch een specifieke inrichting 
van de verzorgingsstaat. In de discussie van het afge
lopen jaar is de brede verzorgingsstaat vooral ver
eenzelvigd met een stelsel van sociale zekerheid 
waarin Ioongerelateerde werknemersverzekeringen 
(zoals de ww en WAO) centraal staan. Ditin tegen
stelling tot een 'smalle' verzorgingsstaat die zou 
worden gekenmerkt door een 'ministelsel' van 
sociale zekerheid (met aileen wettelijke uitkeringen 
op minimurnniveau). Zoals ik hierna zal trachten aan 
te tonen, kan aan de idee van een brede verzorgings
staat echter op uiteenlopende wijzen vorm worden 
gegeven, afhankelijk van de vraag of men horizon ta
le of verticale solidariteit als vertrekpunt neemt, of 
van een mengeling van beide uitgaat. Hoewel de be
grippen horizontale en verticale solidariteit op vee! 
arrangementen van de verzorgingsstaat van toepas
sing zijn (denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg en 
onderwijs), zal ik hieronder steeds het stelsel van so
ciale zekerheid als concrete illustratie nemen. 

De middenaroepen verleid 
Kalma en Krop spreken er weliswaar niet in deze 
term en over, maar in feite bepleiten zij een menge
ling van horizontale en verticale solidariteit als basis 
voor de verzorgingsstaat. Door in de arrangementen 
van de verzorgingsstaat tegelijkertijd uitdrukking te 
geven aan horizontale en verticale solidariteit, heb
ben de middengroepen belang bij de verzorgings
staat en wordt tegelijkertijd de steun aan de zwakke
ren veilig gesteld. 'De verzorgingsstaat, althans die 
van het universalistische type, produceert solidariteit, 
en schept daarmee, als het ware, zijn eigen draag
vlak.' •5 Blijkbaar hebben zij er geen vertrouwen in, 
dat een rechtstreeks beroep op de (verticale) solida
riteit van de middengroepen met de zwakkeren vol
doende steun zal krijgen. Door te zorgen dat de ver
zorgingsstaat in het belang is van de middengroepen, 
kunnen zij echter ertoe worden verleid om tevens 
solidair te zijn met de zwakkere groepen. 

Het wordt uit het betoog van Kalma en Krop niet 
duidelijk of zij geloven in het bestaan van verticale 
solidariteit als emotie of overtuiging. Door horizon
tale en verticale solidariteit niet van elkaar te onder
scheiden en daarmee te suggereren dat het om een 
en dezelfde zaak gaat, lijken zij eerder een paging te 

15. Kalma en Krop ibidem, p.87 
16. In een ander artikel, waarin hij ove
rigens de term 'brede' verzorgingsstaat 
niet expliciet gebruikt, keert Kalma 
zich in ieder geval tegen het ministelsel 
van sociale zekerheid als illustratie 

doen de middengroepen om de tuin te leiden: dear
rangementen van de verzorgingsstaat waarvoor de 
middengroepen belasting en premies betalen lijken 
vooral in hun eigen belang te zijn, maar in feite 
wordt aan hen een bijdrage ontfutseld om de zwak
keren te ondersteunen. 

Hoewel Kalma en Krop niet concreet aangeven 
hoe hun brede verzorgingsstaat er zou moeten uit
zien, vormen de wettelijke loongerelateerde werk
nemersverzekeringen een goed voorbeeld van voor
zieningen waarin beide aspecten van solidariteit met 
elkaar zijn vermengd. 16 Zo omvat de bestaande ar
beidsongeschiktheidsverzekering (w A o) zowel een 
element van horizontale als van verticale solidari
teit. De horizontale solidariteit komt tot uitdruk
king in het verzekeringskarakter en de band tussen 
premie en uitkering (equivalentie): naarmate je een 
hogere premie betaalt heb je recht op een hogere 
uitkering. De verticale solidariteit komt tot uitdruk
king in een premie die onafhankelijk is van de kans 
dat je arbeidsongeschikt wordt. Gezonde en minder 
gezonde werknemers ('goede' en 'slechte' risico's, 
zoals het in verzekeringsjargon heet) betalen dezelf
de premie (premiesolidariteit). De stelling van Kal
ma en Krop komt er nu op neer, dat degenen met 
een relatieflaag risico (de 'sterkeren' of' gezonden ') 
accepteren dat zij evenveel premie betalen als dege
nen met een hoger risico omdat de w A o ook in hun 
eigen belang is. Ook gezonde men sen !open immers 
een zeker risico om arbeidsongeschikt te worden. 

De vermenging van eigenbelang en verticale soli
dariteit in een regeling heeft echter twee nadelige 
consequenties voor de 'goede risico's'. 

In de eerste plaats beta! en zij een premie die hoger is 
dan wanneer in de arbeidsongeschiktheidsregeling 
uitsluitend aan horizontale solidariteit uitdrukking 
zou worden gegeven. Zouden zij uitsluitend op het 
realiseren van hun eigenbelang uit zijn, dan zou hun 
voorkeur uitgaan naar een (geprivatiseerde) arbeids
ongeschiktheidsverzekering waarin niet van premie
solidariteit sprake is, maar van equivalentie tussen 
de premie en het risico dat men loopt. Uiteraard 
zouden de slechte risico's in dat geval een hogere 
premie moeten betalen of zelfs van de verzekering 
worden uitgesloten. De w A o be vat dus een ver
plicht element van verticale solidariteit. Oat de 
w A o niettemin op belangrijke steun van de midden-

van zijn kritick op pleidooien voor 
terugtrekking van de overheid op haar 
kerntaken. Zie P. Kalma, 'Kerntaken.: 
een overschat concept', EBS, jrg. 76, 
nr.3828, 2- 10-1991, PP·994-997· 
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groepen (waarvan, naar we mogen aannemen, vee! 
'goede risico's' dee] uitmaken) kan rekenen, duidt 
erop, dat zij ofwel daadwerkelijk solidair zijn met 
zwakkere groepen, ofwel niet in de gaten hebben 
dat ze meer betalen dan voor hun eigenbelang nood
zakelijk is. lndien het tweede het geval is, lijkt dat 
echter, zeker op langere termijn, niet de meest soli
de basis voor de verzorgingsstaat. 

Een tweede nadeel voor de goede risico's van de 
vermenging van horizontale en verticale solidariteit 
is, dat de keuzevrijheid ten aanzien van de horizon ta
le solidariteit beperkt is. Omdat horizontale solida
riteit is gebaseerd op eigenbelang, ligt het voor de 
hand dat mensen zelf kunnen bepalen of, en zo ja, in 
welke vorm ze deze horizontale solidariteit willen 
vormgeven. Net als bij particuliere verzekeringen is 
er geen principiele reden waarom iedereen exact 
dezelfde arbeidsongeschiktheidsverzekering zou 
moeten hebben. De een is wat meer, de ander wat 
minder risicomijdend, zodat de eerste bereid zal zijn 
een wat hogere premie te betalen (in ruil voor een 
hogere oflanger lopende uitkering) dan de tweede. 

Wanneer horizontale en verticale solidariteit met 
elkaar worden vermengd, gaat keuzevrijheid met 
betrekking tot de horizontale solidariteit echter 
haast onvermijdelijk ten koste van de verticale soli
dariteit. Immers, keuzevrijheid betekent, dat je ook 
ervoor kunt kiezen om je niet tegen bepaalde risico 's 
te verzekeren of een zeer hoog eigen risico te accep
teren (bijvoorbeeld omdat je de kans dat je iets over
komt zeer klein acht). Je zult dan vanzelfsprekend 
geen of een zeer !age premie hoeven te be tal en . 
Maar dan draag je ook niet of nauwelijks bij aan de 
verticale solidariteit met de slechte risico's. Juist 
omdat er sprake is van premiesolidariteit zal de pre
mie voor de goede risico 's relatief hoog zijn en dus 
ervan uitgaande dat zij het eigenbelang op het oog 
hebben - zullen zij voor een beperkte dekking kie
zen. 

Er vindt dan zelfselectie plaats: de goede risico's 
verzekeren zich slechts in beperkte mate, zodat de 
lasten voor de slechte risico's voornamelijk door de 
slechte risico' s zelf moe ten worden gedragen. De af
gedwongen premiesolidariteit Ievert de slechte risi
co's dan nauwelijks voordeel op. 

Is er geen sprake van verplichte premiesolidari
teit, dan is het resultaat voor de slechte risico's ver
gelijkbaar. In dat geval zullen de verzekeraars selec
teren: de goede risico 's kunnen zich tegen een I age 
premie verzekeren; de slechte risico's zullen een 
vee! hogere premie moeten betalen of zelfs van ver
zekering worden uitgesloten. 

Wanneer horizontale en verticale solidariteit onlos
makelijk in een uitkeringssysteem worden verbon
den, is dus de enige manier om de verticale solidari
teit veilig te stellen: de horizontale solidariteit aan 
iedereen verplichtend opleggen. Tenzij men de 
middengroepen om de tuin wenst te leiden - wat op 
langere termijn niet realistisch is - zal men daarvoor 
expliciet een beroep op hun solidariteit met de 
zwakkeren moeten doen. Maar als niet iedereen 
zijn/haar eigenbelang hetzelfde interpreteert, ver
eist het tevens een sterke beperking van de keuze
vrijheid ten aanzien van dat eigenbelang. Ook wie 
solidair is met de zwakkeren, zou daardoor zijn 
steun voor het sociale-zekerheidsstelsel kunnen op
zeggen. Het is dan ook zeer de vraag of dit de beste 
manier is om de legitimiteit van de 'brede' verzor
gingsstaat te waarborgen. 

De wen naar de waarborsstaat 

In plaats van in de arrangementen van de verzor
gingsstaat horizontale en verticale solidariteit met 
elkaar te vermengen, zouden beide ook zoveel mo
gelijk kunnen worden gescheiden. Daarbij bestaat 
de mogelijkheid om de horizontale solidariteit dan 
wel de verticale solidariteit als vertrekpunt te ne
men. 

Neem je de horizontale solidariteit als vertrekpunt, 
dan zou een stelsel van vrijwillige inkomensder
vingsverzekeringen de kern van de sociale zekerheid 
kunnen vormen. De vrijwilligheid van deze verzeke
ringen is, zoals eerder betoogd, het Iogische gevolg 
van het feit dat horizontale solidariteit op eigenbe
lang is gebaseerd. Concreet zou dit betekenen, dat 
de bestaande werknemersverzekeringen worden 
'geprivatiseerd', bijvoorbeeld door ze over te dra
gen aan de sociale partners. Een dergelijke privatise
ring, die in het veri eden door het c N v en onlangs 
nog door Minister De Vries is gesuggereerd, wordt 
ten onrechte nogal eens op een lijn gesteld met een 
ministelsel (zie hierna). In dit geval wordt echter de 
gehele uitkering geprivatiseerd en niet, zoals bij het 
ministelsel, alleen het bovenminimale gedeelte. 

Om uitdrukking te geven aan de verticale solida
riteit zou in aanvulling op deze geprivatiseerde ver
zekeringen een wettelijke (minimum)uitkering als 
vangnet moeten fungeren voor wie niet in staat is 
zich voldoende te verzekeren. Aan de financiering 
van deze aanvullende uitkering, die vergelijkbaar is 
met de huidige bijstand, zou ieder naar draagkracht 
moeten bijdragen, volgens het principe 'de sterkste 
schouders drag en de zwaarste las ten' . Er zou dan 
sprake zijn van een helder onderscheid tussen hori
zontale en verticale solidariteit. 
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Het is echter de vraag of een dergelijk stelsel op den 
duur wei houdbaar zou zijn. In de praktijk zal het 
niet altijd goed mogelijk zijn om vast te stellen of ie
mand niet in staat was zich te verzekeren dan wei 
vrijwillig ervan heeft afgezien. Oat onderscheid is 
echter nodig om te bepalen of een werkloze die zich 
aanmeldt bij een uitkeringsinstantie, recht heeft op 
de wettelijke uitkering. 

Maar nog afgezien hiervan is het de vraag of we 
lijdzaam zullen toezien hoe mensen die zich niet 
hebben verzekerd in de goot terecht komen. Het 
zou Nederland op sociaal gebied een stuk meer op 
Amerika doen lijken - zeker voor sociaal-democra
ten geen aanlokkelijk perspectief. 

Als echter iedereen die onder het sociaal-mini
mumniveau zakt, recht heeft op de wettelijke mini
mumuitkering, zal dat funest zijn voor het stelsel 
van vrijwillige verzekeringen. Als je niet veel meer 
verdient dan het minimum, zal het dan zeer duur 
zijn om je voor dat meerdere te verzekeren. Je zult 
dan immers voor je gehele uitkering een premie 
moeten beta! en, terwijl degene die niet verzekerd is 
en dus ook geen premie betaalt, toch aanspraak kan 
maken op een minimumuitkering. 

Dit probleem zou op twee manieren kunnnen 
worden ondervangen. In de eerste plaats door de 
minimumuitkering zo laag mogelijk te houden, 
waardoor het voor (vrijwel) iedereen aantrekkelijk 
is een bovenminimale verzekering af te sluiten. Dit 
is de weg die naar de Amerikaanse 'waarborgstaat' 
leidt, met aile bezwaren vandien. 

In de tweede plaats zou voor aile private verzeke
ringen de wettelijke minimumuitkering als basis 
kunnen fungeren. Maar dan zou niet meer de hori
zontale, maar de verticale solidariteit het uitgangs
punt voor het stelsel vormen en zijn we bij de derde 
variant van de verzorgingsstaat aanbeland. 

Keuzevrijheid ten koste van de slechte risico's 

Als de verticale solidariteit het vertrekpunt vormt, 
kTijgt het sociale-zekerheidsstelsellogischerwijze de 
vorm van een 'tweetrajectenstelsel'. 

Verticale solidariteit vereist om te beginnen, dat 
iedereen verzekerd is van een inkomen dat voldoen
de is om een menswaardig bestaan te leiden. Het 
eerste traject van het sociale-zekerheidsstelsel zou 
dan bestaan uit een basisuitkering op het sociaal-mi
nimumniveau. De hogere inkomens zouden voor de 
financiering daarvan een hogere bijdrage moeten le-

1 7. Dit geldt slechts tot op zekere 
hoogte. Wie een goede gezondheid 
heeft, zal naar verwachting Ianger van 
haar / zijn pensioen kunnen genie ten 
dan een 'ziekelijke' leeftijdgenoot, 

veren dan de lagere - dat volgt uit het principe van 
verticale solidariteit. 

Boven die basisuitkering geldt het principe van 
horizontale solidariteit. Het tweede traject van het 
sociale-zekerheidsstelsel zou dus moeten bestaan uit 
een vrijwillige aanvullende werknemersverzeke
ring. Naarmate je een hogere uitkering wilt ontvan
gen - omdat je huidige inkom en hager is of omdat je 
sterker risicornijdend bent - zul je ook een hogere 
premie moeten betalen. Een dergelijk tweetrajec
tenstelsel neemt dan de vorm aan van een zogeheten 
'ministelsel': de overheid garandeert aileen de basis
uitkering, daarboven is de verzekering een zaak van 
particulier initiatief. 

Een belangrijk voordeel van een tweetrajecten
stelsel is, dat de belangen van de zwakkeren direct 
verbonden worden met die van de sterkeren. Een 
verlaging van de basisuitkering heeft immers niet ai
leen nadelige consequenties voor de 'minima', maar 
ook voor degenen die een aanvullende bovenmini
male uitkering ontvangen: hun totale uitkering zal 
immers met hetzelfde bedrag dalen als de basisuitke
ring. De legitimiteit van de verticale solidariteit 
wordt dus vergroot, doordat zij tevens in het belang 
is van de middengroepen. 

Een tweetrajectenstelsel of ministelsel betekent -
anders dan vaak wordt gesuggereerd - niet zonder 
meer een breuk met de bestaande inrichting van de 
verzorgingsstaat. De helft van de uitkeringsgerech
tigden in Nederland bestaat immers uit gepensio
neerden die een A o w -uitkering ontvangen. Deze 
vormt in feite een ministelsel: het inkomensrisico 
hoven de door de overheid verstrekte minimumuit
kering wordt verzekerd door middel van aanvullen
de particuliere of semi-collectieve pensioenregelin
gen. 

Nu wordt er vaak op gewezen, dater een belang
rijk verschil bestaat tussen bovenminimale ouder
domsverzekeringen en bovenminimale werkloos
heids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het 
'risico' om vijfenzestig te worden is perfect voor
spelbaar en voor iedereen even groat (afgezien van 
de kleine kans om voor het 65e jaar te overlijden). 
Er is geen sprake van goede en slechte risico' sen dus 
geen gevaar van risicoselectie. Pensioenverzekerin
gen zijn op horizontale solidariteit gebaseerd en 
kunnen daarom zonder bezwaar aan het particuliere 
initiatief worden overgelaten. 1 7 

maar betaalt niettemin een even hoge 
pensioenpremie. In die zin is er in (se
mi-collectieve) pensioenregelingen 
doorgaans sprake van solidariteit van 
zwakkeren met sterkeren! ' 



Het risico op werkloosheid en arbeidsongeschikheid 
verschilt echter wel: ook hoven het sociaal-mini
mumniveau kan er verschil bestaan tussen sterkeren 
en zwakkeren, bijvoorbeeld mensen met een goede 
en met een zwakke gezondheid . Die zwakkeren zul
len, als zij zich particulier tegen arbeidsongeschikt
heid willen verzekeren, een hogere premie moeten 
be tal en dan hun collega' s met een goede gezondheid 
die verder op dezelfde uitkering aanspraak maken. 

Dit zou voor de overheid reden kunnen zijn om 
ook in het twee<;le traject regulerend op te treden en 
bijvoorbeeld particuliere verzekeraars te verbieden 
onderscheid te maken naar de gezondheid van hun 
clienten. Er dreigt dan echter een zelfde ontwikke
ling als eerder geschetst: doordat premiesolidariteit 
in het voordeel is van de slechte risico's en in het na
deel van de goede risico's, zullen de laatsten worden 
geprikkeld om zich niet of nauwelijks bij te verzeke
ren, zodat de lasten toch voornamelijk door de 
slechte risico's worden gedragen. 

Daar komt bij, dat premiesolidariteit ook wense
lijke verschillen wegneemt. Risico's als werkloos
heid en vooral arbeidsongeschiktheid zijn ten dele te 
beinvloeden. Als in een sector (bijvoorbeeld de 
bouw) vee! arbeidsongeschiktheid voorkomt, is het 
wenselijk dat deze sector ook een hoge premie be
taalt. Analoog aan het principe 'de vervuiler betaalt' 
zou dat een stimulans kunnen ·zijn om de arbeidsom
standigheden te verbeteren. Voor zover het niet 
mogelijk is de arbeidsongeschiktheid terug te drin
gen, is het in ieder geval gewenst dat de maatschap
pelijke kosten (hoge collectieve uitgaven) die de 
bouwsector daardoor veroorzaakt in de prijs van het 
produkt tot uitdrukking komen. 

Een dergelijke redenering gaat echter niet op ten 
aanzien van individuele verschillen in (arbeidsonge
schiktheids)risico: doorgaans zal men daarop slechts 
in geringe mate invloed kunnen uitoefenen. Om ri
sicoselectie of premiedifferentiatie tussen individu
en te voorkomen, zouden de vakbonden voor alle 
werknemers in een bedrijf(stak) dezelfde polisvoor
waarden kunnen bedingen. Het nadeel daarvan is 
echter, dat dit ten koste gaat van de keuzevrijheid 
van individuele werknemers, a! kunnen zij natuur
lijk trachten via de bond waarbij zij zijn aangesloten, 
invloed uit te oefenen op het verzekeringspakket dat 
zij krijgen aangeboden en de keuzemogelijkheden 
die dit biedt. 

Een andere mogelijkheid zou zijn, dat aan de 
slechte risico's van overheidswege een tegemoetko
ming wordt geboden (bijvoorbeeld in de fiscale 
sfeer), die globaal gelijk is aan de extra premie die zij 
bij een particuliere verzekering moe ten be tal en. Het 

voordeel hiervan hoven een vergoeding aan de ver
zekeraar is, dat de verzekerde met het hogere risico 
een prikkel blijft voelen om het risico te verminde
ren; in dat geval zou deze van de vergoeding zelfs 
nog iets kunnen overhouden. 

Het is zelfs denkbaar om horizon tale en verticale 
solidariteit nog radicaler te scheiden, namelijk door 
de sociale zekerheid volledig op horizon tale solidari
teit en vrijwilligheid te baseren en verticale solidari
teit tot het domein van de belastingen te beperken. 
De garantie van een leefbaar minimum voor ieder
een zou dan kunnen worden geboden in de vorm van 
een negatieve inkomstenbelasting, waarvan de 'ne
gatieve aanslag' gelijk is aan het sociaal-minimumni
veau. Ook hoven dit minimumniveau kan in de be
lastingsfeer, door toepassing van het draagkrachtbe
ginsel, compensatie worden geboden aan de zwak
keren, en aldus inhoud worden gegeven aan vertica
le solidariteit. 

Opvattinsen bijstellen? 
Een houdbare verzorgingsstaat client in een sociaal
democratische visie gericht te zijn op de belangen 
van brede lagen in de samenleving, zo stelt de Com
missie Wolfson. In die zin kan worden gesproken 
van een 'brede' verzorgingsstaat. In het voorgaande 
is betoogd, dat het daarbij vooral zou moeten gaan 
om de doelstellingen van de verzorgingsstaat en niet 
om de omvang van de arrangementen. Tot nog toe is 
te vee! gesuggereerd, dat een brede verzorgingsstaat 
bij uitstek wordt gekenmerkt door _relatief hoge, 
loongerelateerde uitkeringen. Het onderscheid bre
de - smalle verzorgingsstaat wordt dan a! snel syno
niem met de tegenstelling loongerelateerde uitke
ringen - ministelsel. 

Als evenwel de combinatie van horizontale en 
verticale solidariteit kenmerkend is voor de brede 
verzorgingsstaat, staat niet bij voorbaat vast hoe die 
verzorgingsstaat er zou moeten uitzien. 

Het vermengen van beide aspecten van solidari
teit in dezelfde regelingen (zoals in de huidige werk
nemersverzekeringen), heeft als bezwaar dat niet of 
nauwelijks aan de uiteenlopende wensen met be
trekking tot de horizontale solidariteit kan worden 
tegemoet gekomen. Hierdoor zou op den duur de 
steun van de middengroepen voor de betreffende ar
rangementen, en daarmee tevens de verticale solida
riteit, kunnen afbrokkelen. 

W ordt de verticale solidariteit a is vertrekpunt 
genomen, dan is het resultaat een 'tweetrajecten
stelsel', waarin de grotere keuzevrijheid ten aanzien 
van de horizontale solidariteit echter ten koste 
dreigt te gaan van de (verticale) solidariteit met de 
relatief zwakke groepen (de 'slechte risico 's') hoven 
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het rninimumniveauo 
Het rninst aanlokkelijk is de mogelijkheid om de 

horizontale solidariteit als vertrekpunt te nemen en 
slechts in aanvulling daarop aan de verticale solidari
teit vorm te geveno Hierdoor dreigen we op den 
duur de weg naar de Amerikaanse waarborgstaat in 
te slaan, waarvan de zwaksten in de samenleving 
onvermijdelijk de dupe zullen zijno 

Terwijl we deze laatste mogelijkheid zonder vee! 
aarzeling terzijde kunnen schuiven, is de keuze tus
sen de eerste twee mogelijkheden niet zo eenvou
digo Zij verschillen vooral in het bovenminimale tra
ject: in het eerste geval worden gelijkheid en solida
riteit met de zwakkeren benadrukt, in het tweede 
gevalligt de nadruk meer op keuzevrijheid en eigen 
verantwoordelijkheido In beide gevallen gaat het om 
waarden die de sociaal-democratie een warm hart 
toedraagto 

Het staat ook niet zonder meer vast welke keuze 
de legitimiteit van de verzorgingsstaat het meest ten 
goede zal komeno Dit is vooral van belang voor 
degenen die op een minimumuitkering (of andere 
minimumvoorziening) zijn aangewezen en dus af
hankelijk zijn van de mate van verticale solidariteito 

De Partij van de Arbeid heeft, in het voetspoor 
van de Commissie Wolfson, de bezwaren tegen het 
ministelsel zwaarder Iaten wegen dan de voordelen: 
grotere keuzevrijheid en eigen verantwoordelijk
heid in het bovenminimale traject bieden onvol
doende tegenwicht tegen de gevaren van risicoselec
tie en grotere ongelijkheido Ook adviescommissies 
van respectievelijk o66, Groen Links en het CDA 

hebben onlangs soortgelijke geluiden Iaten horeno 1 8 

Vooralsnog lijkt deze opvatting, blijkens een recente 
enquete, gedeeld te worden door een meerderheid 
van de Nederlandse bevolkingo 19 Op grond hiervan 

1 8 0 Zie Arbeid, sociale zekerheid en inko
mens van de projectgroep Sociale ze
kerheid van de Stichting W etenschap
pelijk Bureau o66, Tijd voor ze!fstandia
heid van de commissie sociale zekerheid 
van Groen Links en Sociale zekerheid en 
verantwoordelijkheid van de CDA

Werkgroep Sociale Zekerheid(de com
missie Kolnaar)o 
1 9 0 Zie NRC Handelsblad van 8 en 2 9 
februari 199 2 0 De uitkomsten van 

lijkt de legitimiteit van de huidige inrichting van de 
verzorgingsstaat dus voldoende gewaarborgdo 
Toch kan men zich afvragen, of op wat langere ter
mijn de bezwaren die hierboven zijn geschetst tegen 
de vermenging van horizontale en verticale solidari
teit in dezelfde arrangementen, niet aan gewicht zul
len winnen 0 Accepteren mondige burgers nog we!, 
dat zij sterk worden beknot in hun vrijheid om een 
aantal 'zekerheden' naar eigen keuze vorm te geven? 
Waar zich in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden 
geleidelijk een ontwikkeling in de richting van meer 
individuele keuzemogelijkheden begint af te teke
nen ('cA o ala carte'), lijkt een soortgelijke ontwik
keling ten aanzien van collectieve (overheids)voor
zieningen op den duur evenzeer onverrnijdelijko 
Roept een paternalistische opstelling van de over
heid ('de burger is kortzichtig') niet zoveel weer
standen op, dat de legitimiteit van de verzorgings
staat er eerder door wordt ondermijnd dan ver
sterkt? 

W ellicht zal de PvdA op termijn in ontwikkelin
gen als deze toch reden moeten zien om haar opvat
tingen bij te stellen en te kiezen voor een inrichting 
van de verzorgingsstaat die meer ruimte biedt voor 
individuele keuzevrijheid en eigen verantwoorde
lijkheido Een dergelijke keuze hoeft - in tegenstel
ling tot wat sommigen ten tijde van dew A o-perike
len betoogden - geen afscheid van de beginselen van 
de PvdA te betekeneno Als het 'brede' karakter de 
kern vormt van de PvdA-visie op de verzorgings
staat, kan een tweetrajectenstelsel van sociale zeker
heid daaraan evenzeer uitdrukking geven als het hui
dige stelsel van sociale zekerheido Trouw aan haar 
beginselen hoeft de PvdA dan ook niet tot een con
servatieve partij te maken die zich krampachtig aan 
het bestaande vastklampto 

dergelijkc enquetes zijn overigens erg 
gcvoelig voor de vraagstellingo Zo 
blijkt een veri aging van de w A o -uitke
ring tot minimumniveau door 
So procent van de werkenden te wor
den afgewezen, terwijl niettemin 41 
procent van de Nederlandse bevolking 
zich voorstander toont van een mini 
stelscl indien de mogelijkheid bestaat 
om zich aanvullend bij te verzekeren o 



In memoriam 

Theo van Lier 

Theo van Lier was lange 
tijd voorzitter en later lid 
van de redactie van Socia
lisme en Democratie. Hij 
deed dat met vee) inzet en enthousiasme. Voorop 
stond daarbij voor hem het behoud van een onafhan
kelijk en kritisch blad dat een open, maar ook gede
gen discussie stimuleerde over alles wat met de 
naam van het blad in verband te brengen was. Die 
noodzaak van een onafhankelijke en kritische stem 
gold naar zijn mening ni~t aileen de Partij van de 
Arbeid maar in principe alles wat macht en invloed 
had. Hij heeft in zijn vele fup.cties altijd vanuit die 
opvatting gewerkt. In de politiek maar ook in klei
nere functies als bijvoorbeeld voorzitter van het 
Curatorium van het Sociaal en Cultureel Plan bureau 
was zijn voornaamste doe! dat de onafhankelijkheid 
van de rapporten en onderzoeken overeind bleef. 

Hij had vele functies. De lijst is te lang om hier 
weer te geven. Ik zal ze zeker ook niet allemaal ken
nen. Niet dat hij er geheimzinnig over deed, maar hij 
vond het niet nodig en niet belangrijk om erover te 
spreken. Aldie functies moeten wel te maken heb
ben gehad met de sociaal-maatschappelijke en poli
tieke belangstelling die hij van jongsaf aan. had. Op 
de middelbare school was hij al een toegewijd kran
tenlezer en radioluisteraar. Niemand in zijn om
geving was verbaasd dat hij in de politiek terecht 
kwam, integendeel, ze zouden verbaasd zijn ge
weest als hij niet in de politiek terecht zou zijn geko
men. 

Het aardige en bijzondere aan Theo van Lier is 
niet in het kort te omschrijven. Hij had dat zelf wel 
gekund. Hij was altijd kort van stof, zeker in al die 
vergaderingen waarin ik hem vele jaren heb meege
maakt. Hij was gereserveerd, hij wist vee!, maar liep 
er nooit mee te koop. De hoge onderscheiding voor 
de in het verzet getoonde persoonlijke moed, heb ik 
hem nooit zien dragen. Noch die twee andere, min
der belangrijke, maar ook zeer hoge onderscheidin
gen, die hij later mocht ontvangen. Oat is niet be
langrijk zal hij gedacht hebben, of dat is niet nodi g. 

Wat was wel belahgrijk voor hem? 
Kort samengevat; sociale rechtvaardigheid, vrij

heid en onafhankelijkheid. Niet dat hij zelf die grote 

t woorden geregeld uit
sprak. En zelfs als hij ze uit
sprak klonk het zakelijk, 
gewoon, sober. Hij was 

niet in alles sober. Goede wijn had hij altijd in huis 
en onlangs at ik er bruin brood met dik kaviaar, en 
wodka erbij natuurlijk. Hij was geen typisch Ne
derlandse socialist. Eerder sprak hij met goed mis
prijzen over Drees (de oude), bij wie je op zon- en 
feestdagen niet een, maar wel twee Mariakoekjes bij 
de thee kreeg, dan had hij voor die soberheid waar
dering kunnen opbrengen. Hij hield, behalve van 
eten en drinken, van het oude Europa, steden, ker
ken, hoe zuidelijker, hoe liever. Aan de discussie of 
je wei of niet naar Spanje kon tijdens de dictatuur 
deed hij niet mee. Hoewel hij over veel zaken een 
nogal uitgesproken mening had, had hij hierover zo 
zijn twijfels. 

In het algemeen sprak hij niet om zijn gelijk te 
halen, hij had gelijk, althans zo klonk het en hij gaf 
dan in grote lijnen aan waarom. Als hij al gevoelens 
uitte dan vaak die van verontwaardiging of misnoe
gen. 'Onzin' riep hij over veel waardevol geacht, 
nieuw gedachtengoed, geuit door · ongeschoolde 
denkers, die toch mee wilden praten. Vaak ook 
zweeg hij ofhaalde zijn schouders op. 

Hij sprak niet over zichzelf of over persoonlijke 
gevoelens, hij liet die weleens doorschemeren, maar 
dan alleen voor geoefende luisteraars. Over het ver
zet werd je van hemzelf niet veel wijzer. Mensen die 
hem kenden uit de tijd dat hij de Albrechtgroep leid
de noemen zijn moed, zijn discipline, zijn vergaande 
behoedzaamheid, maar ook zijn autoritaire houding, 
die kennelijk soms moeilijk te accepteren was. 

In de Tweede-Kamerfractie leek zijn optreden 
ook weinig tegenspraak te dulden. Als je daaraan ge
wend was vie! het allemaal wei mee. Daarbij kwam 
dat zijn kennis en ervaring groot waren en zijn voor
sprong op fractiegenoten met de tijd groeide. 

Voor de oorlog studeerde hij rechten in Leiden en 
kreeg hij al snel de Ieiding van het arbeidsbureau in 
Nijmegen. Daar begon hij een studie filosofie. Na 
verzet en gevangenschap in Duitsland was hij, terug 
in Nederland, betrokken bij de opbouw van een 
nieuw politiek bestel. Het was voor hem een teleur-
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stelling dat de vernieuwing mislukte met de vor
ming van de RK Staatspartij. Hij was het niet eens 
met De Quay, zo goed als hij het in de oorlog niet 
met hem eens kon zijn over de doelstelling van de 
Nederlandse Unie. 

Hij 'brak door' en werd vanafhet begin lid van de 
Partij van de Arbeid en snel daarna lid van de Twee
de- Kamerfractie. 

In I 949 schreef hij het hoek 'De sociale boodschap 
der pauselijke encyclieken'. Hij constateerde daarin 
de onbillijke eigendomsverhoudingen als gevolg van 
de onrechtvaardige inkomensverdeling in het verle
den. Om die achterstand in te !open zouden bezits
lozen meer moeten ontvangen dan op grond van 
bestaande markt- en produktieverhoudingen het ge
val zou zijn. Hij vond dat een zaak van een 'ijzeren 
logica'. 

In het hoek zijn aile onderwerpen terug te vin
den, die 2o jaar later in de maatschappelijke discus
sie nog steeds een rol spelen, een discussie die nog 
niet is beeindigd, zij het dat het denken erover sinds 
I 970 zelfs in de Partij van de Arbeid wei wat is ver
schoven. Onderwerpen als rechtvaardig loon, mini
mumloon, maximumloon, recht op arbeid, gelijk
heid van kansen, overheidszorg en sociale zekerheid, 
medezeggenschap en socialisatie, ik noem er maar 
enkele, waren voor Van Lier onderwerpen waarin 
hij zich systematisch, betrokken en met grote bele
zenheid verdiepte. 

Bij verschillende van die onderwerpen heeft hij in 
het politieke debat en bij de be'invloeding van beleid 
een voortrekkersrol gespeeld. Bijvoorbeeld bij de 
totstandkoming van een wettelijk minimumloon en 
bij de geleidelijke verhoging ervan . 

In I 949 schreef hij al 'De pausen eisen alleen dat 
op grond van prestatie en behoefte een zeker mini
mum aan iedere werkende wordt toegekend ( ... ) 
dat eventueel door de Staat wettelijk moet worden 
vastgelegd ( ... )'. In vervolg hierop was het voor 
hem een vanzelfsprekende zaak om voor uitkerings
trekkers en werkenden het netto-minimum op ge
lijk niveau te brengen. Er kon geen sociaal-econo
misch debat in de Kamer plaats vinden zonder dat 
een motie van Theo van Lier hierover werd inge
diend. Omstreeks I 970 werd dat bereikt, eerst voor 
de AOW, daarna ook voor de andere uitkeringen. 
W el zou hij er al vanaf het begin aan twijfelen of een 
volledige en automatische koppeling wettelijk 
moest worden vastgelegd. Over een wettelijk vast 
te leggen maximum-loongrens citeert hij Ysbrand 
Welty. Gedacht wordt aan ei:n op tien. 

De fractie zou later (I 97 0) beslissen dat het een 

op vier moest zijn. Lang, diep en vruchteloos was de 
discussie, Theo vond het wei kunnen, maar echt be
langrijk vond hij het geloof ik niet. Wat dat soort za
ken betreft was hij een tacticus. Hij kon er meeleven. 

De door Van Lier gekozen lijn van gelijkheid van 
netto-uitkering en -loon voor de minima ging val
gens Hennie Berends, de bestuurder van het NVV 

voor sociale zekerheid te ver. Berends volgde mor
rend de debatten, moties en amendenten. Hij moest 
wei volgen. Het NVV kon niet minder vragen dan de 
PvdA-fractie. 

Theo van Liers rol in de fractie was belangrijker 
dan velen zich realiseerden. Joop den Uyl bekende 
mij eens dat hij het moeilijk had gevonden Theo bij 
de vorming van het kabinet-Den Uyl te passeren: hij 
die bij aile stukken die de fractie verlieten mijn hand 
heeft vastgehouden. Geen stuk ging de deur uit 
voordat Theo had meegeformuleerd, geargumen
teerd en afgewogen. ' 

Het ging om Defensie. Sociale Zaken ging zonder 
meer naar Jaap Boersma, die het door Burger ge
vormde rode kabinet met de witte rand had moge
lijk gemaakt door zijn fractie voor het blok te zetten 
en 'uit te breken'. 

Vredeling kreeg Defensie en niet Van Lier. Bur
ger choofVredeling naar voren. 

Zeker was het zo dat bij het omgaan met partijra
den en congresbezoekende !eden van de Partij Vre
deling een meer daarvoor geschikt optreden kon 
verzekeren dan Van Lier. De politiek-verbale rheto
riek was niet een van Van Liers sterke punten. Hij 
sprak kortaf, rechttoe, rechtaan en leek soms ook 
wat korzelig. Hij had gelijk, maar hij wist heel goed 
dat je dat in de politiek ook moet krijgen. In tactiek, 
list en lobby was hij goed, maar niet in de speech 
voor groot publiek. Oat heeft ook bijgedragen tot 
zijn geringe publieke bekendheid en geringe erken
ning in ruimere kring, zelfs in de Partij van de Ar
beid. Zeker nadat met Nieuw Links de media de par
tij binnenkwamen en publieke presentatie belangrij
ker werd, was dat een nadeel. Theo leed daaronder 
niet. W el heeft hij het betreurd nooit een ministers
post te hebben bekleed. 

Ook zonder die publieke bekendheid wist een aantal 
mensen hem op waarde te schatten. Zo was het met 
Marga Klompe. In I975 werd een commissie opge
richt om de Ieiding van de kerk te adviseren hun 
contacten met de overheid (de Como - Commissie 
voor overleg met de overheid). Marga Klompe was 
van mening dat deze commissie niet !outer uit CDA

ers zou moeten bestaan. Zij noemde Theo van Lier 
als een van de acht !eden. Marga Klompe en Theo 
van Lier hadden daarin vaak een verwante inbreng. 
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Van Lier had vee! kritiek op de wending die al tij
dens het Tweede Vaticaans Concilie in de Rooms
katholleke kerk plaats vond en was zeer teleurge
steld in de regressieve, restauratieve ontwikkelin
gen. Hij behoorde tot degenen die binnen de kerk 
zijn mening Uet horen. Uiteindelljk, toen hij in I 990 
de Como verllet, is door Kardinaal Simonis dank 
uitgesproken voor zijn principiele inbreng waarmee 
hij gedurende een lange periode vele moeilijkheden 
trotseerde. Deze late erkenning moet hem goed 
hebben gedaan. 

In de Nederlandse politiek had hij al geregeld 
contact met Marga Klompe in de jaren voorafgaand 
aan de vorming van het CDA. Van Lier gebruikte al 
zijn tactisch vernuft om te verzinnen hoe dat proces 
te bemoeilijken ofte vertragen. Tegen beter weten 
in, maar toch. Hij had er ongetwijfeld aardigheid in 
om teksten van bijvoorbeeld moties en toelichtingen 
zo te formuleren dat toekomstige CDA-partners uit 
elkaar gespeeld werden. Hij was daar goed in. 
Radicale moties waren voor de achterban en kiezers, 
Theo's moties waren voor de kamerleden aan de 
overzijde, verwoord op een manier dat ze in die 
fracties tot discussies leidden en niet meteen over
board gegooid konden worden als te radicaal. 

BehaJve Sociale Zaken en algemene politieke 
strategische vraagstukken en tactiek volgde Van Lier 
Buitenlandse Zaken en Defensie van zeer nabij. Zijn 
eerste vervreemding van de Partij van de Arbeid 
vond plaats vanwege de ontwikkelingen van partij
standpunten op de laatste twee terreinen. Hij had 
grote ·bewondering voor Joop den Uyl maar, juist 
vanwege deze ontwikkelingen en Joops stand pun ten 
in deze, groeide ook zijn kritiek. Recentelijk werd 
zijn kritiek op de partij nog versterkt. Zeer negatief 
was hij over de in de zomer van I 99 I voorgenomen 
wAo-aanpassingen van het kabinet Lubbers-Kok. 

Afgezien van de positie van de Partij van de Ar
beid in het huidige kabinet was ook zijn langere-ter
mijn toekomstbeeld niet onverdeeld rooskleurig. 
Hij zag de problem en rond de economische groei en 
was onverwacht postief over de opleving van de dis-

cussie over kleinschaligheid als tegenbeweging. 
Hij realiseerde zich dat er wat moest veranderen 

in de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt en als 
gevolg daarvan ook thuis. Over de consequenties 
daarvan had hij wei eens twijfels. Zijn (betaalde) 
werk ging voor, zijn werklust en ijver betroffen niet 
de huishoudelijke beslommeringen. 

Voor de ontwikkelingen in de kerk had hij ooit 
zijn hoop gevestigd op Zuid-Amerika. Hij was van 
mening dat een verandering ten goede vooral zou 
kunnen ontstaan vanuit de rol van de kerk in het 
maatschappelijk gebeuren en in de bevrijdingsbewe
gingen aldaar. Hij bezocht als voorzitter van 'Vluch
telingenwerk' een aantal malen Zuid-Amerika. Hij 
was daarover nooit luidruchtig. Het ging hem om 
het uitbuiten van de mogelijkheden tot bei:nvloe
ding, zowel in het belang van de vluchtelingen als 
van eventuele politieke en maatschappelijke onwik
kelingen. Hij overschatte die mogelijkheden niet; hij 
nam zijn verantwoordelijkheid en stand daarvoor, 
zonder zelfoverschatting of valse bescheidenheid. In 
de politiek zijn dit buitengewoon zeldzame eigen
schappen. Deze, samen met zijn loyaliteit, integri
teit en persoonlijke moed maken hem tot een baken 
voor wie hem hebben gekend. 

Kort voor zijn dood zag ik met hem het stuk 'De 
Nacht van Schmelzer' in de oude vergaderzaal van 
de Tweede Kamer. Over Marga Klompe sprak hij 
een enkele keer met vee! warmte. Zij stand daar in 
de he-mel, golf spelend in haar eeuwige mantelpak, 
met Cals en Vondeling 'De Nacht' \:>esprekend in 
een ontspannen kout. lneens fluisterde Theo 'Die 
zijn nu allemaal dood'. Ik wist dat hij ziek was, maar 
dacht ook dat hij nog jaren zou Ieven. En toch, ik 
bezweer U dat ik toen iets meer hoorde dan wat hij 
letterlijk zei. Een beetje hoop - zou het aangenaam 
zijn in de heme! - en een beetje berusting - ik zal er 
spoedig niet meer zijn. 

In een beetje heme! zal hij Marga zeker nog ont
moeten. 

NEL BARENDREGT 
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Geen grenzen? 

Margo Trappenburg bespreekt: Genen 

en orenzen. Een christen-democratische bij

draae aan de discussie over oentechnoloaie, 

rapport van een commissie van het 

wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA, mei 1992. 

Genen en srenzen vormt een ver
volg op het CDA-rapport Zinvol 

lev en (I 9 8 8), een standpuntbe
paling over draagmoederschap, 
kunstmatige inseminatie en in vi
tro fertilisatie. Na lezing van bei
de rapporten kan ten minste een 
opmerkelijke conclusie worden 
getrokken: blijkbaar is er een ta
melijk probaat middel om het 
door deelnemers aan medisch
ethische debatten zozeer gevrees
de 'afglijden op het ethische hel
lende vlak' te voorkomen. Oat 
middel heet multi-interpretabele 
wetgeving. Er bestaat in medisch
ethische discussies een soort 'na
tuurlijke juridische neiglng' om, 
bij het beoordelen van door tech
nologische vooruitgang gecreeer
de nieuwe mogelijkheden, aan
sluiting te zoeken bij reeds be
staande regelgeving. Ten eerste 
verschaft het recht een orientatie
punt in een wirwar van vragen 
waar men zich op eigen kracht 
niet makkelijk een mening over 
vormt. Ten tweede lijkt voort
borduren op bestaande regelge
ving verstandig ter wille van de 
morele consistentie. 

Aldus zou het voor de hand lig
gen om bij het beantwoorden van 
de vragen opgeworpen door be
vruchtings- en genetische tech
nieken te beginnen bij de Wet Af
breking Zwangerschap, zijnde de 
meest uitgewerkte Nederlandse 
regelgeving met betrekking tot 
embryonaalleven. Mogen de bij 
reageerbuisbevruchting ontstane 
'rest-embryo's' worden vernie-

tigd? Is het toegestaan weten
schappelijke experimenten uit te 
voeren met embryo's? Is het, zo 
ja, ook geoorloofd om embryo's 
te kweken speciaal voor onder
zoeksdoeleinden? De Wet Afbre
king Zwangerschap leert ons het 
volgende. Een zwangerschap van 
minder dan I 4 dagen is geen 
zwangerschap in de zin van de wet 
en kan, door een 'over tijd behan
deling', zonder meer worden be
eindigd. Daarna heeft de zwange
re vrouw, in wat ik maar de links
liberale lezing van de wet zal noe
men, tot een termijn Van I 3 a 20 

weken (de wet is op dit punt niet 
helemaal duidelijk) recht op abor
tus onder procedurele randvoor
waarden . Lijkt het dan niet lo
gisch, waar het gaat om embryo's 
in vitro, de betrokken 'ouders' 
(gameten-donoren) in samen
spraak met artsen-onderzoekers op 
dezelfde manier een zekeremate 
van handelingsvrijheid te gunnen? 

Nee, zeggen de opstellers van 
de coA-rapporten. Er is helemaal 
geen reden voort te bouwen op 
de Wet AfbrekingZwangerschap. 
Deze wet gaat in de ogen van het 
CDA namelijk niet over de status 
van het embryo en de beschik
kingsmacht van de vrouw met be
trekking tot de vrucht; de wet 
biedt niet meer dan een oplossing 
in een ultieme noodtoestand. Die 
noodtoestand doet zich bij een 
reageerbuisbevruchting uiteraard 
niet voor en derhalve kunnen de 
door deze techniek opgeworpen 
morele vragen zonder referte aan 
het geldende recht worden door
dacht. Wat men ook echter kan 
vinden van de standpunten van 
het coA, dit is een onverwacht 
positieve kant van compromis
wetgeving als de abortuswet. Je 
hoeft niet verder op de ingeslagen 
weg; die ingeslagen weg laat zich 
ook nog to~zijweg verklaren. 
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Rentmeesterschap 

Ten aanzien van een aantal be
kende genetica-thema's lijkt het 
CDA aansluiting te vinden bij een 
groeiende maatschappelijke con
sensus, zij het soms via een nog
al merkwaardige argumentatie. 
Waar de meeste ethici en juristen 
van oordeel zijn dat men niet 
tegen zijn zin kennis behoeft te 
nemen van de uitslag van een 
erfelijkheidsonderzoek, omdat er 
zoiets zou bestaan als een 'recht 
niet te weten' wijst het CDA deze 
liberaalindividualistische redene
ring af om vervolgens langs de 
weg van het rentmeesterschap op 
hetzelfde standpunt uit te komen: 
kennis van belastende medische 
informatie kan het functioneren 
van betrokkene als ouder, vriend 
of werknemer in de weg staan en 
zou in die zin goed rentmeester
schap kunnen belemmeren. 

Genetische aanstellingskeurin- . 
gen wijst de comrnissie af, vooral 
vanwege een mogelijk stigmatise
rend effect (het is niet ondenkbaar 
dat erfelijke risico' s bijvoorbeeld . 
bij bepaalde etnische groepen 
relatief vaak zouden kunnen wor
den aangetoond); erfelijkheids
onderzoek bij ziektekostenverze
keringen en bij levensverzekerin
gen tot een bepaald uitkeringsbe
drag wordt eveneens ontoelaat
baar geacht. Verzekeringsmaat
schappijen hebben volgens Genen 

en arenzen tot taak risico 's te ver
zekeren, niet deze op zo handig 
mogelijke wijze uit te sluiten. Het 
is, gezien het thema van dit rap
port, begrijpelijk maar niettemin 
jammer dat op dit punt niet een 
verband wordt gelegd met de 
'Stelselwijziging Simons'; het zou 
interessant zijn om de discussie 
over al dan niet vrijwillige eigen 
risico's in de basisverzekering 
hierbij te betrekken. Moeten ver
zekeringsmaatschappijen ook aan 
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de door het CDA voorgestane 
taakopvatting vasthouden waar 
het gaat om aan leefstijl gebonden 
risico's? Met andere woorden: 
mag er worden gevraagd naar 
rook- en drinkgewoonten en sek
sueel gedrag? Is dat ook een ver
werpelijke vorm van 'risico's uit
sluiten op zo handig mogelijke 
wijze'? Of heeft de verzekeraar 
hier de taak goed rentmeester
schap bij de verzekerden finan
cieel aan te moedigen? 

Christelij ke waarden 

Ik doe een greep uit de overige 
onderwerpen met als rode draad 
de christen-democratische visie 
op de rol van de overheid. In Zin

vol ]even heet het dat de overheid 
wei 'normerend moet inspelen 
op ontwikkelingen in de samenle
ving' maar geen christelijke waar
den mag opleggen aan de bevel
king. Wat betekent dit nu? Waar 
het gaat om in vitro fertilisatie be
tekent dit · dat de techniek niet 
verboden wordt (de pauselijke 
opvatting dat in vitro fertilisatie 
strijdig is met de van God gegeven 
orde behoeft niet dwingend te 
worden opgelegd aan een groten
deels ontkerkelijkte samenle
ving), maar anderzijds ook niet 
behoeft te worden opgenomen 
in het basisverzekeringspakket. 
Kunstmatige bevruchting zou een 
behandeling moeten worden 
waarvoor men zich, als men daar 
geen ethische bezwaren tegen 
heeft, aanvullend kan verzekeren. 
Hier komt het CDA heel redelijk 
mee weg, want voor deze con
structie valt ook zonder moreel
religieuze argumentatie vee! te 
zeggen. (In vitro fertilisatie is 
strikt genomen geen medische 
behandeling maar een mogelijke 
oplossing voor een sociaal pro
bleem; het is een weinig effec
tieve techniek die vee! kost; adop-

tie wordt ook niet van overheids
wege vergoed - vergelijk het rap
port van de Comrnissie Dun
ning). 

Problematischer wordt het bij 
bevolkingsonderzoek voor zwan
gere vrouwen ( een thema uit Ge

nen en arenzen). Het is denkbaar 
dat bepaalde groepen zwangere 
vrouwen in de toekomst gecon
fronteerd worden met een op
roep voor een onderzoek waarbij 
hun ongeboren kind wordt getest 
op aangeboren afwijkingen (zeg, 
op chromosomale afwijkingen bij 
vrouwen van 36 jaar en ouder). 
Het gaat hier om ongeneeslijke 
aandoeningen en in het algemeen 
wordt op ongeneeslijke aandoe
ningen niet gescreend (waarom 
zou je mensen confronteren met 
een hele harde waarheid als je ze 
toch niets aan te bieden hebt?). 
Betreft het een foetus, dan is er 
evenwel de mogelijkheid van 'se
lectieve abortus' als er inderdaad 
een ernstige afwijking wordt ge
vonden (men kan. bijvoorbeeld 
het mongoloi'de kind dan Iaten 
aborteren). Er is geen enkele ver
plichting om mee te doen aan een 
bevolkingsonderzoek, er is geen 
enkele verplichting om een abor
tus te ondergaan als er iets niet 
in orde is. Een zeer apart geval 
vormt het in een voetnoot door 
het co A aangehaalde voorbeeld 
van prenatale screening op de 
ziekte van Huntington waarbij de 
zwangere vrouwen moesten be
loven een abortus te ondergaan in 
geval de foetus drager van deze 
aandoening zou zijn. De ziekte 
van Huntington is een zeer ernsti
ge onbehandelbare afwijking die 
zich pas op 30- tot 4o-jarige leef
tijd openbaart. De abortusclausu
le in dit onderzoek was opgeno
men om te voorkomen dat kinde
ren ter wereld zouden komen die 
hun verdere Ieven zouden moe-
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ten leiden met deze belastende 
wetenschap, waar zij nooit om 
gevraagd hadden, op de achter
grond. Om in CDA termen te 
spreken: dat zou het rentmeester
schap van het kind negatief kun
nen bei"nvloeden. Vermoedelijk 
zou de abortusclausule kunnen 
worden geschrapt als niet rechts
geldig, maar 'onbegrijpelijk', zo
als hetcoA stelt, was zij niet. 

Prenataal bevolkingsonder-
zoek naar ongeneeslijke afwijkin
gen zou volgens het CDA desal
niettemin verboden moeten wor
den, omdat niet de schijn mag 
worden gewekt dat de overheid 
selectieve abortus legitimecrt. 
'Dit laat uiteraard de mogelijk
heid van individueel prenataal on
derzoek onverlet', schrijft de 
commissie (p. 1 1 3). Hier lijkt te 
worden gepleit voor een overheid 
die weliswaar zelf christelijke 
waarden aanhangt, maar ruim 
denkend genoeg is om incidentele 
afwijkingen van deze normen te 
tolereren. 

Bij de bespreking van het vraag
stuk van experimenten met em
bryo's wordt de grens van de 
christen-democratische verdraag
zaamheid ten aanzien van anders
denkenden bereikt. Dat mense
lijk Ieven vanaf de bevruchting 
absoluut beschermwaardig is - en 
niet in toenemende mate, of vanaf 
bepaalde cruciale ogenblikken in 
de embryonale ontwikkeling, of 
afhankelijk van de waarde van dat 
menselijk Ieven voor anderen, 
zoals in progressievere kringen 
wordt verdedigd - staat voor het 
CDA vast. De consequenties van 
dit uitgangspunt zijn verstrek
kend. Er mag bij een reageerbuis
bevruchting slechts een beperkt 
aantal (het co A houdt het op drie) 
embryo's worden gevormd en 
deze dienen vervolgens aile te 
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worden ge"implanteerd. Wat er 
gebeurt als de aanstaande moeder 
dit weigert vermeldt de commis
sie niet. Verplichte prenatale 
adoptie? Van overtollige em
bryo's die moeten worden ver
nietigd of kunnen worden ge
bruikt voor wetenschappeHjk on
derzoek zal dus geen sprake zijn. 
De uitzondering voor onderzoek 
dat aan het te implanteren em
bryo zelf ten goede komt is gezien 
de huidige stand van de weten
schap betekenisloos. Het afne
men van een van de cellen van het 
embryo om die te onderzoeken 
en te bepalen of het oorspronke
lijke embryo gezond is en kan 
worden gei:mplanteerd wil het 
CDA ook verbieden. De PvdA 
lijkt positief tegenover deze pre
implantatie diagnostiek te staan 
omdat men op deze manier selec
tieve abortus van defecte ongebo
renen mogelijk kan voorkomen. 
Het coA-rapport beschouwt het 
doe! van deze techniek ( een ge
zond kind) weliswaar als volko
men legitiem maar meent het 
middel (klonen en dus instrumen
teel gebruik van beginnend men
selijk Ieven) ten strengste af te 
moeten keuren. 

Ten aanzien van deze doel 
middel beoordeling is het co A 
overigens niet altijd even conse
quent. Het kruisen van menselij
ke met dierlijke geslachtscellen 
(hybridiseren) acht men eveneens 
volstrekt verwerpelijk ( omdat 
daarmee 'de zinssamenhang van 
het biologisch-genetische met de 
geestelijke en sociale dimensie 
van de mens' verstoord wordt), 
maar hier kan het doe! het middel 
tot op zekere hoogte wei heiligen. 
De zogeheten hamstertest, een 
test waarbij menselijk sperma 
wordt ingebracht in de eicel van 
een hamster om de kwaliteit van 
het sperma te meten, kan wor-

den toegestaan omdat het doel 
(vruchtbaarheidsonderzoek) hier 
het kwalijke karakter van hybridi
seren teniet doet (p. 1 5o). 

Een voordeel van het afwijzen
de co A-standpunt met betrek
king tot embryo-experimenten is 
dat men met behulp van deze uit
gangspositie allerlei 'sciencefic
tion-achtige' vervolgvragen af
doend kan beantwoorden. De 
vraag of kiembaan-gentherapie 
(therapeutisch ingrijpen in het ge
netisch materiaal van embryo's en 
daarmee ook in het genenpatroon 
van volgende generaties) ooit ge
oorloofd kan zijn, hoeft men niet 
op te lossen onder verwijzing naar 
zoiets absurds als het door de 
Raad van Europa geproclameerde 
recht op een onveranderd gene
tisch patroon (leg dat maar eens 
uit aan iemand die gespeend is van 
talent in welke richting dan ook) 
of met een niet passend beroep op 
het zel1beschikkingsrecht van ko
mende generaties. Men kan vol
staan met de kanttekening dat 
voor kiembaangentherapie heel 
veel embryo-experimenten nood
zakelijk zijn, die er sowieso niet 
mogen komen . 

Morele cifbakenina 
Tot slot nog een enkele opmer
king over de vraag of het nu echt 
nodig is dat de overheid inhoude
lijk normerend optreedt in kwes
ties als laatstgenoemde. Is het niet 
voldoende wanneer de overheid 
door middel van financierings
stromen prioriteiten aangeeft? 
Kan men hier niet vertrouwen op 
de zelfregulering en de ethische 
codes van de medische beroeps
groep? Medisch onderzoek is toch 
onderworpen aan het toezicht van 
medisch-ethische commissies en 
speelt zich toch voornamelijk af 
binnen het kader van concrete en 
legitieme vr11gen om hulp? Er is 
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toch niemand c:lle voor zijn genoe
gen een aantal embryo's willaten 
klonen of zijn nageslacht wil op
zadelen met een beetje genetisch 
materiaal van een gorilla? Welke 
arts zal zich gaan bezighouden 
met het kweken van kinderen met 
een ingebouwd muzikaal gevoel 
terwijl er nog zoveel echte mec:ll 
sche problemen zijn c:lle schreeu
wen om een oplossing? Zou een 
seculiere partij als de PvdA zich 
niet kunnen beperken tot een re
latief ongecompliceerde bezin
ning op de gevolgen van nieuwe 
medische technieken voor werk
nemers en verzekerden? Hoewel 
ik enige sympathie heb voor_ dat 
standpunt ben ik toch geneigd te 
denken van niet. Teveel van het 

Arrogantie van de 
onmacht 

Bart Tromp bespreekt: Leonard 

( 

Ornstein & Max van W eezel, De verlo

ren eifenis. Het slinkend vertrouwen in de 

sociaal-democratie, Amsterdam, Bert 

Bakker, 1992. 

Voor de gemeenteraadsverkie
zingen van 2 I maart I 990 stuurde 
het bestuur van de PvdA twee 
miljoen kaarten rond, waarop 
kiezers 'kritische opmerkingen' 
over de partij konden maken. 
Ongeveer duizend reageerden: 
een respons van o,oo5 procent. 

Uit die duizend respondenten 
kozen twee Vrij Nederland-redac

teuren via een niet nader toege
lichte methode er twintig, die 
'representatief voor de ontevre
den PvdA-kiezers genoemd mo
gen worden'(?) en die vervolgens 
aan 'diepte-interviews' werden 
onderworpen. 
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hierboven aangeduid onderzoek 
speelt zich af, of zal zich gaan 
afspelen buiten de context van de 
arts-patient relatie. De concrete 
hulpvraag zal dan onvoldoende 
normerend kunnen werken en de 
traditionele medisch-ethische co
de krijgt minder gewicht. Voor 
een gynaecoloog die veelvuldig 
geconfronteerd wordt met het 
leed van ongewild kinderloze pa
ren staat de medische hulpvraag 
automatisch centraal en is toet
sing van geval tot geval door me
disch-ethische commissies waar
schijnlijk ruim voldoende. Voor 
een biochemicus die in een labo
ratorium werkt aan het lokalise
ren van genen op menselijk oN A 

geldt een heel andere onder-

Representativiteit voor wat dan 
ook is bij zo'n steekproefmetho
de uitgesloten, maar die inter
views Iaten zich met smaak lezen. 
Zij doen, ook in hun resultaten, 
denken aan de fameuze VN-bij
lage uit de jaren tachtig over 'de 
pont van kwart over zeven'. 
Daarin kwamen de passagiers van 
een ochtendpont over het IJ over 
politiek aan het woord. Wat zij 
met name over de PvdA te vertel
len hadden, veroorzaakte een 
tijdlang angst en vrees onder de 
partijpolitici, en een half jaar lang 
werd 'de pont van kwart over ze
ven' een stenogram voor de kloof 
tussen die politici en hun beoogde 
achterban. Daarna was men de 
pont weer vergeten. De PvdA is 
nu eenmaal een inderdaad bewo
gen beweging. 

Die bijlage ligt al zes of zeven 
jaar achter ons, en het interessan
te eraan is dat de klachten van de 
pont-passagiers (voorzover mijn 
herinnering strekt) eensluidend 

zoeksdynamiek. Voor hem is de 
patient een abstractum dat in de 
toekomst mogelijk zal profiteren 
van zijn onderzoeksresultaten. 
Diens concrete hulpvraag is ze
ker geen richtinggevend principe. 
Enige andersoortige morele af
bakening is hier geen overbodige 
luxe . 

Genen en erenzen is, kortom, 
een rapport dat een sociaal-de
mocratische repliek verdient; wat 
mij betreft zowel in positieve als 
in negatieve zin. 

MARGO TRAPPENBURG 

is verbonden aan het Onderzoeks

centrum Recht en Beleid van de 

Rijksuniversiteit Leiden en lid van de 
redactieraad van S&J). 

zijn met wat Van Weezel en Om
stein in dit hoek bij teleurgestel 
de kiezers optekenen. Die klach
ten leefden, zo moet men dan 
wei concluderen, allang voor de 
PvdA tot de regering toetrad en 
voor de tomeloze val van de PvdA 
in de opiniecijfers begon. Het is 
eigenlijk vreemd dat de beide 
auteurs nergens teruggrijpen op 
het eerdere werk van hun colle
ga's, a! was het aileen maar om 
enig perspectief te geven aan het 
trieste beeld dat uit hun inter
views naar voren komt. 

Echoput 
Het beeld wordt nog treuriger als 
Ornstein en Van Weezel hun 
oren te luisteren leggen bij een 
bonte rij (mislukte) voormannen. 
Ieder van hen heeft wei een praat
je waarom het mis is gegaan. Die 
praatjes verschillen nogal. De een 
komt met verhalen over een 
op 'de middengroepen' gerichte 
PvdA-politiek, die ten koste gaat 
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van 'de oude aanhang'. De ander 
komt met een reeks cliche's over 
veranderingen in de maatschappij 
die de aantrekkingskracht van de 
PvdA uitgehold zouden hebben. 
Er is geen arbeidersklasse meer, 
de individualisering ondermijnt 
de solidariteit, de jeugd vliegt uit, 
enzovoorts. Minister Ritzen stelt 
het zonder cliche's, en heeft voor 
dit alles de term 'indicipatie' be
dacht. Het is niet de enige keer 
tijdens het lezen dat de gedachte 
opkomt dat er naast de arrogantie 
van de macht ook zoiets bestaat 
als de arrogantie van de onmacht, 
een kwaliteit waarmee de huidige 
generatie die het in de PvdA voor 
het zeggen heeft, onevenredig 
rijk begiftigd lijkt. 

Het leest snel en prettig, maar 
ik vind dit geen prettige journalis
tiek . In de eerste plaats omdat de 
ondervraagden in feite dienst 
doen om het stand punt van de au
teurs te ondersteunen, een stand
punt dat echter verborgen blijft, 
en aileen valt af te lei den uit sfeer
tekening, woordkeus en de vra
gen die niet zijn gesteld. In de 
tweede plaats omdat geen enkele 
poging wordt gedaan de opvattin
gen, meningen en oordelen die 
worden opgetekend te toetsen 
aan feitelijke gegevens . Een hoek 
als dit is daarom in niet geringe 
mate een bijdrage aan mythevor
ming. Het vormt om zo te zeggen 
een echoput van de politieke en 
journalistieke waan van de dag. 

Van de kopstukken die zijn ge
interviewd heeft Bram Peper in
dertijd - wellicht gelouterd door 
eerdere interviewervaringen -
met kracht van argumenten vee! 
van de teneur die uit het inter
view met hem sprak (of werd ge
suggereerd) weersproken. Oat 
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heeft overigens niet geleid tot 
wijzigingen van de tekst nu deze 
ook in boekvorm verschijnt. 

Geeft De verloren eifenis niettemin 
op een gedeeltelijk onbedoelde 
wijze een goed en herkenbaar 
beeld van de verwarring waaraan 
de PvdA ten prooi is gevallen, en 
hi edt h t hoek een - onsystemati
sche - catalogus van aile mogelij 
ke factoren die aan die verwarring 
debet zijn, de auteurs hebben niet 
vee! te vertellen als zij zich niet 
Ianger achter hun rol als onder
vrager verschuilen. Oat gebeurt 
in het laatste hoofdstuk, da als 
ondertitel 'De sociaal-democratie 
- een zuil op drijfzand' draagt. 

Zij beginnen daarin de huidige 
situatie te vergelijken met die van 
de SDAP in de jaren dertig en die 
van de PvdA in de vroege jaren 
zestig. Ook toen, stellen zij, ging 
het om vernieuwing die aanvan
kelijk mislukte. Maar op den duur 
profiteerden Drees en Den Uyl 
van de processen die eerder in 
gang waren gezet. 

De vergelijking is aileen al wei
rug overtuigend omdat nu van een 
welbewuste poging tot vernieu
wing door een partijleiding geen 
sprake is. Integendeel: bet hoek 
documenteert betrekkelijk dui
delijk dat in de PvdA van de jaren 
tachtig door belden van de jaren 
zeventig we! vee] werd gezucht 
en gesteund, maar dat niemand 
op bet niveau van de beroepspoli
tiek zijn nek durfde uitsteken met 
een werkelijk fundamenteel ver
nieuwingsverhaal. Het hoek do
cumenteert ook dat de officiele 
partijleiding juist krampachtig 
zelfs de schijn van vernieuwing 
trachtte te vermijden, althans tot 
de ingreep in de w A o. 

W einig overtuigend is vervolgens 
de these dat de PvdA een 'mid
denkoers' is gaan voeren die het 
verlies van haar oude aanhang 
heeft veroorzaakt. Het lijkt mij 
meer een probleem dat er op ho
ge posten in de PvdA nog mensen 
zitten die dat denken, ervan uit
gaan dat de inkomensschaal en de 
'links-rechts'schaal identiek zijn. 

Reclamemannen 

De 'conclusies' van de auteurs 
verzanden in een weinig heldere 
beschouwing, waarin alles wat 
eerder in het hoek ter sprake is 
gekomen nog eens wordt her
haald. Zonder dat gepoogd wordt 
belangrijke van onbelangrijke fac
toren te onderscheiden. Het zou 
toch op zijn minst de moeite 
waard zijn geweest om onder
scheid te maken tussen conjunc
turele, politieke, factoren - zoals 
de kwaliteit van de politieke Iei
ding - , en structurele, als de ver
anderende sociale samenstelling 
van het electoraat. 

Van de auteurs moet de PvdA, 
om te overleven, 'haar integriteit 
terugwinnen', 'voor waarden als 
solidariteit en tolerantie (durven) 
staan'. De 'bangelijke, introverte, 
technocratische partij die ze nu 
is' moet plaats maken voor 'een 
PvdA die met creatieve en fanta
sierijke antwoorden de maat
schappelijke problemen te lijf 
gaat'. Wat zulke zinnen feitelijk 
zouden moeten inhouden, blijft 
duister. Dit is de taal van reclame
mannen en public re/ations-advi

seurs, niet die van politieke analy
se. 

BART TROMP 

is redacteur van S&J) 



Grensverkeer tussen 
politiek en filosofie 

B. van Roermund bespreekt: 

B. Tromp, Het einde van de politiek?, 

Schoonhoven, Academic Service 

(Dubio Boeken), z.j. ( 1 990). 

(lnaugurale rede Universiteit van 

Amsterdam, met pro- en epiloog). 

Het einde van de politiek is het visi
tekaartje van Tromp als (bijzon
der) hoogleraar in de theorie en 
geschiedenis van de internationa
le betrekkingen vanwege het Ne
derlands Genootschap voor lnter
nationale Zaken. Oat kaartje zit 
vee! ingewikkelder in elkaar dan 
het oogt. De eerste indruk is die 
van een vlot geschreven overzicht 
van de betekenis van het begrip 
'politiek', verwijzend naar de ac
tualiteit van het zich verenigende 
en zich splitsende Europa, ver
lucht met illustraties en vergezeld 
van een reeks van noten waarvan 
er vele bedoeld zijn voor lezers 
die geen enkele kennis hebben 
van de politieke theorie en filoso
fie. Op het tweede gezicht vallen 
d complicaties op. 

Allereerst in de aanpak. Tromp 
wenst zich te bedienen van 'de in
strumenten die gesmeed zijn in de 
arsenaler:i van de klassieke sociale 
wetenschap, waar de kunstmatige 
arbeid verdeling tussen geschie
denis, sociologic, politieke we
tenschap en politieke filosofie ge
lukkig nog niet bestond' (42). 
W eg dus met de hokjesgeest in de 
weten chap - dat is altijd een 
sympathiek devies. Demarcatie
geschillen zijn inderdaad meestal 
vruchteloos. Aan de andere kant 
echter dreigt het gevaar van syn
cretisme: dat wetenschap kan be
staan in het vrijelijk samenbren
gen van allerlei invalshoeken. Oat 
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is een vergissing: wetenschap be
staat slechts bij de gratie van de 
keuze voor een beperkte invals
hoek op de werkelijkheid, en dat 
geldt zelfs als men de oude in
valshoeken aan de kant wil doen. 
Tromps keuze voor 'de klassieke 
sociale wetenschap' is mij wat dat 
betreft niet geheel duidelijk ge
worden. Oat is, denk ik, een 
beetje inherent aan zijn leerop
dracht: er is een zekere spanning 
tussen theorie en geschiedenis, 
ook - of misschien wei juist - als 
het over internationale politick 
gaat. Ongetwijfeld betekent die 
spanning een bron van enerzijds 
wetenschappelijke risico's, an
derzijds wetenschappelijke ge
drevenheid: wat is spannender 
dan de voortdurende zoektocht 
naar de betekenis van dat onnoze
le woordje 'en' in Tromps leer
opdracht? Het zal blijken. 

Titanensevecht 

Vervolgens de inhoud. Tromp zet 
uiteen dat er verschillende basis
opvattingen van 'politiek' in de 
loop van de westerse geschiedenis 
te onderscheiden zijn. Tot in de 
16e eeuw: politick als deelname 
aan de publieke zaak van de stads
staat (de aristotelische opvatting). 
Tot aan de 1 9e eeuw: politiek als 
handhaven van de soevereiniteit 
van de (vrij-)staat (de Machiavel
lische opvatting). Tot in de tegen
woordige tijd: politiek als vorm
geven aan de maatschappij op ba
sis van een ideologisch program
ma (het Verlichtingsdenken). 

Geen van die drie heeft het 
eeuwige Ieven, en in die zin heeft 
de mensheid in het Westen al ver
schillende keren een einde van de 
politick beleefd. Inherent aan de 
laatste, moderne, opvatting is 
echter dat zij de politick uiteinde
lijk denkt als iets dat beeindigd 
moet worden: zowel in de kapita-

listische als in de socialistische va
riant zijn staat en politiek datgene 
wat ooit zal moeten plaatsmaken 
voor een volmaakte samenlevings
vorm. De hoofdvraag van de ora
tie is nu of deze zeifopvatting van 
de politiek vanuit een filosofisch 
standpunt bevestigd moet wor
den wanneer men de historische 
ontwikkelingen van de laatste 
eeuw serieus neemt . Is na de laat
ste titanengevechten om de aard 
van de genoemde samenlevings
vorm - die tussen totalitaristische 
en democratische systemen - niet 
aannemelijk geworden dat wij 
uiteindelijk de democratische sa
menleving moeten erkennen als 
die waaraan wij in beginsei vorm 
willen geven? Wat overigens niet 
uitsluit dater nog nieuwe gevech
ten geieverd zullen moeten wor
den. 

Daarmee zijn we bij het thema 
waarop sinds Hegel vele variaties 
zijn gespeeld: het einde van de ge
schiedenis (De Man, Gehlen, Ko
jeve, Fukuyama), het einde van de 
ideologic (Bell), het einde van de 
politiek (Schmitt). Het gaat daar
bij niet om voorspellingen over 
een geschiedenis, een ideologic of 
een politiek die in de tijd zal 
ophouden, maar om opvattingen 
van een geschiedenis enzovoort 
die wezenlijk hierdoor geken
merkt wordt dat ze zichzelf opvat 
als een beeindiging van zichzelf. 
Voor wie een dergelijke diagnose 
opstelt van de toestand in de we
reid wordt de uitweg natuurlijk 
gecompliceerd. Tromp maakt het 
er niet gemakkelijker op door in 
een wei zeer beperkt bestek de 
politieke filosofie van een wei ui
terst moeilijk auteur op te voe
ren: Carl Schmitt. Overigens heb 
ik er niets op tegen dat die naam 
valt, integendeel: ik juich de 
groeiende belangstelling voor 
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Schmitt in het Nederlandse taal
gebied toe en vind dat Tromp 
terecht wijst op het belang van 
diens opvattingen over politiek 
voor de zojuist vermelde diagno
se. Schmitts relatie tot het nazis
me in de dertiger jaren is vee! 
gecompliceerder dan in allerlei 
karikaturen wordt aangenomen. 
Oat is momenteel in de literatuur 
zonder meer aanvaard. Vele van 
zijn ideeen vindtmen tegenwoor
dig terug in een andere formule
ring uit onverdachte hoek. Bo
vendien: voor zover die relatie 
met het totalitarisme er wei dege
lijk is kan ze beter ontrafeld dan 
genegeerd worden. 

Carl Schmitt 

Maar wat ik ook vind is dat 
Tromp er hier een weten chappe
lijk potje van maakt. Ten eerste 
wat betreft de insteek: de aller
voornaamste betekenis van 
Schmitt voor het gevoerde debat 
is dat hij de termen van de diag
nose niet aanvaardt. Wie zoals 
Schmitt het onderscheid vriend/ 
vijand als constitutief beschouwt 
voor de politiek, die kan het einde 
van de politiek per definitie niet 
denken. Oat einde zou dan im
mers opgevat moeten worden als 
een 'exclusion de l'exclusion', 
zoals W eyembergh dat treffend 
formuleert. Zie diens artikel over 
het politieke bij Sartre, De bray en 
Girard 'La fin du politique et Ia 
probh~matique de I' exclusion' in 
M. Weyembergh - J.M. Piret 
(red.), La fin du politique/Das Ende 
des Politischen, Brussel, Centrum 
voor de Stu die van de Verlichting 
en van het Vrije Denken van de 
Vrije Universiteit Brussel, 1988, 
pp. 89-1 1 2 (Tijdschrift voor de 
Studie van de Verlichting en van 
hetVrijeDenken, 16(1988)2-4; 
aile artikelen in deze uitgave zijn 
overigens relevant voor Tromps 
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thema). Mij dunkt dat die uitslui
ting van de uitsluiting nog altijd 
noodzakelijkerwijs uitsluiting is, 
zeker als ze binnen de vriend/vij 
and distinctie blijft. Tromp echter 
kondigt Schmitt's opvattingen 
aan als 'redding' van de politiek, 
behandelt ze vervolgens als een 
problematisch recept voor een 
aantal Europese ontwikkelingen, 
ziet aan de ene kant wei dat 
Schmitt het over de historische 
mogelijkheid van de politiek heeft 
en niet over de conceptuele, maar 
wil aan de andere kant zijn tot dan 
toe vooral conceptueel betoog tot 
een afronding brengen. Hij zegt 
in zijn epiloog dat het hem 'di
rect' te doen was om een inschat
ting (en waardering) van de toe
komstige politieke ontwikkelin
gen en 'zijdelings' om de concep
tuele problemen, terwijl iedere 
lezer in de gaten zal hebben dat in 
de hoofdtekst het omgekeerde 
het geval is. 

Ten tweede vind ik dat Tromp 
wetenschappelijk zorgvuldiger 
had mogen zijn in zijn lectuur van 
Schmitt. Hij doet het bijvoor
beeld voorkomen alsof het deci
sionisme bij Schmitt de tegenpool 
van het ideologische Verlichtings
denken is (36). Maar dan zou toch 
eerst bepaald moeten zijn hoe dit 
decisionisme zich verhoudt tot 
Schmitts 'Konkretes Ordnungs
denken'. Oit laatste kan namelijk 
in meer dan een opzicht gezien 
worden als een Verlichtingsideo
logie onder een conservatief 
voorteken. Ook houdt Tromp het 
erop dat dit decisionisme zijn uit
drukking vindt in het ( overigens 
door Schmitt misbruikte) Hob
bes-citaat dat gezag en niet waar
heid het (objectieve) recht maakt 
(36) . Ook dat staat te bezien: het 
decisionistisch moment is veeleer 
te vinden in de definitie van de 

soeverein als de instantie die over 
de uitzonderingstoestand beslist, 
doch (zeker bij de latere Schmitt) 
vooral omdat zij in de beslissing 
de identiteit van een concrete sa
menwerking belichaamt. Maar 
deze instantie is niet soeverein 
omdat zij over de uitzonderings
toestand beslist. De theorie van 
de nomos-basileus (de gestalte van 
de wet als koning) wordt hier 
node gemist. Bovendien - en dat 
is misschien nog wei het belang
rijkste - zowel het liberalistische 
als het socialistische Verlichtings
denken zijn dikwijls innerlijk ver
weven met decisionistische ele
menten, ook als ze zich in hun 
nieuwerwetse 'bestuurskundige' 
vormen hullen. Dus wat is eigen
lijk de tegenstelling? 

Politiek Europa 

Kennelijk is Tromp het spoor op 
het laatst zelf ook een beetje bijs
ter; want - nog steeds over 
Schmitts decisionisme (3 6) - ver
volgt hij: 'Het is dit onaangename 
inzicht in de willekeur van 'letzte 
Entscheidungen' (Max Weber) 
dat er voor garant kan staan dat 
met het zo veelvuldig geconsta
teerde verval van de grote ideolo
gieen niet ook het daarmee ge
lieerde begrip 'politiek', ontdaan 
van zijn utopische, op zelfrnoord 
geprogrammeerde aspect, aan 
zijn einde komt. ' Ik snap werke
lijk niet wat hier staat. Waar ging 
het nu om? Ging het om een be
grip dat aan zijn einde komt of om 
een begrip dat zijn einde mede tot 
inhoud heeft? Ging het om feite
lijke zelfrnoord of om conceptu
ele aporie? Ging het om utopie of 
om ideologie? Ging het om deci
sionisme of om willekeur? Trou
wens, waarom is het verhaal over 
het verval van alle grote ideolo
gieen zelf geen grote ideologic? 
En hoe kan in .'s hemelsnaam het 



'onaangenaam inzicht' in de ver
onderstelde kern van het decisio
nisme ons ertoe verleiden om de 
breuk met het Verlichtingsden
ken te voltrekken? 

De epiloog maakt het er niet 
beter op, al is ruj kennelijk ge
schreven om de zaken achteraf 
nog eens op een rij te zetten (de 
melding van de collegiale compli
menten over het tijdige einde van 
de oratie maken duidelijk dat 
Tromp de perfide aard van som
mige academische conventies nog 
niet geheel heeft doorgrond), 
maar ook dan lukt het niet. lk beb 
al gezegd dat Tromp bij die gele
genheid de theoretische poot van 
zijn leerst~el gauw even vervangt 
door de rustorische, waarscrujn
lijk in het besef dat zijn eigenlijke 
tekst de twee nogal kritiekloos 
verbond. Maar ook op andere 
punten moet de lezer verwon
derd terugbladeren. Op p. 46 bij
voorbeeld spreekt Tromp van een 
bovengrens (burgeroorlog) en 
een ondergrens (bestuur) van de 
politiek, terwijl volgens p. 37 on
der (rnijns inziens onjuiste) ver
wijzing naar Schmitt 'oorlog en 
hurgeroorlog de hoven- en bene
dengrens van de mogelijkheid tot 

Ministers en minis
terraad 

G.J . Schutte bespreekt: R.B. Andeweg 

(red.), Ministers en ministerraad, Den 

Haag, sou uitgeverij, 1990 

'Het gaat niet aileen om de beper
king van een conflictstof vooraf, 
maar vooral ook om de wijze, 
waarbij tijdens de kabinetsfor
matie in (en buiten) het kabinet 
aan conf1ictbeheersing wordt ge
daan.' 
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politiek [zijn]. ' Helemaal op het 
einde maakt ruj duidelijk dat ruj de 
vorrning van een verenigd poli
tiek Europa in de geest van een 
Schmittiaans Grol3raum wense
lijk, maar onwaarschijnlijk zou 
vinden . Waarschijnlijker acht hij 
een ontwikkeling van gefragmen
tiseerde soevereiniteit, waarbij 
statelijke soevereiniteit enerzijds 
wordt benadrukt, anderzijds naar 
bovenstatelijke instanties weg
lekt. Tromp bekent dit vooruit
zicht verre van aantrekkelijk te 
vinden: 'Wordt het bewaarheid, 
dan is er namelijk steeds minder 
ruimte voor 'politiek' in welke 
van de drie door mij onderschei
den betekenissen.' Maar - nog af
gezien van de normatieve vraag 
wat wenselijk is en de feitelijke 
vraag of Tromp de juiste inschat
ting over de toekomst maakt - die 
drie betekenissen van politiek, 
dat waren toch geen mogelijkhe
den waaruit een tijd of een samen
leving kan kiezen om een open
staande ruimte te vullen? 

lk ben van mening dat de losse 
toon waarop Tromp zijn ziens
wijze de wereld in zendt een 
onderschatting is van dat schijn-

Deze uitspraak van A. Timmer
marrs en W. E. Bakema in het slot
hoofdstuk van Ministers en minis
terraad geeft goed aan in welk 
spanningsveld ministers in de 
praktijk functioneren. Acht au
teurs hebben het resultaat van 
hun onderzoek naar het functio
neren van ministers en minister
raad samengevat in een handig 
boekwerkje, voorzien van een 
voorwoord van oud minister
president P.J .S. de Jong. 

Ontwikkelingen worden ge
schetst in rustorisch perspectief, 

baar onschuldige woordje 'en' in 
zijn leeropdracht. Maar het valt 
enorm te waarderen dat hij on
miskenbaar de deur naar de poli
tieke filosofie heeft opengezet in 
de theorievorming over interna
tionale ontwikkelingen. In die tak 
van de filosofie is namelijk mo
menteel vee! te doen dat beslis
send kan zijn voor ons vermogen 
om die ontwikkelingen te ver
staan en er een politiek antwoord 
op te formuleren. Tromp heeft 
gelijk als ruj de herlezing van en de 
bezinning op Schmitt in dat ver
band belangrijker acht dan de 
slechte reprises van Hegel en De 
Tocqueville die men bij Fuku
yama tegenkomt. Hij heeft ook 
gelijk als ruj pleit voor grensover
schrijdend verkeer tussen het po
litieke en het filosofische vertoog; 
dat veronderstelt een wederzijdse 
ontvankelijkheid voor de eigen 
aard en deskundigheid aan beide 
zijden van de grens. Daarom zet 
deze rede wat mij betreft toch een 
toon, a! is het een losse. 

G. VAN ROERMUND 

is hooaleraar Rechtifiloscjie aan de 
Katholieke Universiteit Brabant 

er worden vergelijkingen ge
maakt met de situatie in het bui
tenland, in het bijzonder inDuits
land en Groot-Brittannie. De au
teurs konden beschikken over de 
notulen van rninisterraadsverga
deringen van twintig jaar en Ian
ger geleden, voor recentere ge
beurtenissen moest vooral een 
beroep worden gedaan op pers
berichten en informatie van oud
bewindslieden. 

Een dee! van het materiaal ko
men we ook in eerdere publika
ties tegen. Het aantrekkelijke van 
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dit werk is echter, dat resultaten 
van verschillende onderzoeken 
bij elkaar zijn gebracht, waarbij 
de redactie er voor gezorgd heeft 
dat de onderscheidene bijdragen 
op elkaar werden afgesternd. Het 
spanningsveld dat ik signaleerde is 
eigen aan het politieke bedrijf. Er 
zijn de regels van geschreven en 
ongeschreven staatsrecht, maar 
de politieke praktijk heeft dik
wijls een eigen dirnensie. Afspra
ken worden gernaakt maar poli
tieke wil en persoonlijke ambitie 
zijn tenrninste even belangrijk als 
het geduldige papier. De auteurs 
geven er tal van aardige illustra
ties van. 

Departementalisme en 

partijpolitiek 

Uiteraard begeven de auteurs zich 
niet in politieke discussies, al is de 
grens tussen wetenschap en poli
tiek bij dit onderwerp niet altijd 
even scherp te trekken. Zo rnaakt 
J .Th.J. van den Berg melding van 
ooit nagestreefde politieke ver
nieuwing waar het gaat om de ge
kozen minister-president of for
rnateur. Zijn conclusie is dat we 
nooit verder komen dan lijsttrek
kers met reele 'prernier-poten
tie'. Hij treurt hier kennelijk niet 
over, getuige zijn verwijzing naar 
de risico's van een premierschap 
zoals Groot-Brittannie dat onder
vindt. Waarvan akte! Andeweg 
schenkt in zijn bijdrage vooral 
aandacht aan de wijze van besluit
vorrning in de rninisterraad. Di
vergerende departementale be
langen en uiteenlopende politieke 
visies !open door elkaar heen. De
ze departernentale en partijpoli
tieke verschillen kunnen elkaar 
zowel versterken als neutralise
ren. Andeweg wijst erop dat het 
departernentalisme in de rninis
terraad niet aileen veroorzaakt 
wordt door de departernenten. 
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Ook de Tweede Karner versterkt 
dit verschijnsel doordat ministers 
vrijwel uitsluitend te maken heb
ben met op hun beleidsterrein 
gespecialiseerde parlernentariers. 
De beruchte verkokering dus, 
waarover ook de bijzondere corn
missie vraagpunten uit de Twee
de Karner de staf gebroken heeft. 
Als oorzaken hiervan noernt An
deweg ons kiesstelsel dat het par
tijen mogelijk rnaakt specialisten 
te Iaten verkiezen en het gespecia
liseerde cornmissiestelsel in het 
parlernent en binnen de grotere 
fracties. Mijns inziens is deze ver
klaring wat al te vlot. Ons huiilige 
kiesstelsel dateert van lang v66r 
de huidige verkokering. Depar
ternentalisme is vooral een kwes
tie van rnentaliteit. De partijen bij 
de kandidaatstelling en de fracties 
bij de regeling van de taakverde
ling kunnen zelfheel wat ten goe
de doen. Waarorn bijvoorbeeld 
niet de regel ingevoerd dat geen 
fractielid Ianger dan twee parle
rnentaire perioden hetzelfde spe
cialisrne doet? 

Andeweg wijst erop dat in de 
afgelopen vijfentwintig jaar een 
proces op gang is gekomen van 
wat hij noemt de partijpolitieke 
kolonisatie van het kabinet. Hij 
noernt drie oorzaken van deze 
grotere rol van de partijpolitiek, 
te weten het recruteren van meer 
bewindslieden uit de politiek, de 
totstandkorning en de functie van 
regeerakkoorden en het politieke 
vooroverleg ter voorbereiding 
van de rninisterraadsvergadering. 
In principe kan zo'n grotere par
lernentaire rol duiden op volwas
senheid van ons parlernentaire 
stelsel. Oat geldt zeker voor de 
wijze van recruteren van be
windslieden. Met de regeerak
koorden ligt de zaak al gecornpli
ceerder, de gegroeide praktijk 
van politiek vooroverleg getuigt 

naar rnijn rnening eerder van poli
tieke onvolwassenheid. Oat er re
gelmatig overleg is tussen be
windslieden van dezelfde partij is 
logisch. Oat voorzitters van rege
ringsfracties van tijd tot tijd pro
beren de klok gelijk te zetten is 
ook verdedigbaar. Maar regering 
en Staten-Generaal hebben elk 
hun eigen verantwoordelijkheid. 
Gewoonten als het donderdag
avondoverleg van bewindslieden 
en fractieleiders en het 'Torentje
overleg' lijken wellicht effectief, 
ze ondermijnen de geloofwaar
digheid van het werk van devolks
vertegenwoordiging. 

Dualisme 
Uiteraard heeft dit alles te maken 
met de keuze voor een meer dua
listische of monistische verhou
ding van regering en volksverte
genwoordiging. Oat is ook het ge
val met de plaats van het regeer
akkoord. Vooral Bovend'Eert 
schenkt aaridacht aan dit feno
rneen, maar ook andere auteurs 
brengen het ter sprake. 

Het is bekend dat antirevolu
tionairen werden beschouwd als 
principiele dualisten. Oud-pre
mier Zijlstra heeft daar recent nog 
krachtige uitspraken over gedaan. 
De bijdrage van Bovend'Eert 
leert echter dat enige relativering 
van deze pretentie op zijn plaats 
is. Uitgerekend Abraham Kuyper 
legde als kabinetsforrnateur een 
concept-beleidsprogram voor aan 
een forrnatiewerkgroep bestaan
de uit !eden van de toenmalige 
christelijke fracties . De werkwij
ze lijkt verdacht vee! op die bij de 
forrnatie van de kabinetten-Lub
bers. 

Oat neemt niet weg dat Bo
vend'Eert terecht zegt dat deze 
gang van zaken vanuit staatsrech
telijk oogpunt bezien te betreu
ren is. Hij bepleit te onderschei-



den tussen het regeringsprogram
rna, dat uiting geeft aan de eigen 
bevoegdheid van de ministers bij 
de vorming van het regeringsbe
leid, en het regeerakkoord, dat de 
parlementaire betrokkenheid bij 
de vorming ervan benadrukt. 

De vraag mag gesteld worden 
wat dan wei de voordelen zijn van 
een door of met medewerking 
van Kamerfracties tot stand geko
men regeerakkoord dat vervol
gens dienst doet als regeringspro
gramma. Bovend' Eert wi jst erop, 
dat de staatsrechtelijke betekenis 
ervan beperkt is en dat het gaat 
om de politieke betekenis van het 
regeerakkoord . Tegelijk relati
veert hij echter ook deze beteke
nis. De binding aan de inhoud van 
het akkoord belet het kabinet niet 
afwijkende voorstellen te doen 
die niet kunnen rekenen op de 
steun van de geestverwante frac
ties. Het is dan aan deze fracties 
ter beoordeling of zij hierin aan
leiding zien tot een wantrou
wensvotum. 

Met name onder de kabinet
ten-Lubbers 1 en 11 werd wei ge
wezen op de betekenis van het 
regeerakkoord voor de positie 
van de minister van financien . 
S.J. Toirkens wijst er in haar bij
drage echter op dat ook deze 
minister meestal pas aangezocht 
wordt als het regeerakkoord ge
reed is. Oat is niet bepaald bevor
derlijk voor zijn positie in het 
kabinet. Timmermans en Bakema 
hebben in hun onderzoek naar 
conflicten in Nederlandse kabi
netten voorts niet kunnen ont
dekken dat van het regeerakkoord 
in de praktijk een conflictrem
mende werking uitgaat. Het zou 
dan ook goed zijn als bij toekom
stige formaties de suggestie van 
Bovend'Eert in gedachten werd 
gehouden om duidelijk te onder
scheiden tussen regeerakkoord en 
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regeringsprogramma. De korte 
termijn winst welke fracties via 
een door hen te ontwerpen rege
ringsprogramma denken te berei
ken verkeert gemakkelijk in een 
structured verlies aan betekenis 
van de parlementaire democratie. 

Minister-president 

De bijdrage van Van den Berg 
handelt over de minister-presi
dent. Ik ontleen ook hieraan en
kele uitspraken welke te maken 
hebben met de geloofwaardigheid 
van de politiek. Van den Berg 
merkt op, dat Nederland niet echt 
de premier kiest, maar dat in 
campagnes slechts gesuggereerd 
wordt dat dit zo is. In de praktijk 
blijkt de suggestie niet altijd op te 
gaan. Ieder kent de voorbeelden 
uit het verleden. Is het dan wei 
correct de kiezers te suggereren 
dat zij kunnen stemmen op de 
toekomstige minister-president? 

Extra moeilijk is .dit als het gaat 
om een politieke partij die mag 
hopen hooguit een vice-premier 
te zullen leveren. Van den Berg 
noemt de positie van de vice-pre
mier voomamelijk problema
tisch. Hij komt gemakkelijk 'tus
sen hamer en aambeeld': de pre
mier kan hem het Ieven zuur rna
ken maar ook de collegae van de 
eigen partij en de Kamerfractie. 
Dit laatste geldt in het algemeen 
al voor elke vice-premier. Het 
krijgt een extra accent als hij te
vens de politieke Ieider van zijn 
partij is. Vanuit een problemati
sche positie moet hij profiel geven 
aan de politiek van zijn partij. 
Mijns inziens is dat welhaast een 
onmogelijke opdracht. Coalitie
kabinetten kunnen slechts func
tioneren bij de gratie van politie
ke compromissen. Daar is niets 
op tegen, maar het is iets anders 
dan waarvoor de afzonderlijke 
partijleiders zich in de campagne 

sterk hebben gernaakt. Ministers 
worden geacht politieke compro
missen inhoudelijk te verdedigen, 
Kamerleden zijn er voor om rege
ringsvoorstellen te toetsen aan 
het eigen programma. Het zou 
dan ook een goede zaak zijn als 
in het vervolg de politieke !eiders 
ook van coalitiepartijen in de 
Tweede Kamer zouden zitten. 
Het zou de positie van de Staten
Generaal versterken en - wat be
langrijker is - de geloofwaardig
heid van de politiek vergroten. 

Van den Berg kan uiteraard 
niet heen om de vraag naar wat hij 
noemt het 'soortelijk gewicht' 
van de minister-president. Het is 
evident dat dit de laatste decennia 
is gestegen, ten koste onder meer 
van de positie van de ministers 
van financien en van buitenland
se zaken. lnteressant is zijn con
clusie voor de toekomst: een ka
binet kan am per meer effectief en 
duurzaam functioneren zonder 
een competente en ambitieuze 
minister-president. Toch is Van 
den Berg terecht terughoudend in 
het gebruik van de aanduiding 
'regeringsleider'. Anders dan in 
Duitsland vormt het accent op de 
individuele ministeriele verant
woordelijkheid hiervoor een be
lemmering. Ook de Nederlandse 
politieke cuJtuur spreekt niet 
gemakkelijk over 'leiderschap' 
maar eerder over coordineren en 
stimuleren. 

Deze argumenten lijken mij 
juist maar niet afdoende. De Ne
derlandse minister-president kan 
ook uit staatsrechtelijke overwe
gingen niet als regeringsleider 
aangeduid worden. De regering 
bestaat immers uit Koning en 
ministers. Binnen de regering kan 
dan moeilijk een ander dan het 
staatshoofd regeringsleider zijn. 
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Kabinetsstandpunt 
Ter afsluiting van deze bespreking 
stip ik nog enkele elementen aan. 
Bovend' Eert stelt dat beslissingen 
van de ministerraad van interne 
aard zijn. Naar buiten treedt niet 
de raad, maar de minister of de 
regering op. Zo behoort het in
derdaad te zijn. Maar de praktijk 
lijkt daarmee in toenemende ma
te op ge&pannen voet te staan. Re
gelmatig bereiken de Staten-Ge
neraal van regeringszijde stukken 
die als kabinetsstandpunt worden 
aangeduid. Ik denk aan het stand
punt van het kabinet inzake medi
sche beslissingen rond het levens
einde, toch bepaald geen beslis
sing van interne aard. Het kabi
netsstandpunt was zelfs voorzien 
van een conceptvoorstel van wet 
met memorie van toelichting en 
een dito algemene maatregel van 
bestuur. Volgens de regel van 
Bovend'Eert had in dit geval - en 
in vele andere vergelijkbare ge
vallen - gekozen moeten worden 
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voor een regeringsstandpunt. 
Belangrijke opmerkingen maakt 

Bovend'Eert ook over de status 
van een demissionair kabinet. De
ze verschilt aileen van die van een 
volwaardig kabinet voor wat be
treft de werking van de vertrou
wensregel. Uiteraard een politiek 
relevant verschil, maar het is goed 
dat de auteur erop wijst dat ·er 
overigens geen verandering op
treedt in bevoegdheden en ver
antwoordingsplicht van ministers 
en regering. Dit lijkt mij van be
lang in verband met de suggestie 
van de bijzondere commissie 
vraagpunten om na een kabinets
crisis altijd een debat in de Twee
de Kamer te doen plaatsvinden 
over het gedurende de demissio
naire periode te voeren beleid. 
Het gemak waarmee in 1989 za
ken controversieel werden ver
klaard lijkt mij te getuigen van 
een te eenzijdige benadering van 
de positie van een demissionair 
kabinet. Het niet nemen van be-

sluiten betekent ook niet zelden 
toch besluiten. 
Een hoofdstuk apart vormt de bij
drage van J .W.M. Engels over de 
minister zonder portefeuille. Ac
tueel is zijn opmerking, dat de in
tern-departementale positie van 
de minister zonder portefeuille 
met name in de verhouding met 
het departementshoofd een po
tentieel probleem blijft. Zijn sug
gestie om bij een volgende forma
tie de post ontwikkelingssamen
werking op te dragen aan een 
staatssecretaris van buitenlandse 
zaken verdient zeker overweging. 

Ik hoop dat deze bespreking 
duidelijk maakt dat Ministers en 
ministerraad ook voor politici 
heel wat materiaal biedt dat ver
dere discussie waard is. 

G.J . SCHUTTE 

is lid van de T weede Kamer voor 
het GPV 

Ma 
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kadanso: ZELFS MILIMBO-BAAI STAAT DROOG 

Berstende oktoberhitte, markt in het dorp. 
Een rij geraamte handen tast naar het laatste blik 

Met spaarzaam graan, tegen beter weten in, en mis. 

In de droogte snuffelt een loopse reu aan teefjes aars 
Wordt wild en blaft tegen de grijze golfkolkend 

Tussen bergkeien en het verschrompelend meer. 

Scheurbuikkinderen schoppen grint, hollen strandwaarts, 
Graven met wiebelvoeten naar wie-weet cassave 

Waar zelfs zulke knollen smoren in hun scheuten 

Rotsgekko's, blauwe tong uit bek, schieten over heet 
Zand en liggen plots, buik omhoog, gezouten vlees. 

Visarenden hangen in de Iucht, storten zich op sprinkhanen. 

Zelfs Milimbo-Baai is dood; geen roeiriem wordt erin 
Gestoken. Die vissers, dromend van ooit beter weer, 

Werpen geen net meer uit; en hun smakelijke 

Gore liedjes om de droogte toe te Iaten happen, 
Opgegaan in de verstikking van de morgenrook en uitgebannen. 

Maar onze hoeders, vet van nek, verspreiden een ander verhaal. 

JACK MAPANJE-ma)awi 

Wonend in York, taalkunde docerend aan de universiteit, volgend 
jaar in Oxford werkend aan een lijvig hoek over Afrikaanse seman
tiek. Schreef als leraar in Malawi versjes op het bord in een van de 
levende tongvallen van zijn land. Een onderwijsinspecteur kwam 
langs, zag en was enthousiast en liet de 54 schoolvoorbeelden ver
volgens verloren gaan. Alle dialecten in Malawi zijn sindsdien ver
boden. In 198 I was er een van die spreekwoordelijke droogten in 
Malawi. De overheid liet weten dat er niets alarmerends aan de 
hand was. Mapanje zocht twee jaar later zijn geboortedorp 

Kadango op: op sterven na dood. Nog weer later werd Mapanje, 
uit voorzorg en vol ingehouden woede dichtend in het Engels, 
gevangengezet. Mede door de toekenning van Het Poetry 
International Eregeld kwam hij weer vrij ... en verliet met zijn 
gezin hetland. Een prachtige, menselijke dichter, wars van elke 
politick, die bovenstaand gedicht een yoke noemt ... maar dan wei 
een bittere. 

REIN BLOEM 
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Vanzelfsprekendheid 
Leven en dood 
Global Village 

HOOFDEN & ZINNEN 

De vanzelfsprekend
heid aan de macht 

Nog is RFM Lubbers minister
president, politiek Ieider van het 
CDA en kanshebber voor de op
volging van de voorzitter van de 
Europese Commissie. Maar het 
kabinet wankelt (of het wankelt, 
als u dit leest, al niet meer), 
bondskanselier Kohl schijnt ook 
te azen op de positie van Delors 
en in een televisieinterview zegt 
Lubbers dit: 'Eico Brinkman, die 
lang niet alle mensen zagen als 
topman-CDA,ontpopt zich als een 
voortreffelijke fractievoorzitter. 
Ik tel mijn zegeningen. We liggen 
op koers . Ik geloof dat het goed is 
dat ik niet meer dan drie peri odes 
doe. Je moet je erop instellen dat 
er een nieuwe lijsttrekker komt in 
1994·' 

Lubbers heeft duidelijke taal 
gesproken. Sterker nog, hij heeft 
iets gedaan. 'Lubbers wijst Brink
man als opvolger aan', meldt de 
Yolkskrant. 'Lubbers wijst de
finitief Brinkman aan als opvol
ger', schrijft NRc Handelsblad nog 
wat stelliger. De teerling is ge
worpen. Daarom komt de Yolks
krant vast met een profiel van de 
nieuwe politieke Ieider, ja, van de 
nieuwe minister-president. Hij is 
iemand die vee! delegeert en op 
afstand bestuurt, achter de opi
niepeilingen aanloopt en graag 
om vijf uur thuis is voor het eten. 
Een coA'er wordt sprekend op
gevoerd met milde kritiek: 'In 
zijn profileringsdrift wil hij iets te 
vee] de harde manager zijn. Met 
iets te veel vorm en iets te weinig 
inhoud. Elco is als een oceaan van 
een meter diep .' NRc Handels
blad houdt het wat soberder, 
maar ook hier geen twijfel over de 
toekomst. 'Wat de opvolgings
kwestie ook weer eens duidelijk 

maakt is hoe goed geolied de 
coA-machine momenteel loopt. 
( ... ) Het beeld bij de volgende 
verkiezingen is voor wat het CDA 
betreft nu volkomen helder . De 
lijsttrekker heet Brinkman . En 
dat betekent dat ook de kandi
daat-premier Brinkman heet.' De 
beide dagbladen zijn het in hun 
analyse roerend eens. De Yolks
krant gaat er zelfs al toe over na
men te noemen van mogelijke be
windslieden in het volgende ka
binet. 

Het is allemaal zo helder als 
een oceaan van een meter diep 
waar geen zuchtje wind over 
strijkt en waarin ook geen geloos
de afvalstoffen het zicht op de bo
dem benemen. In en met het co A 
is de vanzelfsprekendheid aan de 
macht. Lubbers hoeft zijn opvol
ger niet eens aan te wijzen, het 
is genoeg als hij zich 'erop instelt 
dat er een nieuwe lijsttrekker 
komt'. De journalisten doen de 
rest. Zij zijn het die Brinkman tot 
winnaar uitroepen van een strijd 
die nooit is gestreden. De opvol
ger. 'The making of Elco Brink
man kan in een hogere versnelling 
worden gezet', constateert de 
NRC. En gooit dan zelf een schep
je olie in de goed-geoliede machi
ne door op te merken dat Brink
man het zo goed gedaan heeft in 
Heerenveen, waar hij nota bene 
optrad als de 'politicus zonder pa
pier en katheder' die uit de losse 
pols met de zaal converseert. En 
daaraan de volgende opmerke
lijke conclusie verbindt: 'Wat 
Brinkman die avond gezegd heeft 
weet niemand meer, maar dat hij 
over het podium heeft gezwierd 
weet iedereen. Na het maatschap
pelijk debat heeft het CDA nu dus 
ook de presentatie naar zich toe 
getrokken.' lmplicatie: het CDA 
had het maatschappelijk debat al 
in zijn greep. Maar waar is dat 
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dan, dat maatschappelijke debat? 
Toch niet binnen het coA zelf, 
zou je zeggen. Na de provoceren
de kanwdering van Brinkman 
door Lubbers en de pers staat er 
tenminste in de kringen van het 
coA memand op die zegt dat het 
op zijn mmst voorbarig is te doen 
alsof de zaak a! beklonken is om
dat er waarachtig nog wei meer 
capabele !eiders in de partij rond
lopen. Ook springt er geen ambi
tieuze afdelingsbestuurder op die 
een russidente groepering aan
konwgt, met zichzelf als onbe
twist midddpunt. Het co A is een 
bestuurderspartij, we erin slaagt 
ongeveer 35oo politieke en be
stuurlijke vacatures te vervullen. 
Belangrijker dan congres of afde
ling is de kaderschool, waar het 

Leven en dood in de 
politiek [I I] 

Ging het in mijn vorige stukje 
(S&JJ, april 1992) over het be9in 
van het Ieven, dan nu over het 
einde. Dus over de dood. En wei 
over de dood voor zover de poli
tiek er bemoeiems mee heeft of 
behoort te hebben. 

Een duidelijke afspraak voor
af: het gaat met over oorlog, 
doodstraf, dodelijke verkeerson
gelukken, levensgevaarlijke sport 
en ander zeer riskant gedrag. 
Daar zou wei vee! over te zeggen 
zijn, maar de meeste van rue za
ken zijn geregeld, ook a! blijft 
ons denken erover tweeslachtig. 
Oorlog geldt als primitief, maar 
er zijn altijd weer genoeg mensen 
te vinden rue hem met graagte 
voeren. De doodstraf is afge
schaft, maar velen zouden hem 

aanstormend talent het ambacht 
leert maar vooral ook gewerkt 
wordt aan een 'gelijkgezinde 
mentaliteit' (zoals voorzitter Van 
Velzen het noemt, NRc Handels
blad 2 3 mei 199 2). Een zorgvul
dig carrierebeleid staat voorop. 
Voor een meuwe functie word je 
op het juiste moment naar voren 
geschoven. En Brinkman was 
kennelijk toe aan een volgende 
stap in zijn politieke loopbaan. In 
zo'n omgeving hoeft aan een uit
verkiezing geen langdurig en 
rommelig debat vooraf te gaan. 
De Ieider komt bovendrijven in 
een rimpelloze kweekvijver. Er is 
geen kritiek, geen ruscussie, geen 
openbaar debat; er gebeurt niets. 
Het co A als onmetelijke oceaan 
die tot je knieen reikt. 

weer willen invoeren; dodelijke 
verkeersongevallen worden door 
de nabestaanden zeer betreurd, 
maar door de samenleving als ge
heel onverschillig tegemoetgetre
den. Ze gelden als de tol die wij 
beta! en voor een intensief wegge
bruik. Levensgevaarlijke sporten 
eisen regelmatig slachtoffers, 
maar oefenen op velen een ge
heimzinnige aantrekkingskracht 
uit. Als er bij auto- of motorraces 
slachtoffers vallen weet de sport
wereld niets beter te doen dan 
een mmuut stilte om daarna met 
onvermmderd enthousiasme de 
races voort te zetten. Er vallen 
regelmatig doden onder de berg
beklimmers, maar nog steeds gel
den ze met als dwazen, maar als 
heiden. In rut alles demonstreren 
wij onze ambivalentie tegenover 
de dood. Wij zijn tegen elke 
vorm van opzettelijk en geweld
dawg doen, maar raken er ook 
door gefascineerd. Het thanatisch 

Natuurlijk, de kranten hebben ge
lijk. Brinkman is de facto kroon
prins af. Maar men laat na deze 
non-gebeurtems op waarde te 
schatten. Het COA heeft zijn o 
stilletjes in het zand Iaten vall en. 
De o van ruscussie, twisten, her
rie, geroezemoes, kinnesinne, 
bekvechterij; alles wat onover
zichtelijk is maar bij het openbaar 
debat hoort als zout bij de zee. Er 
loopt een tweedeling door de Ne
derlandse politiek, maar niet tus
sen links en rechts. Je hebt de de
mocratische partijen, rue geluk
kig de meerderheid van de bevol
king vertegenwoorrugen: PvdA, 
vvo, o66, Groen Links. En je 
hebt de Staatspartij. 

WILLEM WITTEVEEN 

verlangen schuilt mogelijk ruep in 
ieder van ons; we drukken het 
weg met een streng verbod: 'Gij 
zult met doden' en tal van ratio
nalismen. Elk verbod om geweld
darug te doden is een teken van 
beschaving, maar in hoeverre we 
beschaving meer is dan een ver
nisje over het ruwe materiaal van 
de drift tot dood en geweld, wordt 
steeds meer betwijfeld. Op zijn 
minst hebben wij een irrationele 
verhourung met de dood, ook als 
wij er zeer rationed over praten. 
Onze gevoelens sporen kennelijk 
niet met onze logica. 

Maar daar wil ik het met over 
hebben. Ik ga het hebben over 
dood in de politiek voor zover 
grensverlegging tot stand is ge
bracht of bepleit wordt in geval
len van doden uit humane motie
ven. Of althans uit motieven die 
als humaan worden voorgesteld. 
Men betoogt dat in sommige ge
vallen mensen een recht op ster-
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ven zouden hebben en dat de po
litiek daar ruimte voor moet ge
ven . U begrijpt het a!: Ik ga het 
hebben over het voorstel van pro
fessor Orion om aan alleenwo
nende 7 5-plussers op hun verzoek 
thanatische middelen ter beschik
king te stellen om hen in staat te 
stellen zelf een einde aan hun 
Ieven te maken op het tijdstip dat 
zij gewepst achten. Ik zal be
togen dat het soms begrijpelijk is 
dat ouderen liever sterven dan 
blijven Ieven (wat overigens niet 
alleen voor ouderen geldt), maar 
ook dat de politiek niet moet 
overgaan tot het mogelijk maken 
van Drions opzienbarende, maar 
niet erg originele en in ieder ge
val onverstandige voorstel. Maar 
eerst de inhoud en strekking van 
zijn voorstel en de bespreking er
van in het publieke debat. 

In mijn vorige stukje wees ik 
op een ethische redenering met 
behulp van het begrip 'toenemen
de bescherrnwaardigheid'. Jk be
toogde dat je daarrnee niets kon 
aanvangen, omdat in de politiek 
en het recht iets beschermwaar
dig is of niet. Maar er was nog 
meer aan de orde. Ik schreef: 
"Als zoiets als 'toenemende be
scherrnwaardigheid' gebaseerd is 
op empirische kenmerken van 
toenemende levensfuncties, dan 
valt er niet aan te ontkomen dater 
ook zoiets is als 'afnemende be
schermwaardigheid' bij verlies 
van levensfuncties . Een glijdende 
schaal is nu eenmaal een glijdende 
schaal. Waarom zouden bij een 
dalende levenslijn ineens niet em
pirische gegevens van biologi
sche, fysieke, psychische en men
tale aard mogen gelden als ze bij 
een klimmende levenslijn cruciaal 
worden geacht? Ook de ethiek 
kan de logica niet negeren, even
min als de wetenschap dat kan" . 

Welnu ik word op mijn wen-

ken bediend, want Drions voor
stel is helemaal gebaseerd op de 
angst voor een oude dag die ge
kenmerkt wordt door verlies aan 
zelfstandigheid, zelfredzaarnheid 
en waardigheid, en wei als gevolg 
van een dalende levenslijn. Ik ci
teer uit zijn boekje het ze!Jaewilde 
einde van oude mensen (Uitgeverij 
Balans, Amsterdam 199 2) het 
volgende. 

'De grote, meestal niet uitge
sproken, zorg van vee! oude men
sen is dater voor hen een moment 
zal komen waarop zij ook in de 
meest elementaire dingen van het 
Ieven door lichamelijke en gees
telijke achteruitgang niet meer 
voor zich zelf zullen kunnen zor
gen'. (p.13). 'Maar vee! oude 
mensen die in zulke tehuizen 
(bedoeld zijn verzorgings- en ver
pleegtehuizen, G. Ma.) bejaarde 
familieleden of vrienden gaan be
zoeken, vervult het met een bijna 
panische afschuw als ze bedenken 
dat ook zij daar blijvend terecht 
kunnen komen . Zij hebben 
slechts een gedachte: als me dat 
maar bespaard blijft, en in dit 
'dat' is niet aileen uitgedrukt de 
naargeestigheid van dit bestaan 
maar ook het verlies van waardig
heid. Waarom zouden zij het dan 
niet in eigen hand mogen hebben 
om zichzelf op een aanvaardbare 
wijze een dergelijk - ook de ge
meenschap zo zwaar belastend -
levenseinde te besparen? En 
waarom hun niet de rust gegund 
van de wetenschap dat zij v66rdat 
het zover is, op het moment dat 
zij dit willen altijd een dergelijk 
voor hun eigen gevoel onaan
vaardbaar voortbestaan zullen 
kunnen voorkomen?' (p 15). En 
dan wordt het Ieven in een ver
zorgingstehuis getekend met het 
beeld van 'oude hulpeloze men
sen, stil in een hoekje voor zich 
uitstarend of wat onverstaanbare 

dingen mompelend, vaak niet in 
staat zelf het eten tot zich te ne
men, op verzorgers aangewezen 
voor al hun behoeften' . (p. 1 6). 

Men heeft er op gewezen dat 
dit niet het beeld is van een ver
zorgingstehuis, maar van een ver
pleegtehuis en dan nog eenzijdig 
getekend met de somberste keu
ren waarover Orion de beschik
king had (p. 70-71) en men ver
wijt hem dat hij zodoende het 
negatieve beeld over ouderen, dat 
in onze samenleving toch al be
staat, nog eens nodeloos versterkt 
(p. 66). Beide bezwaren zijn juist, 
maar dat neemt niet weg dat ge
vallen, als door Orion geschetst, 
zich voordoen en zich zullen blij
ven voordoen, ondanks en dank 
zij de vooruitgang van de medi
sche wetenschap Orion heeft een 
reeel probleem op tafel gelegd en 
de discussie daarover geopend. 
Daarvoor kunnen we hem erken
telijk zijn. Maar hij biedt ook een 
remedie aan: het ouderen moge
lijk maken op een door hun geko
zen tijdstip uit het Ieven te stap
pen om zichzelf en de samenle
ving het verval van je geestelijke 
en lichamelijke functies te bespa
ren. Je zou dan naar een arts moe
ten kunnen gaan om de middelen 
te verkrijgen om zelf een eind aan 
je Ieven te maken (p. 14). De leef
tijdsgrens wordt gelegd bij 7 5 jaar 
(p. 1 3 en 1 1 1) en verder betreft 
het alleenstaanden, want je mag 
het een partner niet aandoen om 
haar of hem opzettelijk aileen ach
ter te Iaten, terwijl het gezamen
lijk er uit stappen altijd onder de 
verdenking staat van ongeoor
loofde druk van de een op de an
der(p. 109-110). Opdevraagof 
een leeftijdsgrens niet wat wille
keurig is, antwoordt Orion: 'Tus
sen de 65 en 7 5 krijg je de zelf
dodingsmiddelen aileen na her
haalde gesprekken met een arts, 
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daarboven is de verstrekking vrij' 
(p. I I3). lk weet niet zeker of 
Orion dit in voile ernst zegt, want 
in het vervolg van het vraagge
sprek, gevoerd door Frits Abra
hams, spreekt hij badinerend over 
de angst voor de dood en het ge
loof in een hiernamaals . Feitelijk 
echter stelt Orion voor de zelf
dodingspil in het A o w-pakket te 
doen. Hebben straks vuT-ers er 
ook al recht op? 

W etenschapper Anton van 
Hooff heeft er a! op gewezen dat 
Orion zaken bepleit die zo oud 
zijn als het antieke Keos, een ei
land, waar de utopie van de ideale 
omgang met de dood is uitge
vonden (p.55). Inderdaad , achter 
Drions voorstel gaat een opvat
ting schuil over autonomie en 
zelfdoding die zo oud is als het 
klassieke Griekse eudaemonisme. 
Oat is kortweg de leer dat de 
waarde van het Ieven bestaat in 
het ondergaan van genoegen en 
het verrnijden van pijn . Omdat je 
aileen zelf kunt bepalen wat ge
noegen of pijn doet, wordt gepos
tuleerd dat de mens autonoom is: 
dat hij zichzelf de wet kan en be
hoort te stellen. Verder wordt de 
dood voorgesteld als een natuur
lijk einde van het Ieven, zoiets als 
het einde van een voorstelling. 
Zoals een schrijver 'einde' kan 
schrijven op het moment dat hij 
juist acht, zo schrijft de autonome 
mens, door niets verstoord in zijn 
gemoedsrust en emotionele even
wicht, op een zelfgekozen tijdstip 
'einde' onder zijn Ieven. Van de 
nabestaanden wordt niet aileen 
verwacht dat zij respect en be
wondering hebben voor deze 
daad maar ook dat zijzelf emotio
neel in balans blijven en hun ge
moedsrust bewaren. Als immers 
de sul'cidant, rekening houdend 
met de reactie van zijn sociale 
omgeving en wetend dat men ge-

schokt en bedroefd zal zijn, zich 
belemmerd voelt in de uitvoering 
van zijn voornemens, is hij niet 
vrij in zijn autonome beslissing. 
Om een voorbeeld te geven: een 
enkele keer lees je een overlij
densadvertentie waarin staat dat 
een iemand (soms een echtpaar) 
een eind aan het Ieven heeft ge
maakt. Oat schokt mij, ik loop er 
soms een hele dag mee om. Vol 
gens de eudaemonistische zelf
dodingstheorie is dat onjuist, mis
schien wei onvolwassen. Ik heb 
maar de autonome beslissing van 
de su'.icidanten te respecteren. 

Leeft deze voorstelling van 
zaken nu ook bij Orion? In ieder 
geval impliciet. De zelfdoding 
wordt z6 gedefinieerd dat zij neu
traal en gewoon is : De geoor
loofdheid van zelfdoding wordt 
'voor een groot dee! bepaald door 
het feit dat zelfmoord zich niet 
richt tegen het ik van het heden , 
maar de levensmogelijkheden 
ontneemt aan de ik die men nog 
niet is, aan de toekomstige ik. En 
met zijn toekomstige ik voelt de 
gedeprimeerde mens nauwelijks 
solidariteit'(p . I2) . Orion kan na
tuurlijk niet ontkennen dater een 
' ik van het heden' wordt gedood 
en niet een 'toekomstig ik' , red en 
waarom hij spreekt van zelf
moord die zich richt tegen de on
aanvaardbare levensomstandighe
den van een toekomstig ik. Oat is 
een uiterst bedrieglijke voorstel 
ling van zaken. Want niet die on
aanvaardbare levensomstandighe
den worden weggenomen, maar 
een ik dat nu leeft . Met een opvat
ting als van Orion valt niet alleen 
zelfdoding goed te praten, maar 
ook doodslag uit medelijden, 
namelijk om iemand toekomstige 
onaan vaardbare levensomstandig
heden te besparen. Ik kan geen 
gel dig argument bedenken om die 
consequentie te loochenen . 

Antropologisch gezien is het curi
eus dat de continu'iteit tussen het 
huidige ik en het toekomstige ik 
wordt ontkend (weinig solidari
teit met het toekomstige ik, zegt 
Orion) . Oat toekomstige ik is als 
het ware een vreemde die later op 
het toneel zal verschijneo. Orion 
bedient zich hier van de logica van 
het aloude eudaemonistische so
fisme: zolangjij er bent is de dood 
er niet en wanneer de dood komt 
ben jij er niet. Oat wil zeggen: je 
bent er alleen nu. De levenstijd 
wordt in stukken gehakt. Oat is 
volstrekt in strijd met hoe mensen 
de tijd beleven . De beleving van 

de toekomst is een beleving in het 
heden, zoals omgekeerd een bele
ving van een heden aileen moge
lijk is als er een toekomst is. 
Orion presenteert ons hier een 
drogreden, waarvan filosofen als 
Heidegger en Levinas ons kunnen 
verlossen, om maar te zwijgen 
van bijbel en christelijke traditie. 
Maar die mogen van Orion geen 
rol spelen, hij is zeer a-religieus 
en vindt geloof in God volstrekte 
onzin. Vanuit zijn gezichtspunt 
begrijpelijk, want als je d~ dood 
ziet als de 'laatste vijand' (Pau
lus), kun je niet meer voorstander 
zijn van de koele, zorgvuldige be
rekende balanssw'cide. Bestaat die 
eigenlijk wel? 

Door een deskundige op dit 
terrein wordt dit ontkend. De kli 
nisch psycholoog Kerkhof, gespe
cialiseerd in het verband tussen 
depressies en zelfdoding, betwij 
felt zeer of er sprake is van een 
vrije wilsbepaling als iemand tot 
zelfdoding overgaat (p. 2 I). 
Meestal is men zeer ambivalent 
en depressief. 'Het belangrijkste 
motief dat ten grondslag ligt aan 
suicide is het verlangen een einde 
te maken aan een als ondraaglijk 
ervaren situatie. Het besef van 
ondraaglijkheid is echter geen sta-
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tisch besef. Het verandert en wis
selt in sterkte. SW:cidale personen 
worden gekenmerkt door ambi
valentie waarbij de wens om door 
te Ieven en de wens toe te geven 
aan het besef van ondraaglijkheid 
tegelijkertijd aanwezig zijn' 
(p.23). Twee dingen zijn dan be
langrijk om mensen van sui'cide af 
te houden: de beschikbaarheid 
van een .sociaal netwerk waarop 
men terug kan vallen en de ver

schillende belevinB van dezelfde 
situatie (p. 25). Mensen die angst 
hebben voor een oude dag als 
door Orion zo somber geschil
derd, blijken personen te zijn die 
vee] waarde hechten aan zelf
beschikking en zelfredzaamheid 
(p. 26). Maar ja, iedereen is afhan
kelijk van anderen, de een wat 
meer, de ander wat minder, maar 
niemand is uitgezonderd. Kerk
hof zegt dan ook dat het zelfbe
schikkingsrecht aileen kan func
tioneren in een sociale context. 

Er is nog iets waardoor de ra
tionaliteit van Drions voorstel 
wordt aangetast: door toe te ge
ven aan de sW:cidale impuls pleegt 
de betrokkene maar al te vaak 
verraad aan zijn meer karakteris
tieke denkpatronen als hij niet de-

Global Village 

Het nationalisme viert hoogtij in 
de wereld. Extreme voorbeelden 
hiervan zijn te vinden in Midden
en Oost-Europa en in de voorma
lige Sovjet-Unie. Ook elders op 
de wereld echter zien we dat vol
keren die jarenlang met andere 
volkeren in een staatsverband sa
menleefden, zich van hun ge
schiedenis bewust worden en zich 
willen onderscheiden van de an-

pressief is. 'Zelfbeschikkings
recht is niet altijd uitvoerbaar 
vanwege een gebrekkig zelfbe
schikkingsvermogen' (p. 30). 

Met deze laatste zin lijkt mij de 
kern van de zaak getrolfen te zijn: 
Orion gaat er stilzwijgend vanuit 
dat bij de uitvoering van het zelf
beschikkingsrecht het zelfbeschik
kingsvermosen aanwezig is. Oat 
strijdt met de feiten. Orion wuift 
die bezwaren overmoedig weg 
( 1 o 3-1 24) en dat is tekenend voor 
het ondoordachte van zijn voor
stel . Als hij aan het slot van het 
boekje ( 1 24) zegt dater nog heel 
wat denkwerk nodig is, kan ik dat 
van harte beamen . 

Kan dan het lot van oude men
sen niet zo verschrikkelijk zijn als 
Orion zich voorstelt? Soms, lang 
niet altijd. Het punt is echter dat 
niemand van te voren weet dat 
zo'n lot jete wachten staat. Wie 
voor vrees voor zuLk een mogelijk 
lot een einde aan zijn Ieven wiL 
maken, is moeilijk tegen te hou
den. Maar het maakt een gewel
dig verschil of men iemand pro
beert tegen te houden dan wei vrij 
baan geeft. Orion wil vrij baan 
geven en dat betekent gewoon 
'hulp bij zelfdoding'. Oat geldt 

deren. Steeds vaker uiten deze 
nationalistische gevoelens zich in 
geweld, aangemoedigd door poli
tici die deze gevoelens exploite
ren ten nutte van de eigen positie . 

Nederlanders denken, dat zij 
niet behept zijn met een vorm van 
nationalisme. En toch is dat wei 
het geval. Nederland en haar in
woners staat centraal in de Ne
derlandse politiek. De vervolma
king van onze eigen maatschappij 
is de doelstelling van de politieke 
partijen en daarmee van de kie-

nog steeds als een misdrijf. Laat 
dat vooral zo blijven. Laten we 
medici het lot besparen toneel
knecht te moeten zijn van diege
nen die regisseur van hun eigen 
dood willen zijn en Iaten we het 
oude mensen niet aandoen hun 
het gevoel te geven dat hun 'vrij
willig' vertrek uit het Ieven door 
de samenleving als vanzelfspre
kend wordt beschouwd. 

En de politick? De politiek 
moet ophouden over de toekom
stige onbetaalbaarheid van de ver
grijzing te praten en de verzor
ging van oude mensen te zien als 
een last die niet meer op te bren
gen valt. In mijn contacten met 
ouderen merk ik dat dat als zeer 
belastend en beledigend wordt 
ervaren. Vanouds werd een be
schaving gekenmerkt door haar 
respect en zorg voor ouderen. 
Laat dat vooral zo blijven, hoe 
oud mensen ook worden en wel
ke verzorging ze ook nodig heb
ben 

GERRIT M ANENSCHIJN 

Hoosleraar ethiek aan de Theolo
Bische Universiteit van Kampen 

zers geworden. Er stijgt een geur 
van eng provincialisme op vanuit 
de Nederlandse politick. Het gaat 
over onze verzorgingsstaat, ons 
financieringstekort, onze werk
loosheid, onze benzineprijzen. In 
Nederland waart dus het nationa
listische virus net zo goed rond 
als elders, zij het met een sociaal
economische inslag. 

Ook in de buitenlandse politiek 
probeert Nederland vol te hou 
den, dat ze zich '!Is natie-staat kan 
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blijven manifesteren. Een voor
genomen bezoek aan Zuid-Afrika 
van de minister-president is zo'n 
poging om te verhullen, dat Ne
derland op weg is een provincie 
van Europa te worden zonder een 
eigen buitenlands beleid. De ont
wikkelingen, zoals die niet aileen 
Europees, maar ook mondiaal te 
onderkennen zijn, wijzen erop 
dat nation ale staten aan belang in
boeten ten gunste van (semi-) su
pra-nationale organisaties. 

De Europese Gemeenschap is 
het duidelijkste voorbeeld van 
zo'n organisatie. 

Ondanks allerlei, op nationa
listische gronden geuite beden
kingen tegen verdere uitbouw via 
het Verdrag van Maastricht, zal 
de E G doorgroeien ten koste van 
de nationale staten. Zo is inmid
dels ongeveer so procent van on
ze Nederlandse wetgeving over
vleugeld door Europese regel
geving. Middels het eerder ge
noemde V erdrag van Maastricht 
worden nog meer onderdelen van 
het nationale beleid onderge
schikt gemaakt aan de Europese 
Gemeenschap, o.a. het terrein 
van de sociale zekerheid. 

Aansturing vindt ook plaats 
vanuit mondiale organisaties. De 
u N c E o-conferentie in Brazilie is 
richtinggevend voor het nationale 
milieubeleid. Als het nog eens tot 
een overeenstemming binnen de 
GATT over de landbouwsubsidies 
en de handelspolitiek komt, dan 
heeft dat onherroepelijk gevolgen 
voor het interne nationale beleid 
ten aanzien van de landbouwsec
tor. 

De wereld als 'global village' is 
een begrip geworden. Onze aard
bol .is door allerlei technologische 
ontwikkelingen relatief zo klein 
geworden, dat ons handelen, in
dividueel en in groepsverband, 

directe gevolgen heeft voor ande
ren elders op de wereld. Er is een 
proces van internationalisering 
aan de gang, dat het wereldbeeld 
volstrekt zal veranderen en dat 
een andere vorm van bestuur zal 
vereisen. De nationale grenzen, 
maar ook die van provincies en 
gemeenten zijn nog slechts sym
bolisch en te verklaren uit het 
veri eden. 

Mensen en problemen trekken 
zich niets meer aan van die gren
zen. Het aantal vliegkilometers 
groeit, we gaan steeds meer en 
steeds verder op vakantie. Het 
aantal rnigranten dat zich elders 
op de wereld en ook in Nederland 
metterwoon wil vestigen blijft 
toenemen. Mondiale commu
nicatiemiddelen brengen het 
nieuws van elders a Ia minute op 
het TV-scherm thuis. We consu
meren meer en meer goederen en 
produkten die buiten Nederland 
en Europa worden geprodu
ceerd. De resten ervan brengen 
we het liefst als afval weer terug. 
Als in de Sovjet-Unie een kern
centrale op tilt slaat, dan kunnen 
we onze zelf geteelde spinazie 
niet meer eten, of nog erger. De 
zure regen hier wordt veroor
zaakt door de industrie elders in 
Europa. 

Naar mijn mening zal de ge
signaleerde internationalisering 
moeten leiden tot een integratie 
van buitenlands en binnenlands 
beleid. Het zijn nu nog twee vol
strekt gescheiden werelden, ook 
binnen de Partij van de Arbeid. 
Vanwege de steeds grotere on
derlinge wereldwijde 
verbondenheid tussen de mensen 
zal de be-sluitvorming over de 
verdeling van de financiele mid
delen integraal dienen plaats te 
vinden. Daarbij zullen discussies 
over percentages voor ontwikke
lings-samenwerking en Midden-

en Oost-Europa, maar ook over 
koopkrachtplaatjes tot op tienden 
achter de komma voor binnen
lands gebruik vee! meer in on
derlinge relatie en met het oog op 
de mondiale effecten gevoerd 
moeten worden. 

Op dit moment vindt een her
overweging plaats van de zoge
naamde buitenlandmiddelen. Op 
zich is die zeer relevant, gezien de 
gesignaleerde wijzigingen in het 
wereldbeeld. Ze wordt echter 
bep~rkt tot de buitenlandsector, 
en dan met name ontwikkelings
samenwerking, hulp aan Oost
Europa en de defensiebestedin
gen. Mede gezien de internatio
nalisering van onze maatschappij 
lijkt het een uitgelezen gelegen
heid het proces uit te breiden tot 
de binnenlandsector. 

De Partij van de Arbeid zou 
hier, vanuit de traditie van de 
internationale solidariteit, een 
voortrekkersrol kunnen spelen. 
Op zich zal dat geen gemakkelijke 
operatie zijn, want de keuzes die 
in dit verband aan de burgers 
voorgelegd zullen worden, zullen 
pijnlijk zijn. Het betekent een 
andere definitie van armoedebe
strijding ( een internationalisering 
van het sociaal stelsel, de verzor
gingsstaat), een andere levensstijl 
en dus meer betalen voor milieu
vervuilende luxe, een afscheid 
van de nationale staat als bepalen
de factor . We zullen ervoor moe
ten kiezen om een systeem van 
veiligheids- en rnilieuvoorzienin
gen op wereldschaal te gaan op
bouwen. 

Ook een andere aanpak van 
bijvoorbeeld ons sociale zeker
heidssysteem is vereist. De ver
zorgingsstaat is een nationale 
staat. De Partij van de Arbeid is 
nog niet vee! verder gekomen. 
Dat is gebleken in het rapport
Wolfson 'Niemand aan de kant'. 

359 
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Daarin werd zegge en schrijve 
slechts een kolom gewijd aan de 
intemationale dimensie van de 
sociale zekerheid. Het rapport 
geeft een nationale oplossing, 
maar geen Europese, laat staan 
een mondiale. Zelfs een aanzet 
daartoe ontbreekt. Hier dienen 
vragen aan de orde te komen als: 
zijn rijke volkeren bereid belas
ting/premies te betalen voor het 
gezamenlijk onderhoud van arme 
volkeren? Is een soort wereldbe
lasting mogelijk naar rato van 
de rijkdom van gemeenschappen? 
Willen we bezuinigingen op bin
nenlandse uitgaven, en dus ook 
op onze -sociale zekerheid, toe
passen ten behoeve van een gelij
ke verdeling op de wereld? 

De Partij van de Arbeid belijdt 
nog altijd de internationale soli
dariteit als een van de grondsla-

gen voor het politiek handelen. 
Oat blijkt te weinig uit het dage
lijkse concrete beleid. Ook de 
PvdA-politici doen mee aan het 
eeuwige korte termijn gemieze
muis in het Haagse circuit, terwijl 
de essentiele problemen in de we
reid om besluitvorming op grote 
lijnen vragen. 

Als er een nieuwe vorm van 
sociaal-democratie gezocht client 
te worden, die nieuwe wegen be
wandelt dan zal de PvdA zich 
moeten ontworstelen aan het na
tionale provincialisme. De Evert 
Vermeer Stichting van de PvdA, 
die in mei haar 25-jarig bestaan 
vierde, kan daarbij een uitermate 
nuttige rol vervullen. Ze zal dan 
zelf ook een nieuwe orientatie 
moeten zoeken zonder overigens 
de basis van internationale solida
riteit los te Iaten. De exclusieve 
gerichtheid op de Derde W ereld 

als samenhangende doelgroep zou 
moeten verdwijnen. Door de in
ternationalisering van de proble
men zullen ook dit soort onder
verdelingen verdwijnen . Het zal 
dan vee! meer om mensen waar 
ook ter wereld gaan, ongeacht na
tionale grenzen of werelddeel. Er 
zal een nieuw concept van armoe
debestrijding dicht bij huis en ver 
weg, van een duurzame wereld 
en een evenwichtige economi
sche ontwikkeling met een ande
re bestuurlijke orientatie moeten 
worden ontworpen. Een nieuwe 
uitdaging voor de PvdA in de ko
mende jaren! 

COR DEVOS 

Bursemeester van Overjlakkee; oud
coiirdinator van de Evert Vermeer 

Stich tins 



In maart 1 994 vinden de eerst
volgende reguliere verkiezingen 
voor de Tweede Kamer plaats. 
Wellicht worden stemgerechtig
den al eerder naar het stemlokaal 
geroepen . Zeker nu een fors deel 
van het electoraat geen duidelijk 
beeld van de PvdA heeft, is het 
van belang dat de partij zich via 
een wervend programma aan de 
buitenwacht presenteert. Oat zal 
niet meevallen. Verkiezingspro
gramma's zijn in Nederland 
doorgaans lang, inhoudelijk zo
wel gedetailleerd als vaag, ge
schreven in ontoegankelijk jargon 
en voorzien van een tekortschie
tende financiele verantwoording. 
Oat is verklaarbaar. Programma's 
zijn de vrucht van interne com
promissen en zij hebben vooral 
betekenis als leidraad bij onder
handelingen over eventuele rege
ringsdeelname met andere partij
en. 

Het kan anders. Oaarom heeft 
de redactie een aantal partijgeno
ten en geestverwanten gevraagd 
om in kort bestek hun verkie
zingsprogramma aan de lezers 
van Socialisme en Democratie voor 
te leggen. Geen dorre opsom
ming van wensen, geen onbetaal
bare luchtfietserij. Het gaat om 
het trefzeker verwoorden van vi
sie: wat heeft het socialisme in het 
begin van de jaren negentig voor 
boodschap aan een democratische 
samenleving? En: wat stelt een 
nationaal politiek programma 
(nog) voor in een zich verenigend 
Europa? 

Een vraaggesprek met W.F. 
Ouisenberg, president van de Ne-
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derlandse Bank, opent deze serie. 
Dat heeft een reden. ln 1976 pu
bliceerde de vroegere PvdA-mi
nister van Financii!n in dit blad 
een kort, altematief verkiezings
programma (Dooraaan 1977), dat 
een belangrijke bijdrage vormde 
aan het debat in de partij. Citaat: 
'Mijn altematief geeft in hoofd
zaak richtingen aan ( ... ), het biedt 
uitdrukkelijk de mogelijkheid in 
te spelen op nieuwe situaties en 
veranderende omstandigheden, in 
plaats van de ontwikkelingen ( ... ) 
te willen sturen (bevriezen?) op 
basis van tijdgebonden inzichten. 
Het beleid ( ... ) behoort te wor
den getoest, bij voortduring, aan 
overeengekomen uitgandspunten 
en uitgezette hoofdlijnen . Niet 
door de partij die uit angst voor 
een compromis op ieder beleids
terrein nauwkeurig wil vastleg
gen wat er moet gebeuren en 
liefst ook hoe. Zo is er onvol
doende plaats voor een belangen
afweging binen het totaal van 
wens en ( .. ) .' 

Een pleidooi voor helderheid 
over uitgangspunten en voor be
perking van het program tot 
hoofdlijnen van het te voeren be
leid. In deze geest hoopt de re
dactie de lezers een serie beknop
te verkiezingsprogramma's te 
kunnen aanbieden, die zijn ge
schreven door mensen met heel 
verschillende posities en stand
punten. In de komende nummers 
zult u ze aantreffen. 

Als aftrap de weergave van 
een gesprek met Bankpresident 
Ouisenberg. 
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'Jullie moeten goed be
seffen, dat ik vanuit mijn 
huidige positie geen poli
tieke uitspraken kan doen. 

Duisenberg: 
'De arm en rijker, 

niet de rijken 
armer maken' 

taken en overdracht van be

voeedheden aan oreanen van 
de E G uitsluitend konden 

Maar ik ben nog steeds van 
voorteaan onder de voorwaar

de dat democratische zeeeen
menin.g 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 
schap en controle binnen de 

Gemeenschap eewaarbored 
zouden zijn . 

FLIP DE KAM 'Je ziet - na het Deense 
'nee' - in diverse lidstaten 
aarzeling over onderteke
ning van het verdrag van 
Maastricht. Zoals ik het 

WILLEM WITTEVEEN 

Redacteuren van S&J) 

leidsruimte 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 
uitwijken, en die zodoende een zeer aanzienlijk be
lastingvoordeel behalen . Die belastingvlucht is al 
snellucratief. Al te forse verhogingen van de benzi
ne-accijns leiden eveneens tot grenseffecten: men 
gaat bij de zuiderburen 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 
gulden aan de Ouitse mark - van belang voor de 
inflatiebestrijding - kan Nederland trouwens toch al 
geen zelfstandig monetair 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 dee/ van de natio

nale soevereiniteit if te staan aan 'Brussel '. Uw proeram 

Dooreaan 1977 stelde destijds dat de uitbreidinB van 

zie, richt het verzet zich 
niet allereerst tegen de 

Economische en Monetaire Unie (EMu). lk schrijf 
die aarzeling toe aan emotie, aan vrees te worden 
overheerst door de grote lidstaten. Het was mis
schien verstandiger geweest om eerst het Europese 
parlement te versterken. Toch - als hier in Neder
land een referendum werd gehouden - 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 bel oven die je niet waar kunt rna
ken. Houd je je aan deze vuistregel, dan wordt het 
program vanzelf kort. 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 met en 
zonder Europa. ' 

Demoerl!fische ontwikkelineen 

In 1976 beliep de opbrenest van belastineen, sociale pre
mies en niet-belastinesmiddelen (de zoeeheten collectieve 

'lasten ') oneeveer 49 procent van het nationaal inkomen. 
Thans bedraaet het in het reeeeraccoord verankerde 'las

ten 'plifond 53,6 procent. In uw proeram Dooreaan 

1977 werd destijds oneeveer de he!ft van de ree1e eroei van 
het nationale inkomen opzij eezet voor verbeterinB van 

lonen en winsten, de andere he!ft mocht worden cifeeroomd 

voor de .financierinB van collectieve uiteaven. Dit kwam 

overeen - bij vier procent eroei en twee procent verbeterinB 

van de particuliere inkomens - met een stiJBinB van de col
lectieve 'lasten'druk (CLD) met een punt per jaar (1 pro-

• 
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cent-norm). Thans streqt het kabinet naar stabilisatie, kon 

het zijn eniae verlaainB van de CLD. Wat is thans hun po
sitie? 

'Daar doe ik geen uitspraak over. lk wil er wei 
op wijzen dat de econornische 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 daarna te rna
ken met een geweldig groat 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 
A ow 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 besluitvorrning 
over de volstrekte bewegingsvrijheid van personen, 
goederen en geldstromen is a! 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 vee! grater 
dee! van het nationaal inkomen via overheid en so
dale 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
reo 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 .financierinas

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 1994 komt het.financierinastekort uit 

op 3,2!) procent. Het tekort van de aehele overheid mao 

volaens de in Maastricht ifaesproken norm niet honer zijn 
dan 60 procent van het bruto binnenlands product. Wat 

betekent dit concreet voor politieke partijen die een pro

aram formuleren voor de kabinetsperiode 1994-1998? 
'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 NI) omhoog moeten, zeg met een procent 
van het N 1. Het gaat vooral om verbetering van onze 
infrastructuur. Volgens de gulden regel mag het 
jaarlijks tekort dan ongeveer twee procent N 1 bedra
gen. 

Oat is de trendwaarde. Het feitelijk tekort mag 
daaromheen fluctueren, 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 10-1!) 

miljard aulden moet worden bezuiniad. Thans leent de 

overheid ieder jaor 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 voile 
leed niet over de kiezers uit te storten. Beloof in ie
der geval geen geldverslindende dingen.' 

Prioriteiten 

Veel 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 geintensiveerd. In Dooraaan 1977 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. 
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.' 
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Stel je even we/ duidelijke prioriteiten, dan neemt de nood
zaak van miljarden bezuinisinsen alleen maar toe. Welke 
'linkse' bezuiniainaen moeten in het verkiezinasprosram

ma, om later het verwijt van kiezersbedroa 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 Dooraaan 1977 [Duisenberg interrumpeert: 'lk 

zou het nu anders noemen, uithuilen en opnieuw beainnen, 

if zoiets . . . '] was inzake ombuiainaen wei niB concreet (uit

zonderinaen zijn het pleidooi voor inkomenscifhankelijke 

kinderbijslaa en beperkina van weaenaanlea). 
'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 1991. De keuze was: beperk je de hoog
te of de duur van de uitkeringen? Ik heb toen publie
kelijk in de SER 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. 1k kon het eerst niet geloven toen ik het 
hoorde. 

Een feit is dater 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 bereke
nen. Belangrijke exteme ontwikkelingen zijn be
kend. Je noemt je voomaamste prioriteiten ... ' 

De Kam: 'De Pvda heift aileen 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 
moe ten maken.' 

Maar de .financieel-economische randvoorwaarden die 

je jeze!f opleat berusten toch ook op een keuze? 
'De ervaring heeft rnij 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.' 
Dooraaan 1977 was duidelijk over de inkomensverdelina. 

De laaaste inkomens dienden sneller te stijaen dan de ae

middelde loonsverbeterina. Een soort koppelina-plus. 
'Ik blijf geneigd om te kiezen voor de onderkant, 

maar je moet geen gouden bergen bel oven. 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 huidiae omstan

diaheden andere beleidsdoelstellinaen op ontoelaatbare 

wijze in het aedrana? Of waaat u zich niet op a lad verde

linaspolitiek ijs? 
'Ik constateer in tamelijk brede kring de neiging 

om de inkomensverschillen tussen econornisch ac
tieven enerzijds en uitkeringsontvangers anderzijds 
wat groter te maken. Zo'n beleid wordt verdedigd, 
omdat het kan leiden tot extra econornische groei . 
Er is dan meer voor iedereen. Het gaat erom dear
men rijker te maken, niet om de rijken armer te rna
ken.' 

• 

• 
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Klaprozen tussen 
de ru1nes van 
Absurdistan 

Bij aankomst in Praag treft 
me in de hal van het cen- Dr. Miloslav Fiala - pries
traal station een plaquette 
waarop in een regel een 
fundamenteel politiek pro
gram wordt ontvouwd: 

GER VERRIPS 
ter, econoom, secretaris 
van de jaarlijkse conferen
ties van de Tsjechische en 
de Slowaakse bisschoppen 

Redacteur van S&]) 

The world must be made sife 

for democracy. De woorden 
zijn van Woodrow Wilson, de president van de Ver
enigde Staten van Am erika die de toon zette voor de 
staatkundige herindeling van Europa na de Eerste 
W ereldoorlog, welke in 1 9 19 de eerste Republiek 
Tsjecho-Siowakije ter wereli:l bracht. Het credo van 
Wilson wordt de reizigers in herinnering geroepen 
sedert november 1990, een jaar nadat de weeen van 
een Auwelen revolutie aan het eind van de gelukkig 
koud gebleven Derde Were! door log de geboorte 
van de nieuwe, democratische republiek inleidden, 
die de volkeren van Bohemen, Moravie en Slowa
kije in de Europese historie werd toegestaan. 

De gedachten gaan terug naar de visionaire 
geschriften van Thomas Masaryk, de Tsjechische fi
losoof en politicus, die de vorrning van de eerste 
republiek programmatisch en diplomatiek voorbe
reidde en er tot kort voor haar ondergang tijdens het 
voorspel van de Tweede Wereldoorlog staatshoofd 
van was. Masaryks stellingen in Het nieuwe Europa 
zijn gebaseerd op het inzicht dat de democratie 'van 
menselijke en niet van goddelijke oorsprong is, zoals 
de theocratie zich aanmatigt'. Het zijn de Tsjechen 
ge-weest die met hun Reformatie als eersten het 
middeleeuws theocratisch gezag in het Rooms-Ka
tholieke Europa hebben gebroken en daarmee een 
nieuw tijdperk inluidden. Sedert hun militaire ne
derlaag in de Dertigjarige Oorlog, bezegeld in 1648, 
hebben het machteloze Bohemen en Moravie er 
eeuwenlang voor geboet onder het juk van vreemde 
heersers; pas na de bijna gelijktijdige ondergang van 
de Russische, Duitse en Oostenrijks-Hongaarse kei
zerrijken, de drie laatste theocratische ingerichte 
grootmachten in ons werelddeel, in 19 1 8, aan het 
einde van de Eerste Wereldoorlog, ontstond ruim
te voor de vorrning van een onafhankelijke staat. Zij 
kon worden benut dankzij Masaryk die zich met zijn 
patriottische aanhangers aan de zijde van de geal
lieerden in het Westen had geschaard. 

- ontvangt me in een 
groot, modern ingericht 

bestuurscentrum in het Noorden van Praag. 
Het gebouw staat er sedert 1 9 2 9 en was in ge

bruik als seminarie voor priesteropleidingen tot het 
in de jaren vijftig werd geconfisceerd en, na een ro
yale renovatie, het onderkomen was van de redactie 
van het maandblad Vraaastukken van vrede en socia

lisme, vanaf 1958 het enige gezamenlijke theoreti
sche tijdschrift van de internationale communisti
sche beweging- sedert de conAicten tussen Moskou 
en Beijing strikt op het in het Kremlin gangbare 
marxisme-leninisme afgestemd. Ik herinner aan het 
in mei 1990 verschenen laatste nummer. Het bevat
te een opmerkelijke bijdrage vanuit het Vaticaan -
gepubliceerd in het kader van de dialoog tussen Ro
me en Moskou, op gang gekomen na de gesprekken 
tussen de laatste Ieider van de Communistische Par
tij van de Sovjet-Unie, Gorbatsjov, en paus Johannes 
Paulus 1 1 - waarin vanaf de Heilige Stoel te kennen 
werd gegeven dat de leidende rol van de communis
tische partij in de staat voor de katholieke kerk 
onder bepaalde voorwaarden aanvaardbaar zou kun
nen zijn. Fiala heeft daar echter geen aandacht aan 
besteed. Westeuropese sociaal-democraten re
ageerden overigens a! eerder instemmend op ver
zoeken van de redactie van Vraaastukken van vrede en 
socialisme; de laatste bijdrage vanuit deze kring in het 
nummer van mei 1990, was van de hand van de 
toenmalige voorzitter van de PvdA, Marjanne Sint. 
Niet alleen communisten werden verrast door het 
optreden van de volksmassa's die de economisch en 
politiek krachteloze regimes in het voormalige Sov
jet-rijk de laatste stoot toebrachten. 

Katholieken golden in het overwegend prote
stantse en liberale Tsjechie sinds de contrareforma
tie, die de volkeren van Bohemen en Moravie van 
hun rebellerende intelligentia en adel beroofde, 
vanwege het optreden van de clerus als hulpkracht 
van de keizer in Wenen, in de eerste republiek min 



of meer als tweederangs burgers en voelden zich ook 
zelf veelal zo. Vier decennia communistisch bewind 
hebben daar een eind aan gemaakt. 

In 1949, een jaar na de communistische machts
greep, zette Klement Gottwald, die vanaf 19 2 9 tot 
zijn dood in 1953 de sterke man in de Tsjecho-Slo
waakse c P was, een frontale aanval in op het rooms
katholicisme. De toenmalige algemeen secretaris 
van de partij, Rudolf Slansky - enkele jaren later na 
een showproces om geheel andere redenen terecht
gesteld - leidde de poging tot liquidatie van de kerk, 
onder andere door massa-arrestaties onder de gees
telijkheid en het gewelddadig ontruimen van de 
kloosters; in de nacht van 1 3 op 14 april 19 so wer
den alle zes en een half duizend monniken en non
nen opgepakt en naar dwangarbeiderskampen afge
voerd. Er werd sindsdien nog slechts speelruimte 
gelaten aan een Katholieke Actie, die zich richtte naar 
de wensen van de CP, en sinds de jaren zestig aan 
Pacem in Terris, in de volksmond 'de paxterriers ' ge
heten, een zich naar het partijgezag schikkende actie 
van collaborerende katholieken, opgericht naar aan
leiding van het Vaticaans Concilie. 

De vervolgingen brachten enorme verliezen 
voor de kerk met zich mee, maar de geboden weer
stand leidde ertoe, dat zij een volwaardig partner in 
de democratisch illegaliteit werd. Begin jaren tach
tig kreeg het verzet van de katholieken een krachtige 
impuls van buitenaf door de benoeming van een 
Poolse bisschop tot paus. Onder Johannes Paulus 1 1 

ging het Vaticaan confrontaties met het regime in 
Praag niet meer uit de weg: in 198 2 werd elke deel
name van katholieken aan Pacem in terris verboden, 
waama de kerk in 19 8 8 enige autonomie herwon en 
na tientallen jaren op de vele vacante plaatsen weer 
enkele bisschoppen konden worden benoemd. Eind 
1989 behoorden de katholieken vanzelfsprekend tot 
het republikeinse alternatief waarvoor het Sovjet
communistisch bewind plaats moest maken. Vaclav 
Havel verbond aan zijn benoeming als president een 
kerkelijke plechtigheid in een van de kathedralen in 
Praag geleid door aartsbisschop Tomasek. Hij week 
daarmee opmerkelijk af van de gang van zaken onder 
zijn vereerde voorganger Masaryk wiens politieke 
tradities hij uitdrukkelijk wil voortzetten. 

Havel is overigens niet de enige geweest die bij 
de aanvaarding van het presidentschap een katholiek 
kerkelijk ceremonieel ten dee! vie!. Gottwald, het 
eerste communistische staatshoofd ging hem voor. 

Ik vraag Fiala op grond waarvan het episcopaat 
zich in 1 948, toen de comm unistische greep naar de 
macht en de invoering van de eenpartijstaat in West
Europa tot een ongekende climax van actief anti
communisme leidde, beschikbaar stelde om hem tij -

dens een grote plechtigheid in een Praagse kathe
draal te Iaten inhuldigen door de aartsbisschop. 

De huidige lezing blijkt te luiden dat Gottwalds 
echtgenote daar een rol in heeft gespeeld. Ze was 
weliswaar niet gelovig, maar wei zeer bijgelovig en 
ze vreesde dat haar man iets zou overkomen wan
neer hij bij het aanvaarden van het hoogste staats
ambt niet door een nog hogere macht gezegend zou 
worden . De kerk had het verzoek ingewilligd met 
de stille hoop daarmee een milde opstelling van de 
partij tegenover de kerk te bevorderen, maar a! 
gauw moeten erkennen zich te hebben misrekend. 

Een sociaal-democraat, die in die tijd functiona
ris van de c P was en Gottwald en diens echtgenote 
heeft gekend, hoonlachte toen ik het hem vertelde. 
Dacht de kerk de historie met zulke verhaaltjes te 
kunnen herschrijven? Het idee dat een man als Gott
wald zich door zijn 'eenvoudige arbeidersvrouw' zo 
iets zou Iaten gezeggen, was bespottelijk. Natuur
lijk, niemand was erbij toen de communistische 
voorman contact met de kerkleiding had gezocht en 
misschien had hij toen inderdaad wei zo'n verhaaltje 
over haar opgehangen . Het besluit tot kerkelijke 
plechtigheden was echter van beide zijden duidelijk 
ingegeven door tactische politieke overwegingen -
eenvoudige arbeidersvrouwen waren daar niet aan 
te pas gekomen. 

Bij de dood van Gottwald in 1953 werd door de 
CP-leiding besloten in Praag een imitatie van het 
mausoleum in Moskou te bouwen. Belangstellende 
burgers, boeren en buitenlui konden er na het passe
ren van een aula met de graven van enkele door de 
Duitse bezetters omgebrachte verzetsmensen en 
vreemd religieus aandoende gebrandschilderde ra
men met hero!sche thema's, om het gebalsemde, in 
een verlichte glazen kist te kijk gelegde lijk van de 
partijleider heen !open - voor deze gelegenheid als 
een ware irnitatie-Stalin ook in een maarschalks-uni
form gestoken. In de schemer pal naast het hoof
deinde, zag ik indertijd eens op een huiselijk bloe
mentafeltje een urn staan - op de bruingrijze wand 
was in witte schrijfletters Martha Gottwaldova aange
bracht. 

Tegenwoordig moet deze merkwaardige, inmid
dels leeggeruimde Tsjecho-Slowaakse cornmunis
tenkerk in gebruik zijn als groentenopslag. 

Als kwalijkste erfenis van het communisme wordt 
door velen in kerkelijke en politieke kringen in 
Praag een wijd verbreide onverschilligheid onder de 
mensen gezien. Er wordt geen moreel herstel ver
wacht zonder de vorming van een nieuwe intelligen
tia, van een brede laag intellectuelen die weer bete
kenis hechten aan waarheid en burgerlijk fatsoen. 

• 
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Men zal daarbij, ook naar de mening van de kerken, 
moeten voortbouwen op de tradities en de filosofen 
van de republiek van Masaryk. 

Dr. Ladislav Hejdanek, de bekendste protestant
se intellectueel in het anti-communistisch verzet van 
Charta 77, verwacht dat het herstel van een levende 
protestantse geloofsgemeenschap zelfs meer dan een 
generatie zal vergen. Hij wijt de zwakke positie van 
deze eens zo dominante geestelijke stroming hoven
a! aan interne factoren: er is te weinig geneigdheid 
om zich voor de eigen overtuiging in te zetten, te 
weinig begerigheid om helderheid te verkrijgen en 
te weinig bereidheid om helderheid te verschaffen 
over haar soms dubieuze houding in het recente ver
leden en de betekenis die zij in de huidige situatie 
nog zou kunnen hebben. 

Er deed zich me teen na de omwenteling in 1 9 8 9 
een vloedgolf van publieke belangstelling voor het 
katholicisme voor, in het bijzonder onder de jonge
ren. Deze is echter na enkele maanden weer snel 
weggeebd en wordt nu nog slechts gezien als een 
eenmalige reactie op de lange tijd waarin de com
munisten de kerk uit het open bare Ieven verwijder
den en door middel van de staat rigoureus en op 
grote schaal atheisme propageerden. Tegenwoordig 
gaan de jongeren even massaal naar popconcerten en 
bijeenkomsten van Jehova's Getuigen en blijven de 
oude kerkgebouwen Ieger dan ooit. 

Het kernprobleem is in Fiala's visie dat vrijwel 
geheel de intelligentia heeft gecollaboreerd en is 
gecorrumpeerd. Hij ziet de komende decennia wei 
een positieve maar geen belangrijke rol voor de 
katholieke kerk weggelegd: de problemen zijn te 
groot en haar krachten te gering geworden - ook zij 
moet aile hoop stellen op de jongste generatie en 
zich voorlopig niet op het aantal maar op de kwali
teit van de nieuwe geestelijkheid en de kaders van de 
lekenbeweging richten. 

Het episcopaat maakt zich momenteel vooral 
zorgen over wat zij als een toenemende demoralisa
tie in het maatschappelijk Ieven ervaart. Fiala noemt 
als actueel voorbeeld dat de privatisering er na een 
paar maanden toe heeft geleid dat aile rechtbanken 
overvoerd zijn met civiele procedures omdat vele 
particuliere ondernemers eenvoudig dieven blijken 
te zijn die niet leveren als ze het geld binnen hebben 
of niet betalen als er geleverd is. Van een katholieke 
ar-beidersbeweging is geen sprake; er bestaat al wei 
een organisatie die enigszins het karakter van een 
vakbeweging krijgt, maar zij telt landelijk zeshon
derd !eden en is van geen betekenis. 

Het katholieke episcopaat is niet ongelukkig met 
het Slowaaks verzet tegen de omstreden economi
sche hervorrningsplannen van de Tsjechische con-

servatieven onder Ieiding van de minister van finan
cien Vaclav Klaus. Dankzij de opstelling van de Slo
waakse !eden van het federale parlement, dat in 
1 990 werd samengesteld, werd verhinderd dat een 
Wet op de terussa<if van kerkelijke bezittinsen werd aan
genomen, op grond waarvan Klaus de onder de 
communisten nog gebruikelijke staatsuitgaven voor 
het onderhoud van de kerkelijke gebouwen wilde 
schrappen om er de gelovigen voortaan zelf voor op 
te Iaten draaien. De kerk heeft dan wei haar vroege
re eigendommen terug, ze acht zich niet in staat het 
benodigde geld voor het behoud van de grootste cul
tuurschat van hetland op te brengen. 

De meerderheid van de conferentie van Tsjechi
sche en Slowaakse bisschoppen bleek tot dusver 
voor het behoud van de Federatieve Republiek; de 
jongere Slowaken onder hen sterker dan de oudere, 
laat Fiala me weten. Later, in Bratislava, verneem ik 
dat niet zo zeer de leeftijd als wei de regionale 
gebondenheden binnen Slowakije daarbij de door
slag zullen geven. In dit landsdeel is nog altijd sprake 
van een katholieke volkskerk - de bisschoppen bena
drukken in de gedachtenwisseling over de afschei
ding, dat zij hoe dan ook als 'goede herders bij hun 
schapen' willen blijven. 

Nog maar twee jaar geleden gingen Havel en de an
dere voormannen van de fluwelen revolutie er van 
uit dat Burgerforum de sterkste politieke forma tie in 
de tweede republiek zou worden en serieuze pogin
gen tot een Slowaakse afscheiding achterwege zou
den blijven - zo bleek uit de gesprekken die oud-mi
nister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, 
voerde met president Havel en andere politici van 
Burgerforum, weergegeven onder de kop Groei

stuipjes van de Tsjechoslowaakse democratie in het NRc

Handelsblad van 20 april 1990. Nude kiezers echter 
voor de tweede keer naar de stembus zijn geweest is 
Burgerforum geheel van bet parlementaire toneel 
verdwenen en de scbeiding van Tsjechie en Slo
wakije bijna een feit. De ene verrassing is niet los te 
zien van de andere - politieke lichtzinnigheid werd 
opnieuw zwaar gestraft. 

Tsjechie vormde aan het begin van deze eeuw het 
rijkste en Slowakije het vrijwel armste gebied in 
Midden-Europa. Voor het industrieel hoog ontwik
kelde Bohemen en Moravie betekende de nationale 
zelfstandigheid de bevrijding uit de keizerlijke Oos
tenrijkse knevelarij; de rijkdom was de voornaamste 
bron van inkomsten voor zowel bet bankkapitaal als 
de regering in Wenen: aile Ianden in de vele volke
ren tellende Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonar
chie kenden tekorten in hun begrotingen, ze werden 
aile van jaar tot jaar in evenwicht gebracht door 
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Tsjechische overschotten. Voor het half zo grote ar
me, agrarische katholieke Slowakije, betekende de 
aansluiting bij Tsjechie bovenal de hevig begeerde 
bevrijding uit de compromisloze pogingen tot ma
gyarisering door de koninklijke Hongaarse onder
drukkers. Vanafhet moment waarop het samengaan 
van beide Ianden aan de orde was hebben de Slo
waken een federatief staatsbestel verlangd dat hen 
van onbeperkte culturele, financiele en justitiele au
tonomie verzekerde, maar zij zijn op dat punt door 
de vertegenwoordigers van de Tsjechische burgerij 
nooit emstig genomen en altijd van een koude 
Praagse kermis thuisgekomen. 

Ten tijde van Masaryk - zelfs in 1935, toen ex
treem rechts georienteerde nationalisten het onge
duld en het gevoel van vemedering van brede lagen 
van de middenklassen en de intelligentia wisten te 
mobiliseren en in de schaduw van de machtsuitbrei
ding van Hitler-Duitsland al zestig procent van de 
kiezers achter zich kregen. Ook in 1946, na de op
heffing van de eerste onafhankelijke (Duitse vazal-) 
staat Slowakije - ontstaan nadat Hitler dreigde Slo
wakije te splitsen en deels weer onder Hongaarse 
heerschappij te brengen - , toen ruim zestig procent 
van de Slowaken bij de eerste na-oorlogse verkiezin
gen zijn stem gaf aan een gematigde, democratische 
nationale beweging. Ook onder de alleenheerschap
pij van de Tsjecho-Siowaakse CP, hoewel in de jaren 
zestig en zeventig - waarin Alexander Dubceck en 
Gustav Husak, heiden Slowaken, de belangrijkste 
!eiders van de Tsjechoslowaakse CP werden- ver
gaander dan ooit werd tegemoet gekomen aan de 
verlangens naar autonomie. En zelfs in de twee jaar 
na de fluwelen revolutie waarin intellectuelen uit de 
Tsjechische dissidentenbeweging de dienst uitrnaak
ten. Zeventig jaar lang werd het voornaamste poli
tieke sentiment onder de Slowaken onderschat zo 
niet volledig miskend: het gevoel dat zij door een 
hooghartige, rijke Praagse burgerij worden achter
gesteld en geminacht. 

Toen de nieuwe regeerders in Praag zich twee 
jaar geleden aansloten bij intemationale overeen
komsten waarmee stopzetting van produktie en han
del van wapens richting Oost-Europa en Midden
Oosten werd beoogd, zonder voldoende rekening te 
houden met de sociale gevolgen voor de regio waar 
buiten deze industrie geen werk is te vinden, kan het 
hen niet hebben verwonderd dat zij bij de honderd
duizenden betrokken Slowaken opnieuw de indruk 
wekten dat de regering in Praag mooi weer speelde 
in het buitenland, maar zij voor de kosten daarvan 
moesten opdraaien. Slechts uit formalistische motie
ven doorgedrukte privatiseringen leidden in Slo
wakije bijvoorbeeld in de bouw tot liquidatie van 

grote, goed lopende ondememingen en agrarische 
cooperaties en tot een snel oplopende en voorlopig 
uitzichtloze werkloosheid. 

Vladimir Meciar, tijdens de laatste verkiezings
campagne de Ieider van de gematigde, democrati
sche voorstanders van een zelfstandiger Slowakije 
binnen een ( eventueel con-)federatief verband met 
Tsjechie, speelde niet alleen in op gevoelens van na
tionale trots en vemedering onder zijn kiezers, maar 
vooral op sociale onrust, angst voor nog verdergaan
de economische hervormingen en behoeften aan 
vertrouwde staatsbemoeienis. Er zijn hem door 
Praagse politici en journalisten sindsdien vee] be
denkelijke slinkse streken in zijn politieke verleden 
en met betrekking tot de toekomst nogal wat zeer 
slechte bedoelingen toegeschreven; het heeft er ai
leen maar toe bijgedragen, dat hij vanuit deze under
dogpositie het succes van de opiniepeilingen nog 
kon overtreffen en in de Nationale Vergadering in 
Bratislava slechts twee stemmen tekort kwam voor 
een absolute meerderheid. Een afstraffing voor wie 
te vee] aandacht voor de perikelen in de carrieres 
van politici hebben, maar te weinig voor wat in de 
hoofden en harten van hun kiezers omgaat. 

President Havel mocht nog zo welsprekend blij
ven preken voor het intact Iaten van de onderlinge 
betrekkingen, met zijn herhaalde verwijzingen naar 
Masaryk kon hij aileen maar zout in de wonden wrij
ven en met zijn publiekelijk negeren van de popu
lairste Slowaakse politicus maakte hij het nog erger; 
hij gedroeg zich in de ogen van vele Slowaken dus
doende niet meer als afstandelijk blijvend staats
hoofd van de Federatieve Republiek maar als 
woordvoerder van het Tsjechische chauvinisme, dat 
weer te weinig respect voor opvattingen en verlan
gens van de Slowaken toont. 

De sociaal-democratie is de enige politieke orga
nisatie in de Federatieve Republiek die in beide 
landsdelen actief is. Wie in de trein tussen Praag en 
Bratislava, vooral in het grensgebied, gedurende 
tientallen kilometers links en rechts over miljoenen 
klaprozen uitziet is geneigd dat als symbolisch op te 
vatten. 

Klaprozen worden echter eerder gezien als vaste 
bestanddelen in de boeketten die in Europa bij her
denkingen van de slachtoffers van de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog rond de monumenten wor
den gelegd - blijvende herinneringen aan de velden 
waarop rniljoenen jonge jongens te vroeg het Ieven 
lieten. 

Praagse sociaal-democraten blijken ook licht
vaardig over de onderlinge spanningen te hebben ge
sproken; ze achtten wat de Slowaakse nationalisten 
will en geopolitiek gesproken ohmogelijk, omdat het 

• 

• 
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buitenland een dergelijke operatie niet zal toestaan, 
dus onzin, en rekenden erop dat Meciar op bet be
slissende moment voldoende realiteitsbesef zou op
brengen om bet niet zover te Iaten komen en op 
compromissen zou ingaan. Het lijkt een zwakke, 
verlate echo van wat Masaryk indertijd ook moet 
hebben gedacht en er werd klaarblijkelijk niet gere
kend op bet op de spits drijven van het conflict 
Praag-Bratislava door de Tsjechische conservatie
ven. De sociaal-democraten in Bratislava bleken niet 
zo gelukkig te zijn met zulke redeneringen en zagen 
liever meer bereidheid tot comprornissen aan Tsje
chische kant. 

De politici van Burgerforum, die twee jaar gele
den nog de nieuwe regeringen konden samenstel
len, die zeiden de Federatie te zullen behouden en in 
beide deelstaten de democratie steviger te willen 
verankeren, zijn voor zo ver zij niet naar andere, 
doorgaans rechts georienteerde groeperingen over
stapten, sinds de verkiezingen in juni van dit jaar 
parlementair volledig uitgesi.::hakeld. Zij wisten zich 
met de populaire minister van Buitenlandse Zaken, 
Jiri Dienstbier, als voorman, programmatisch te 
weinig te profileren tegenover andere centrumpar
tijen en zij vereenzelvigden zich waar het de econo
rnische hervormingen betrof, verreweg de belang
rijkste inzet van de verkiezingen, te zeer met de con
servatieven. Hun falen in de sociaal-economische 
problematiek kon bet toch al zwakke, averechts 
werkende optreden in de Slowaakse kwestie alleen 
maar verergeren. 

Het ·gevolg is dat ternidden van de rufues van 
Absurdistan - een prachtige, door Dienstbier gei'n
troduceerde, benarning voor bet Tsjecho-Slowakije 
van de jaren 1948-1 989 - de nieuwe democratie te
kortschiet en de volkeren van Bohemen, Mora vie en 
Slowakije opnieuw beleven dater over hen en voor 
hen maar ook zonder hen wordt beslist, om nog een 
Amerikaanse president, Abe Lincoln, in herinnering 
te roepen. 

Het hoofdkwartier van de Tsjecho-Slowaakse So
ciaal-Democratie, is gevestigd in bet centrum van 
Praag, in bet Lidovy Dum, bet Volkshuis. Het is een 
groot en aan historie rijk gebouw dat tijdens de re
volutie in 1989 aan de partij werd teruggegeven -
een in vele opzichten tot de verbeelding sprekende 
gebeurtenis. 

In 1 9 2 o, toen ongeveer de helft van bet !eden be
stand zich uit sympathie met de Russische revolutie 
aansloot bij de communisten en de op persoonlijke 
titel gestelde partijeigendommen bijna aile in han
den van de c P overgingen, werd dit Volkshuis door 
de CP gekraakt en niet eerder ontruimd dan na in-

grijpen van Ieger en politie. Toen de communisten 
in 1 948 zelf de staatsmacht in handen kregen en de 
sociaal-democratie liquideerden, richtten zij er hun 
Lenin Museum in; dat was alleszins begrijpelijk, want 
in dit Volkshuis riep Lenin in 19 1 2 de conferentie 
bijeen waarop zijn bolsjewiki besloten de mensjewi
ki uit de RSDAP (Russische Sociaal-Democratische 
Partij) te verwijderen en de verschijning van de 
Pravda voor te bereiden, bet geboorte-uur van de gi
deons-bende van beroepsrevolutionairen, die de 
doodsvijand van de sociaal-democratie werd. 

In 1990, bij de eerste parlementsverkiezingen na 
de revplutie, wist de csso in Tsjechie noch in Slo
wakije de kiesdrempel van vijfprocent van de stem
men te passeren; alleen dankzij bet toetreden van 
een groep parlementsleden die ten tijde van de libe
ralisering in 1968 tot de hervormingsgezinde vleu
gel van de Tsjechoslowaakse CP behoorden, kon zij 
zich de afgelopen jaren op bet parlementaire toneel 
nog enigszins waar maken. Dit jaar verging bet haar 
iets beter. Er werd gestemd voor Hogerhuis en La
gerhuis van de Federatie en in elk landsdeel voor een 
eigen Nationale Vergadering. In Tsjechie behaalden 
de sociaal-democraten met bijna acht procent van de 
stemmen tien van de in totaal honderdvijftig zetels 
in bet Hogerhuis, in Slowakije wist men echter de 
kiesdrempel niet te passeren; met bijna zeven pro
cent in Tsjechie en zes procent van de stemmen in 
Slowakije kreeg de csso elf van de honderdvijftig 
zetels in bet federale Lagerhuis. In de Nationale 
Vergadering van Tsjechie vormt zij met zestien van 
de tweehonderd zetels de grootste van de centrum
fracties tussen de conservatieven (76 zetels) en de 
communisten (35 zetels), voor de Nationale Verga
dering van Slowakije behaalde ze te weinig stemmen 
(vier procent) om haar entree te kurmen vieren . 

Omdat geen van de democratische politieke 
stromingen bereid is een coalitie te vormen met de 
communisten lag bet voor de hand dat de conserva
tieven de csso als hun belangrijkste politieke tegen
stander aanvielen; daarbij werd de kritiek van de 
sociaal-democraten op de radicale econornische her
vormingen van minister van financien Klaus uit
gelegd als een poging de klok terug te draaien en bet 
afgedankte economische regime te herstellen. 

Het c s so-program voor de economische weder
opleving opent met de vaststelling dat er voor een 
succesrijke omschakeling naar een markteconornie 
geen recepten bestaan, maar dat men zich in elk ge
val verzet tegen bet volledig afzien van staatseigen
dom en staatsbemoeienis. Na de aan ideologische 
motieven ontsproten benadering van de econorni
sche vraagstukken van de comrnunisten, is niet de 
eveneens op grond van ideologische drijfveren en 
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theoretische overwegingen ingegeven doordrijverij 
van de conservatieven op zijn plaats, onder andere 
leidend tot onmiddellijke privatisering van duizen
den bedrijven. Men hoopt vooral in West-Europa 
voorbeelden van praktische oplossingen te kunnen 
vinden tussen een te vergaande staatsbemoeienis en 
een te vrije markteconornie. De sociaal-democraten 
benadrukken de betekenis van de binnenlandse 
markt en pleiten voor steun aan bedrijven die ex
portmogelijkheden hebben, zoals tractorenfabrie
ken die zelfs de concurrentie op de Amerikaanse 
markt goed aan blijken te kunnen. 

Voor een behoorlijk lopende privatisering zijn 
regels vereist om te voorkomen dat het op een 
knoeiboel uitloopt. Speculanten die bij aandelen
transacties misbruik maken van voorkennis kunnen 
in Ianden als de Verenigde Staten in de gevangenis 
belanden, in Tsjecho-Slowakije is hieromtrent nog 
steeds niets geregeld en treft men in de kranten 
advertenties aan waarin voorkennis te koop wordt 
aangeboden. Ook de volledig vrije toegang voor het 
buitenlandse (vooral Duits) kapitaal zint de sociaal
democraten niet. Een ander gewichtig geschilpunt 
bij de privatisering betreft de medezeggenschap en 
mede-eigendom van de werknemers in de betrok
ken ondernemingen. Wat men de radicale hervor
mers ter rechterzijde echter vooral kwalijk neemt is 
dat zij niet reageren op de kritiek en het debat over 
grenzen en zorgvuldigheden bij de privatisering en 
over de sociale gevolgen van een en ander uit de weg 
blijven gaan. 

Ondanks het gezien de opiniepeilingen uiteinde
lijk toch weer wat tegenvallend verkiezingsresultaat 
is men in Lidovy Dum vol vertrouwen dat de sociaal
democratie zich in de jaren negentig zal weten te 
herstellen tot een even invloedrijke stroming als zij 
tijdens het lnterbellum is geweest. Men ziet zich als 
de oudste en best geoutilleerde democratische partij 
in hetland, die dankzij degelijke studies van goed ge
i:nformeerde emigranten en steun van de W esteuro
pese zusterpartijen beter op de hoogte is van de pro
blemen die zich in het land voordoen dan de andere 
groeperingen, vooral waar het de sociale zekerheid 
en het lokaal bestuur betreft. 

Partijvoorzitter Jiri Horak behoorde tot degenen 
die meteen na de omwenteling in 194-8 als Jong
Socialist naar het Westen zijn geemigreerd; hij vond 
er werk als historicus en politicoloog aan diverse 
universiteiten in de Verenigde Staten en was actief in 
de ernigrantenorganisatie. Toen eind jaren tachtig 
duidelijk werd dat zich in het Sovjet-imperium na de 
koerswendingen van Gorbatsjov belangrijke wijzi
gingen zouden voltrekken, bereidde men herstel van 
de Tsjecho-Slowaakse sociaal-democratie op eigen 

bodem voor, onder andere in besprekingen met ver
tegenwoordigers van Charta 7 7, de voornaamste 
verzetsgroepering rond Havel en Dienstbier; daar
door kon de sociaal-democratie in november 1989 

meteen weer optreden in Praag, maar er was toen 
nog niet meer dan een geraamte voor een nieuwe 
partijorganisatie beschikbaar. In de ernigratie waren 
oude tradities Ianger in stand gebleven dan op de 
thuisbasis. Het werd Horak hardhandig duidelijk ge
maakt toen hij de eerste partijbijeenkomst in Praag 
ontroerd maar argeloos opende met een plechtig 
'Kameraden ... 'Er vie! een ijzige, vijandige stilte; na 
tweeenveertig jaar communistisch eenpartijbewind 
was deze term a! even besmet als 'partij' en 'socialis
me' . 

Algemeen secretaris Prihoda heeft hetland nooit 
verlaten; hij behoort tot de vierde generatie in een 
familie waarin men van vader op zoon een groot dee! 
van zijn Ieven aan functies in de Tsjechische arbei
dersbeweging heeft besteed; zijn overgrootvader 
was een der oprichters van de csso. De historie is 
hem aileen al daardoor zeer vertrouwd. De sociaal
democraten hebben in zijn ogen alle reden om trots 
te zijn op wat zij hebben gepresteerd in de eerste 
republiek: zij vervulden een essentiele rol bij het in 
stand houden van de jonge democratie en het verze
keren van stabiliteit in een politiek zeer verdeeld 
land in het hart van Europa, vooral in de jaren der
tig, tijdens de econornische crisis, toen zij dankzij 
hun optreden in de regeringscoalities als alom er
kende bewakers van de sociale zekerheid altijd goed 
waren voor circa tvvintig procent van de stemmen 
en electoraal de tweede partij van hetland werden. 
Daar staat tegenover dat zij zich dermate iden
tificeerden met de politiek van Masaryk en zijn op
volger, president Benesj, dat zij na diens vertrek 
naar Landen en de intocht van de Duitse troepen in 
Praag in feite ophielden te bestaan. 

Jan Sekaj, uit een oude sociaal-democratisch ge
orienteerde familie stammend, thans secretaris van 
de Slowaakse sociaal-democratie, was in 194-5, op 
het fusiecongres van sociaal-democratische en com
munistische partij in Slowakije afgevaardigd door de 
gemengde Slowaaks-Oekrai:nse partisanenafdeling 
waarin hij een paar jaar tegen Duitse troepen had ge
vochten. Volgens hem was het met het goede in de 
Tsjechoslowaakse variant van het communisme ge
daan nadat men in Moskou de aanval had geopend op 
de Joegoslavische partijleider Tito; hij gebruikt er 
nog de term 'anti-leninisme' voor. Slansky, de toen
malige partijsecretaris, is in zijn visie nog altijd de 
belangrijkste man in de Ieiding die een eigen, gelei
delijke, vreedzame, democratische weg naar het so
cialisme in Tsjecho-Siowakije op wilde. Gottwald, 
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de eerste man in de partij, die er ook een overtuigd 
voorstander van moet zijn geweest, keerde echter 
na een persoonlijk onderhoud met Stalin zijn jasje en 
deed wat hem werd verordonneerd. Slansky werd 
opgehangen. Sekaj weigerde Slansky te veroordelen 
en werd op grond daarvan uit de c P gestoten en in 
een sociaal isolement gedreven, in de jaren zestig ge
rehabiliteerd maar tijdens de 'normalisatie' na de 
Sovjet-bezetting in I 96 8 vanwege zijn steun aan de 
liberalisering tijdens de Praagse lente opnieuw uit de 
CP verwijderd, dit keer voorgoed. 

Degelijke, kritische studies over de boeiende ge
schiedenis van de csso bestaan er niet. Jonge politi
cologen hebben inmiddels op verzoek van de Ieiding 
wei bepaalde fragmenten van haar historie beschre
ven, maar de resultaten zijn niet aanvaard; de rede
nen die men laat horen liegen er niet om. Wat zijn 
politicologen in dit land? Vroeger studeerden ze 
marxisme-leninisme, dat hebben ze na de revolutie 
omgedoopt tot politicologie, ze vertellen nog steeds 
dezelfde verhalen over de -sociaal-democratie als 
vroeger, er wordt aileen wat aan de terminologie 
gesleuteld ... Het is een gevoelig punt, want de ge
schiedenis van de sociaal-democratie staat in het 
hoog ge'industrialiseerde Bohemen en Moravie toch 
al goeddeels in het teken van de strijd met een van
ouds bijzonder sterke communistische partij. De 
Tsjechoslowaakse c P was in de jaren dertig enige 
tijd de grootste comrnunistische partij buiten de 
Sovjet-Unie en is thans, met beduidend meer kiezers 
dan toen, de sterkste in heel Europa. 

De klassieke verwijten die de communisten van
afhet begin van deze eeuw tot de sociaal-democratie 
richtten - 'revisionisme' en 'capitulantendom' en 
het verzaken van het 'proletarisch internationalis
me' tijdens de Russische revolutie - werd in de jar en 
twintig door een brede laag Praagse intellectuelen, 
onder wie Hasek en Seifert en vrijwel aile andere be
kende schrijvers, gedeeld. Maar in I 9 2 9, toen de 
jonge Gottwald op instigatie van de Communis
tische lnternationale partijleider werd en een einde 
maakte aan het te liberale beleid jegens intellectu
elen, lokten de oude anarchistische tradities weer 
sterker en verlieten de meeste kunstenaars de partij
rijen . Beschikkend over in Moskou opgeleid kader, 
zeer actief tijdens de economische crisis en de toene
mende dreiging die van nazi-Duitsland uitging, 
groeide de Tsjechische CP sterk; in I 935 kreeg zij al 
tien procent van de kiezers achter zich. 

De csso geraakte in die tijd in een gecompli
ceerde situatie toen de nationaal-socialist Henlein 
onder de Sudeten-Duitse Tsjechen met succes ijver
de voor 'Heim ins (Hitler-)Reich', Terwijl de poli
tieke spanningen vanuit Berlijn hoog werden opge-

voerd, namen de communisten radicaal stelling 
tegen de Henlein-acties, maar zocht de csso, die in 
de Sudeten-Duitse bevolkingsgroep vee! aanhang 
had, naar compromissen om hen binnen de 
republiek te kunnen houden. In I938, in Miinchen, 
ga-ven de Westelijke democratieen achter de rug 
van de Praagse regering om Hitler zijn zin in de 
Sudeten-kwestie; Benesj en de csso legden het 
hoofd in de schoot: toen de Duitse troepen binnen 
trokken verliet de president het land en vormde in 
Londen een regering in ballingschap. De communis
ten hekelden 90k dit 'capitulantendom' en domi
neerden vanaf dat moment het verzet tegen de 
nationaal-socialistische machthebbers, zowel in 
Bohemen en Moravie, als Protectoraat toegevoegd 
aan het Duitse Rijk en onder het gezag geplaatst van 
politiechef Heydrich, als in Slowakije, dat zich 
onder druk van Berlijn losmaakte van Tsjechie, zich 
'onafhankelijk' verklaarde en 'bondgenoot' werd 
van Duitsland. 

In die jaren voltrok zich een zeer ingrijpende en 
voor de csso noodlottige afwisseling van de wacht 
aan de top van de partij. Een groot aantal bestuur
ders was inmiddels te oud om het werk voort te zet
ten, de anderen vielen uit omdat zij gevangen wer
den gezet. Dejonge socialisten die tijdens de Duitse 
bezetting naar voren traden, werkten in de illegali
teit en in de emigratie met de communisten samen. 
Het was het begin van een toentertijd zeer gecom
pliceerde, maar achteraf bezien voor de sociaal-de
mocratie toch vooral belastende, bijna fatale coali
tiepolitiek met betrekking tot de c P. De voorman in 
de nieuwe csso-leiding die zich vanuit deze achter
grond na de oorlog aandiende, Zdenek Fierlinger, 
zou een sleutelrol gaan spelen in de communistische 
machtsovername. 

Hij was een beroepsdiplomaat, die in de oorlog 
door Benesj werd overgeplaatst van Bern naar Mos
kou en de president daar in I 943 tijdens diens be
sprekingen met Stalin over de toekomst van de Sov
jet-Tsjechoslowaakse betrekkingen assisteerde . Bij 
die gelegenheid verblufte Benesj zelfs de Sovjet-dic
tator door hem eigener beweging meer concessies 
aan te bieden dan deze had overwogen te vragen -
daaronder de verzekering van een royaal aandeel in 
de regeermacht in de naoorlogse republiek voor de 
communisten. Hoewel de laatste, doorslaggevende 
bewijzen nog altijd niet ter tafel zijn gekomen, twij
felt er toch inmiddels vrijwel niemand meer aan, dat 
Fierlinger zich niet lang daarna aanmeldde als lid van 
de c P en toen van Gottwald de boodschap kreeg zich 
voor de partij verdienstelijker te maken door zich bij 
de csso aan te sluiten en te trachten in haar Ieiding 
te penetreren. 

37 1 
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Hoe het zij, in april I 945 kwam een akkoord tussen 
beide stromingen tot stand over de gang van zaken 
na de oorlog, ondertekend door Gottwald en Pier
linger, die inmiddels voorzitter van de csso was 
geworden. Slechts vier politieke partijen werd toe
gestaan aan de verkiezingen van I 946 dee) te nemen 
- de communisten, sociaal-democraten, christen
democraten en Benesj-aanhangers. Fierlinger werd 
premier in het eerste coalitiekabinet, de CP bezette 
de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie, 
nam de Ieiding van het politie-apparaat en strijd
krachten in handen en plaatste al voor de omwente
ling ~ I 948 op aile sleutelposten partijgangers. 

Na de door Fierlinger gesteunde communisti
sche machtsgreep in februari I 948, die gepaard ging 
met een gedwongen fusering van beide partijen 
zette vrijwel onmiddellijk een arrestatiegolf in om 
actieve tegenstanders van de c P uit te schakelen. Tot 
I 953 werden I 78 doodvonnissen voltrokken; drie 
en twintig duizend gevangenen belandden in de ura
niummijnen. 

Fierlingers tegenspeler binnen de csso, vooral 
toen in I 948 de fusie met de c P erdoor werd ge
drukt, was Bohumir Lausmann; maar ondertussen 
blijkt voor de Tsjechische sociaal-democraten vast te 
staan dat zelfs Lausmann meermalen buiten zijn par
tijaanhang om contact zocht met de communisten en 
in diverse bedenkelijke zaken met hen meedeed, 
ook na I 948. 

Een en ander heeft schaduwen geworpen op de 
reputatie van de sociaal-democratie, die nog wat 
donkerder zijn geworden sedert de csso een aantal 
van haar pariementariers recruteerde onder de man
nen die in de periode I 948- I 968 tot het topkader 
van de CP behoorden: onder hen Valtr Komarek en 
Alexander bubceck, die dit jaar de csso-lijstaan
voerders waren in respectievelijk Praag en in Slo
wakije. 

Verwijten van andere partijen op dit punt wor
den overigens krachtig gepareerd met verwijzingen 
naar de selectie van de csso-kandidaten: ieder die in 
opspraak komt, moet zich aan een onderzoek onder
werpen - voor wie voor de communistische politie 
werkten is wat de csso betreft in het openbare Ie
ven geen plaats meer. Bovendien zijn er volgens de 
csso-leiding veel meer ex-communisten aan te wij
zen in de regeringsploegen die door aanhangers van 
Havel en Klaus werden bemand dan bij hen - daar
onder bevinden zich bovendien c P-gangers van na 
I968, toen er nog slechts van collaboratie met de 
Sovjet-bezetting sprake was en idealisme en overtui
ging geen rol meer speelden. 

lnmiddels worden de meeste csso-afgevaardig
den in de huidige volksvertegenwoordiging be-

schouwd als authentieke sociaal-democraten, zon
der communistisch verleden. Zij beklemtonen dat 
de sociaal-democraten in de eerste republiek eer
der, en liever, compromissen sloten met uiterst 
rechts dan met de communisten en dat men ook nu 
onder geen enkele voorwaarde tot samenwerking 
met communisten zal overgaan. Er moge zich dan 
wel een te zwak anti-communisme hebben afgete
kend in de na-oorlogse leidingen, maar in heel het 
land is geen partij te vinden met een basis, die zo on
verzoenlijk anticommunistisch bleef als die van de 
CSSD. 

Nooit mag worden vergeten dat de communis
ten ons, sociaal-democraten, tientallen jaren als hun 
grootste vijand hebben behandeld; maar het lijkt wei 
of je dat tegenwoordig niet meer mag zeggen, klonk 
een wat bittere verzuchting. 

Aanvankelijk hoopte en verwachtte men in de csso 
dat uit het Burgerforum een met de politieke begin
selen van de sociaal-democratie sterk verwante be
weging zou ontstaan, die een sleutelpositie in de 
jonge democratie zou kunnen veroveren. Het was 
niet zozeer het feit dat de belangrijkste forma tie die 
zich, aangevoerd door Dienstbier, uit Burgerforum 
heeft ontwikkeld vorigjaar al aansluiting zocht bij de 
Liberale Internationale, maar bovenal het feit dat de 
Burgerforum-politici, met inbegrip van Havel, zich 
met betrekking tot de structuurhervormingen vrij
wel naadloos aansloten bij rechts, dat de betreurde 
en per se niet gewilde verwijdering veroorzaakte. 

Onder de nieuwe csso-kandidaten bevinden 
zich zowel in Praag als in Bratislava enkele jonge 
vrouwen. Zij blijken soms op een andere toon over 
de politieke situatie te spreken dan door hen overi
gens gerespecteerde oud-gedienden. Hun keus voor 
de csso is doorgaans bepaald door hun kritiek op 
het Burgerforum, dat zij veel te vaag achten en veel 
te aarzelend sinds het er op aan komt zich op duide
lijke programma's te Iaten kennen; bovendien be
ginnen de zwart-wit-beelden in vergelijkingen van 
heden en verleden te irriteren. Een grote rol speelt 
ook het opwekkend beeld dat men zich tijdens het 
communistische bewind vormde van successen van 
de socialistische partijen in West-Europa, in het bij
zonder in de Bondsrepubliek en het nabije Oosten
rijk, Nederland en de Scandinavische Ianden. Hier 
treedt overigens opnieuw een opmerkelijk genera
tieverschil aan de dag: voor zover er nog sprake is 
van anti-Duitse en anti-Russische gevoelens, zijn de 
anti-Duitse de sterkste bij de ouderen en de anti
Russische de sterkste bij de jongeren. 

Een van hen preciseert haar ergernis over de 
manier waarop door de Burgerforum-politici over 
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het verleden wordt gesproken. Zeker, het was vre
selijk zoals onderwijs en gezondheidszorg indertijd 
functioneerden - maar nu is het nog erger! De me
dia waren afschuwelijk, maar wie luisterde niet naar 
de Westelijke radio? Velen zijn tekort gekomen en 
gepest en hebben niet kunnen studeren of werk ge
kregen dat ze graag zouden hebben gedaan. Maar de 
meesten hebben wei een andere baan gevonden. En 
een man of een vrouw waar ze van hielden, en een 
huis en ze hebben kinderen gekregen. Het wordt ge
waardeerd dat hun kopkandidaat Komarek, ex-com
munist uit de jaren zestig, het aandurft te zeggen dat 
de afgelopen veertig jaar, en zelfs de laatste twintig 
jaar, onder de Sovjet-bezetting niet aileen maar als 
verloren jaren kunnen worden beschouwd. 

Enkele voormalige dissidenten kunnen hun er
gernis en boosheid over dergelijke uitlatingen niet 
verbergen. Er zijn, vooral in de laatste twintigjaar, 
te veel mensen maatschappelijk en moreel kapotge
maakt - het is een schande als er communisten zijn 
die durven te zeggen dat er i:och ook goede dingen 
zijn gebeurd. Men kan dat echter ook bij ondubbel-

zinnige anti-communisten horen. Eva Kanturkova, 
gedurende de jaren zeventig en tachtig woordvoer
ster van Charta 7 7, schrijfster van een hoek met her
inneringen aan haar verblijf in een vrouwengevange
nis - indrukwekkend door haar betrokkenheid bij 
het lot van haar medegevangenen en de gelijktijdige 
afstandelijkheid bij het observeren en beschrijven 
ervan - kan begrip opbrengen voor rebellie tegen 
het beeld van twintig verloren jaren. Er waren ook 
persoonlijke omstandigheden die het Ieven gelukkig 
konden maken. Desalniettemin, het is nog te vroeg 
voor het uitspreken van dergelijke gevoelens, ze 
acht de tijd niet rijp voor zulke nuanceringen. 

Te vroeg, niet rijp? Wie maakt dat uit? 

Men kijkt op het partijkantoor in Bratislava verbaasd 
op wanneer ik wijs op de massaal in omloop ge
brachte affiche - een rode roos hoven een zeer lange 
groene steel - en vraag waarom men geen enkele 
doom meer in beeld he eft gelaten. 

Maar vvie zou hen zulk optimisme en vertrouwen 
in een goede afloop willen vervvijten? 
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Post-
communisten in 

1. Pluralistisch links in 
Oost-Europa 

Oost-Europa 
Spec!fieke problemen van 

links 

De Socialistische Interna- Omdat de nieuwe bewe-
tionale en de bij haar aan
ges.loten partijen staan 
voor de moeilijke vraag 
met welke Oosteuropese 
partijen zij moeten gaan 
samenwerken. Deze keuze 

H. TIMMERMANN gingen en partijen met to
taal andere maatschappe
lijke uitgangspunten en 
voorwaarden te maken 
hebben, kunnen ze niet op 
grond van westerse kriteria 

Wetenschappelijk direkteur van 
het Bundesinstitutjiir Ostwissenschciftliche und inter

nationale Studien in Kiiln en lid van de Historischen 

Kommission van de s P D 

wordt door een aantal oor-
zaken, waarvan ik drie 
hoofdoorzaken zal noemen, bemoeilijkt. 

Alsemene problemen van de partijen 

In Oost-Europa' zijn de opvattingen van de nieuwe 
partijen en de partijpolitieke verhoudingen nog niet 
uitgekristalliseerd. De partijen maken immers dee! 
uit van het snelle, complexe veranderingsproces dat 
nog lang niet is afgesloten. Terwijl de politieke par
tijen in het Westen met de diverse reele maatschap
pelijke belangengroepen zijn verbonden, is dit in 
Oost-Europa nog niet het geval. Vaak verlopen de 
scheidslijnen ('cleavages') hier dan ook volstrekt 
anders dan in het Westen. De belangrijkste institu
ties van de 'burgerlijke samenleving', waarop de 
westerse partijsystemen zijn gebaseerd, zoals de op 
een bepaald doe! gerichte instellingen, de diversiteit 
aan waarden en belangen, en de politieke cultuur 
om conflicten op te lossen, moeten in Oost-Europa 
nog van de grond komen. 

Bovendien verkeert in de meeste ex-socialisti
sche Ianden de opbouw van een markteconornie nog 
in de beginfase zodat ook een sterke particuliere 
sektor nog ontbreekt. Terwijl juist deze sector van 
wezenlijk belang is wil er een gediffentieerde sociale 
structuur kunnen ontstaan van zowel ondernemers
groepen als die 'produktieve middengroepen' en 
'gekwalificeerde werknemers' op wier belangen de 
meeste nieuwe partijen zich, zij het met verschillen
de accenten, willen orienteren. Pas naarmate men 
er beter in slaagt de bureaucratische commando
economie tot een sociale markteconornie en de ge
atorniseerde samenleving van het reeel-socialisti
sche type tot een pluralistische maatschappij van het 
westerse type om te vormen, zullen er op dit punt 
veranderingen mogelijk zijn. 

worden beoordeeld. 
W esterse politici en we

tenschappers die deze verschillen negeren en de 
nieuwe politieke organisaties met de in het Westen 
gangbare begrippen en inhoudelijke verwachtingen 
benaderen, zullen dan ook onvermijdelijk grove 
beoordelingsfouten maken. 

Wat de begrippen betreft: het woord 'links' bij
voorbeeld heeft in het Oosteuropese spraakgebruik, 
in de Gos-landen nog sterker dan in Midden-Eu
ropa, een geheel andere betekenis dan in West
Europa. Met 'links' worden diegenen aangeduid die 
het voormalige gesloten commandosysteem willen 
vervangen door een open samenleving met een libe
raal-sociaal karakter, een markteconomie en parti
culier eigendom. Als 'rechts' gelden dienovereen
komstig zij die, ondanks aile flexibiliteit op onderge
schikte punten, in principe blijven vasthouden aan 
de 'socialistische weg', dat wil zeggen aan een voor
rang voor staatseigendom en planeconornie. 

Wat de inhoudelijke verwachtingen aangaat: 
vertegenwoordigers van de opkomende politieke 
elites voelen zich vaak onbegrepen als hen van wes
terse zijde wordt verweten dat zij meer prioriteit 
verlenen aan materiele welvaartsgroei, met aile 
markteconornische en kwantitatieve aspekten van 
dien, dan aan 'post-materiele' zaken als milieu, 
technologiebelasting en gelijke behandeling van man 
en vrouw. Terwijl men in het Westen steeds meer 
waarde toekent aan 'post-industriele' gedragspatro
nen, richten de nieuwe Oosteuropese elites zich -
om het wat overdreven te zeggen - vooralsnog op 
de opbouw van een moderne industriele maatschap
pij. Het is deze kwestie die centraal staat in wat in 
algemene zin 'de ongelijktijdigheid der ontwikke
ling' in West- en Oost-Europa is gaan heten en die 
een goed begrip tussen liriks in West en Oost het 
meest in de weg staat. 
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Paradoxalerwijze kan door deze ongelijktijdigheid 
ook de situatie ontstaan dat de westerse sociaal
democratische partijen prograrnmatisch meer ge
meen hebben met de ex-communistische partijen 
dan met de sociaal-democratische of sociaal-liberale 
stromingen in Oost-Europa. Met name geldt dit 
voor de grote nadruk op sociale politick en sociale 
rechtvaardigheid . Maar het zou toch te dwaas zijn als 
de bij de SI aangesloten partijen aileen met het oog 
hierop tot een grotere samenwerking met de ex
communistische partijen zouden besluiten. De soci
aal-economische keuzen van de westerse sociaal-de
mocraten en de nieuwe partijen in het Oosten ver
schillen immers op belangrijke punten omdat zij 
onder volstrekt andere maatschappelijke voorwaar
den functioneren . De verschillen zeggen vooralsnog 
weinig over het karakter van de nieuwe Oosteuro
pese partijen. Belangrijker dan de vraag of men con
crete politieke doelen deelt is dan ook de vraag of 
men van dezelfde basisprincipes uitgaat. 

Links in Oost-Europa heeft nog een ander spe
cifiek probleem: de begrippen, waarden en gedrags
patronen van het 'socialisme' zijn in hun Ianden in 
diskrediet geraakt. Aan mensen die het 'reeel be
staande socialisme' tientallen jar en aan den lijve on
dervonden, valt nu eenmaal moeilijk uit te leggen 
wat de fundamentele verschillen zijn tussen 'socia
lisme' van het bolsjewistische soort en 'democra
tisch-socialisme' van het westerse type . De rnisluk
kingen van het communisme hebben bij grote del en 
van de bevolking elk alternatief voor het kapitalisme 
en zelfs de begrippen 'sociaal' of' social engineering' 
in een kwade reuk gebracht. Mogelijke gespreks
partners die de naarn sociaal -democratisch echt ver
dienen zijn in Oost-Europa dan ook zwak gebleven 
en vaak weer gedeeltelijk uiteengevallen. De SI kan 
zich bij haar partnerkeuze derhalve niet tot deze par
tijen beperken. Ook politieke krachten die zich on
der de specifieke omstandigheden van het post-com
munisme hetzij opnieuw hebben geformeerd, hetzij 
met een min of meer diepgaand intern veranderings
proces zijn begonnen, moeten bij de beschouwingen 
worden betrokken. Aan het slot van dit artikel zal ik 
op deze nieuwe bewegingen nog nader ingaan. Hier 
wil ik echter wei alvast dit kwijt: welke keuze de SI 

ook maakt, zij zal van grote invloed zijn op het toe
komstige proces van partijvorming in Oost-Europa. 

Twee basisstromingen 

Afgezien van de 'echte ' sociaal-democraten komen 
twee stromingen als mogelijke gesprekspartners in 
aanmerking. Enerzijds zijn dit de groeperingen die 
uit de anti-communistische eenheidsbewegingen 
zijn voortgekomen. Zij streven de opbouw na van 
een 'burgerlijke maatschappij' van het westerse type 
en hun maatschappijvisie kan, volgens westerse ca
tegorieen, als links-liberaal of sociaal-liberaal wor
den gekarakteriseerd (Solidarnosc-links in Polen, 
het links-democratische Burgerforum in Tsjecho
Slowakije, de Vrije Democraten in Hongarije en de
len van de Unie van Democratische Krachten in Bul
garije) . Omdat binnen deze bewegingen sterk soci
aal -liberaal georienteerde stromingen bestaan, zul
len zij, samen met de lokale sociaal-democraten, in 
het sociaal-economische hervormingsproces waar
schijnlijk de kern van democratisch links gaan vor
men. Volgens mij heeft de SI tot dusver te weinig 
aandacht aan deze Oosteuropese bewegingen en 
partij formaties besteed . 

Toch vormen zij, hoewel nauw met de door mij 
behandelde problematiek verbonden, niet het the
rna van dit artikel. Die rol is namelijk weggelegd 
voor de tweede basisstroming in post-communistisch 
Oost-Europa: de ex-communistische partijen. Hier
onder zal ik nader ingaan op het karakter, de inhoud 
en de doelstellingen van deze partijen en daarmee 
ook op de vraag in hoeverre hun bekering tot de de
mocratie geloofwaardig is. Deze partijen stellen de 
SI ontegenzeggelijk voor een moeilijk probleem. 
Het dilemma van des 1 bestaat - kort geformuleerd
uit het volgende . 

Enerzijds kwamen de ex-communistische partij 
en, ondanks het feit dat het communisme in diskre
diet is geraakt, vrijwel overal vee! beter uit de ver
kiezingen tevoorschijn dan werd verwacht. Tevens 
blijken zij over een solide ledenbestand te beschik
ken. Vrijwel allemaal bovendien hebben ze hun 
naam in 'socialistische' of 'sociaal-democratische' 
partij gewijzigd, vrijwel allemaal willen ze zich 
'sociaal-democratiseren', en vrijwel allemaal zoe
ken ze aansluiting bij de SI, in de hoop op een vol
waardig lidmaatschap in de toekomst ( dit met uit
zondering van de CP van Bohemen en Moravie, de 
CPBM). Met het oog op deze gegevens, gecombi
neerd met het ontbreken van een overtuigend alter-

1 . In dit artikel concentreert de auteur 1Jch 
vooral op de ontwikkelingen in Polen, 
Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Bulgarije. 
Hij beseft dat het begrip 'Oost Europa' 
voor deze Ianden niet adequaat is en er 
cigenlijk over 'Midden-Oost-Europa' en 
'Zuid-Oost-Europa' gesproken moet wor
den. Het begrip 'Oost-Europa' wordt dan 
ook aileen eenvoudigheidshalve gebruikt . 
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natief in de vorm van sterke echte sociaal-democra
tische partijen, zou het voor de SI verleidelijk kun
nen zijn de ex-communistische partijen in de grote 
familie der democratisch socialisten op te nemen. 

Anderzijds client men echter twee zaken te be
denken. Ten eerste hadden de ex-communistische 
partijen, als deelnemers aan de overgang van dikta
tuur naar democratie ert op straffe van de onder
gang, geen andere keuze dan de democratische spel
regels te accepteren. Ten tweede indiceren en ga
randeren noch de programmatische wijzigingen in 
sociaal-democratische zin noch de personele wijzi
gingen aan de top aileen dat deze partijen zich de 
democratische beginselen al in hoge mate of zelfs 
geheel hebben eigen gemaakt. Alleen a! de korte pe
riode die sinds de revoluties van I 989 verstreken is, 
maakt een dergelijke fundamentele verandering 
uiterst ongeloofwaardig. En dat de veranderingen 
fundamenteel moeten zijn, blijkt uit het feit dat de 
communistische partijen, waarvan de neo-socialis
ten en neo-sociaal -democraten zich als opvolgers 
beschouwen, ooit welbewust als teaen-bewegingen 
tegen de sociaal-democratie werden opgericht. Nog 
tot vlak voor het einde vatten aile !eiders - ondanks 
verschillen op deelpunten - hun partijen ideolo
gisch, politiek en organisatorisch opals revolutionai
re voorhoede tegenover het revisionistisch kapitu
lantendom der sociaal-democratie. Een dergelijke 
houding be"invloedt het denken van mensen zozeer 
dat het binnen een collectieve organisatie als een 
partij nooit op korte terrnijn radicaal kan worden 
omgevormd. Oat aan de democratische gezindheid 
van deze partijen moet worden getwijfeld, blijkt wei 
het duidelijkst uit het feit dat seen van de nieuwe 
politieke stromingen, ook de sociaal -democraten 
niet, de ex-communisten al als gelouterde democra
ten, en dus als potentiele bondgenoten of coalitie
partners, beschouwen. Een voorzichtige houding 
van de SI jegens de zich omvormende ex-communis
tische partijen lijkt dan ook op zijn plaats. 

I I . Sterkte, sociale basis en structurele ken mer ken 

van de ex-communistische partijen. 

Zoals al eerder opgemerkt hebben bijna aile ex
communistische partijen de intentie uitgesproken 
hun programma's, politiek en interne organisaties te 
willen 'sociaal -democratiseren'. Hun programma's 
zijn, althans waar het de toekomst betreft, in feite al 
nauwelijks meer van die van de plaatselijke sociaal
democraten te onderscheiden. Daarnaast hebben de 
!eiders van de ex-communistische partijen zich ex
pliciet achter de Stockholmse principeverklaring van 
de sr van I 989 gesteld. Als erkenning van de histori
sche superioriteit van de sociaal-democratische the-

-------- --

orie en praktijk boven het leninistische staats- en 
maatschappijmodel, mag dit op zich verheugend he
ten. Maar niettemin blijft staan: op basis van de pro
gramma's van de ex-communistische partijen alleen 

kunnen maar zeer beperkte conclusies over het ka
rakter van de gedaantewisseling worden getrokken. 
Oat geldt overigens voor de meeste partijen, zowel 
in Oost- als West-Europa. 

Veelzeggender dan de huidige programma's, 
overigens vaak grotendeels door vertegenwoordi 
gers van de sociaal-democratische minderheden in 
de ex-communistische partijen opgesteld (zoals in 
Hongarije en Polen), zijn de harde feiten en de con
crete politiek. Hierbij denk ik aan de structurele 
kenmerken en de sociale groepen waaraan invloed 
wordt ontleend; de feitelijke politieke lijn in het 
veranderingsproces; de coalitiepolitiek en, niet in de 
laatste plaats, aan de houdingjegens het eigen verle
den. Deze kwesties zal ik in dit overzichtsartikel 
behandelen. Ik besef dat een overzichtartikel altijd 
het gevaar van ontoelaatbare generalisaties in zich 
draagt. Somrnige partijen zullen ongetwijfeld diep
gaander zijn veranderd dan andere. (Koplopers zijn 
bijvoorbeeld de Slowaakse Weiss-partij en de Hon
gaarse Horn-partij; achterblijvers de communisti
sche partij in de Tsjechische Ianden en de Bulgaarse 
socialistische partij). Anderzijds biedt een over
zichtsartikel echter ook de mogelijkheid om proble
men die aile partijen aemeen hebben, dat wil zeggen 
waar aile ex-cornmunistische partijen bij hun aan
passing aan de nieuwe situatie op een of andere rna
mer op stuiten, te belichten. Ik beperk me hierbij 
bewust tot de situatie in Polen, Hongarije, Tsjecho
Slowakije en Bulgarije. 

De kiezers 

Voor alle ex-communistische partijen ( overigens 
ook voor de erfgenaam van de Oostduitse SED, de 
PDS) geldt dat zij tien tot vijftien procent en in Bul
garije zelfs 33 procent van de stemmen achter zich 
wisten te krijgen. In het Westen, waar vanwege de 
teloorgang van de communistische partijen vee] la
gere percentages werden verwacht, wekte dit alom 
verbazing. Hoe zijn deze relatief goede resultaten te 
verklaren? Bewijzen zij de wederopkomst van het 
radicalisme en hebben delen van de bevolking juist 
daarom op deze partijen gestemd? 

Volgens rnij is eerder het omgekeerde het geval: 
de ex-communistische partijen moeten, de een 
meer dan de andere, als restarootheden van de oude 
regimes worden beschouwd. Zij hebben daarom hoe 
dan ook geen toekomst. De partijen ontlenen hun 
kracht voornamelijk aan problemen die met de ver
anderingen samenhangen en hun kiezers geloven dat 
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zij bij de omwenteling slechts te verliezen hebben. 
Deze hypothese is wellicht wat al te stellig maar zij 
wordt niet in de laatste plaats ondersteund door het 
relatief gelijke verkiezingsresultaat van aile ex-com
munistische partijen. Anders dan men zou verwach
ten bestaat er geen significante correlatie tussen de 
verkiezingspercentages en bet enthousiasme waar
mee de partijen de hervormingen begroetten. Een 
dergelijk enthousiasme werd niet extra beloond, 
zoals overigens ook traditionalisme niet extra wer
den afgestraft. Als verder bewijs voor rnijn restan
ten-hypothese wil ik op het volgende wijzen: 

- De grootste groep van stemmers op de ex
communistische partijen bestaat uit !eden van de 
oude nomenklatura in de brede zin van bet 
woord, dat wil zeggen uit de bureaucraten van 
de vroegere instellingen van staat, partij en eco
nornie alsook hun farnilieleden en met hen ver
bonden groepen. Ook del en van de intelligentsia 
behoren hiertoe. In dit beeld past de relatiefho
ge gemiddelde leeftijd vari de kiezers; onder de 
jeugd wisten de ex-communistische partijen 
nauwelijks gehoor te krijgen. 
- Eveneens opvallend is dat de ex-communisti
sche partijen in de provincies en kleinere steden 
relatief meer stemmen kregen dan in de grote 
steden. Hiervoor zijn diverse redenen te noe
men. Bijvoorbeeld de relatieve kracht van het 
conservatisme ill. de provincies, gecombineerd 
met het feit dat de lokale nomenklatura daar vaak 
dieper verankerd is. Daamaast bestaat er de 
vrees dat de nieuwe stedelijke elites, de belang
rijkste voorvechters van economische liberalise
ring, geen rekening zullen houden met de belan
gen van de provincies. Bovendien beschikken de 
ex-communistische partijen vaak over meer be
stuurlijke competentie en ervaring, hetgeen hen 
voor somrnige kiezers aantrekkelijker maakt. 
Tezamen stuwen deze delen van het electoraat 
de ex-communistische partijen in een conserva
tieve richting, in een richting van behoud eerder 
dan van vernieuwing. 
- Een derde belangrijke groep van stemmers op 
de ex-communistische partijen bestaat uit het 
toenemend aantal sociaal zwakken en benadeel
den, uit die groepen dus wier positie door de 
econornische hervorming wordt bedreigd of die 
al gemarginaliseerd en in financiele nood zijn ge
raakt. Een op betere bescherming van deze groe
pen gerichte poliek is legitiem en noodzakelijk; 
ook voor de lokale sociaal-democraten vormt dit 
immers een belangrijk punt. Maar in tegenstel
ling tot de sociaal-democraten zijn de ex-com
munistische partijen geneigd om - verwijzend 

naar de grote sociale zekerheid onder het reeel 
bestaande socialisme- op dit punt sociaal-popu
lisme te bedrijven. Uiterst problematisch en ex
plosief wordt dit als bepaalde stromingen binnen 
deze partijen, op zoek naar een nieuwe legitima
tie en massa-aanhang, sociaal-populisme en natio
naal-populisme gaan combineren. Een aanzet 
hiertoe doet zich vooral in Bulgarije voor, maar 
ook in de ex-communistische partijen van de 
drie overige Ianden zijn dergelijke tendensen 
waar te nemen. 
- Voor de volledigheid moeten ten slotte nog 
twee meer technische verklaringen voor het re
latieve succes van de voormalige communisti
sche partijen worden genoemd. Ten eerste: hun 
materiele en organisatorische positie is nog 
steeds sterker dan die van de nieuwe partijen. 
Hun hechte organisatiestructuur, effectieve 
partijbureaucratie, materiele voorzieningen en 
er-varing hebben de reeel-socialistische periode 
ten dele overleefd. Het geleidelijk aan verdwij
nen van deze voorsprong zal echter zeker gevol
gen hebben voor de verkiezingsresultaten . Ten 
tweede: de ex-communistische partijen profi
teren van de steeds lager wordende opkomst bij 
de verkiezingen. Ook in Oost-Europa is een !age 
opkomst gunstig voor die partijen die, zoals de 
ex-communistische, de kiezers trachten te paai
en met eenvoudige en tegelijk radicale 
verkiezingsleuzen. 

De I eden 
Ondanks grote aderlatingen hebben de ex-commu
nistische partijen nog steeds vee! !eden. Volgens 
officiele cijfers bedraagt het !eden tal van de BS Peen 
half rniljoen; van de KP M B 36o .ooo . De overige ex
communistische partijen zijn met veertig- tot zestig
duizend ]eden beduidend zwakker, maar ook zij zijn 
overal in den Iande nog stevig verankerd en veelal 
sterker dan de nieuwe partijen. Ter versterking van 
de geloofwaardigheid van hun nieuwe koers beslo
ten sommige ex-communistische partijen (in Bulga
rije, Hongarije en Slowakije) hun !eden opnieuw te 
registreren. Andere partijen (in Tsjechoslowakije en 
Polen) lieten dit na. Voor de ledenaantallen had dit 
echter geen noemenswaardige gevolgen. Helaas we
ten we maar weinig over het aantal mensen dat zich 
na de ommekeer van de ex-communistische partijen 
voor het eerst als lid aanmeldde en ook over de so
dale herkomst en leeftijdsopbouw van het ledenbe
stand is weinig bekend. Maar analoog aan de Oost
Duitse PDS, schijnt de grootste groep uittreders, af
gezien van uitgesloten gecomprornitteerde kaders 
en ware communistische gelovigen die bedankten, 
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te bestaan uit carrii~risten en mensen die vroeger het 
lidmaatschapsboekje nodig hadden voor hun beroep 
maar bet na de revolutie weer inleverden. Nieuwe 
!eden lijken zich nauwelijks aan te melden (waar
op wellicht de Slowaakse partij een uitzondering 
vormt). Vooral de jongere generaties Iaten verstek 
gaan, ondanks pogingen van een aantal ex-commu
nistische partijen om zich door verjonging van Iei
ding, kader en parlementsfracties, het imago van 
jongerenpartijen aan te meten. De gemiddelde leef
tijd van de !eden is rond de vijftigjaar; ongeveer een 
derde deel bestaat uit gepensioneerden. 
. Al deze gegevens wijzen er op dat het grootste 
deel van het ledenbestand van de ex-communisti
sche partijen - evenals hun electoraat - nog steeds 
bestaat uit die groepen en hun familieleden die al 
voor de omwenteling lid waren. Bij groepen die met 
de wijziging van het systeem naar hoven kwamen, 
lijken de partijen geen aansluiting te hebben kunnen 
vinden. Deze gegevens zijn van grote invloed op de 
politieke lijn van de neo-socialisten - vooral als zij 
zich ook nog verbinden met de voormalige onvrije 
vakbonden (zoals in Polen) of nauwer contact met 
deze organisaties zoeken (in Hongarije en Bulgarije). 

Zo wijzen enerzijds het opnieuw registreren van 
de ]eden en het uittreden van orthodoxe groepen uit 
de communistische partijen er op dat de hervor
mingsgezindheid serieus moet worden genomen. 
Anderzijds echter vorrnt de continu!teit van de so
dale basis een zware belasting, juist voor die partij 
leiders die hun partijen door een radicale hervor
ming voor de democraten als coalitiepartners aan
vaardbaar willen maken (in Slowakije, Hongarije en 
Polen, in deze volgorde). 

1 1 1. lnternejractievorminB 

Omdat aile ex-communistische partijen nog naar 
een duidelijke politieke lijn zoeken, is in hun krin
gen het proces van fractievorming en richtingen
strijd nog in volle gang. Men kan stellen dat richting
enstrijd in democratische partijen een normale zaak 
is en dat conflicten, gezien de snelheid van het so
ciaal-economische veranderingsproces, zelfs onver
mijdelijk zijn. ln deze zin zijn de vroeger zo gecen
traliseerde ex-communistische partijen bezig zich 
aan de nieuwe omstandigheden van het democra
tisch-pluralisme aan te passen. 

Identiteitsproblemen 

Desondanks brengt genoemde de richtingenstrijd in 
de ex-communistische partijen een specifiek pro
bleem met zich mee. Het is immers nog onzeker 
welke politieke hoofdlijnen en identiteit op den 
duur de overhand zullen krijgen . Weliswaar lijken 

de partijleiders de democratische spelregels in prin
cipe te hebben geaccepteerd en dit is een gigantische 
stap als men bedenkt dat hun partijen uit organisaties 
voortkomen die het leninistische diktatuurprincipe, 
niet in de laatste plaats in hun verhouding tot de so
ciaal-democratie, centraal stelden. Bovendien wer
den neo-bolsjevistische stromingen geroyeerd, 
waarna zij eigen partijen oprichtten die dusver geen 
invloed wisten te verkrijgen. 

Maar hoe belangrijk ook, de aanvaarding van de 
democratische beginselen zegt nog niets over de 
toekomstige identiteit van de ex-communistische 
partijen. Het blijft de vraag hoe hun programma's 
zich zullen gaan ontwikkelen en dus ook bij welke 
Europese partijfamilies zij ingedeeld kunnen wor
den. Alle stromingen, van neo-liberalisme, sociaal
democratie, nationalisme tot pragmatisch of oppor
tunistisch 'centrisme' - zijn in de ex-communisti
sche partijen in een of andere combinatie en kracht 
aanwezig. Het is alleszins begrijpelijk dat de partij
en, in bun behoefte aan een nieuwe legitimatie, hun 
politiek ideologisch pogen te onderbouwen door 
weinig doordacht bij succesvolle niet-communisti
sche programma's en stromingen leentjebuur te 
spelen. Maar zowel de snelheid van de ideologische 
ommekeer als de veelheid aan strorningen suggere
ren dat deze partijen min of meer instabiel zijn, dat 
de aanpassingen soms slechts oppervlakkig zijn en 
dat er nog meer afsplitsingen en zelfs scheuringen 
kunnen worden verwacht. 

Ondanks grote verschillen tussen programma's 
en !eiders, zijn er binnen de ex-communistische par
tijen in grote lijnen drie tendensen waar te nemen. 

Nationalistische tendenzen 

Een neiging tot nationalisme doet zich in aile ex
communistische partijen voor, hetzij binnen de par
tijleiding zelf (in Bulgarije en Slowakije), hetzij in de 
vorm van interne politieke stromingen (in Hongarije 
en Polen). Op politiek niveau leidt dit er toe dater 
ofwel bondgenootschappen met nationalistische 
groeperingen worden gesloten (de BSP), ofwel ge
meenschappelijke belangen met nationalistische 
krachten worden vastgesteld (de Slowaakse partij 
tegenover de partij van Meciar) of wordt aangeslo
ten bij nationaal -populistische propaganda van ande
re partijen (zoals de Sziiros-stroming, door het ver
dwijnen van Poszgay weliswaar verzwakt, in Hon
garije tegenover Democratisch Forum) 

Sociaal-democratische minderheden 

Ook sociaal-democratische stromingen treden in ai
le ex-communistische partijen op. Hierbij denk ik 
aan figuren als S. Wiatr in Polen, Vitanyi in Hon-
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garije en Tornov en Stoilov in Bulgarije. Deze stro
mingen worden vaak, hoewel ruet uitsluitend, ge
leid door jonge stedelijke intellectuelen. Zij dringen 
aan op een meer consequente doorvoering van de 
'sociaal-democratisering' en pleiten in dit kader ook 
voor een nauwere samenwerking met enerzijds de 
sociaal-democraten en anderzijds de sociaal-liberale 
stromingen in de zich ontbindende eenheidsbewe
gingen en links-liberale partijen. De sociaal-demo
cratisch georienteerde stromingen in de ex-commu
nistische partijen zijn zwak - ten dele omdat zij de 
hoop op een radicale partijhervorming opgaven en 
vertrokken, ten dele ook omdat zij door de 'centra
le' partijleiders energiek bestreden en daardoor ge
marginaliseerd werden. Een opmerkelijke uitzonde
ring hierop vormt de 'Partij van Democratisch 
Links' in Slovakije, waarvan de Ieiding rond Peter 
Weiss de drijvende kracht achter de 'sociaal-demo
cratisering' van de partij is. 

De manoeuvrerende partijcentra 

De zogeheten partijcentra spelen in al deze Ianden 
een dominante rol. Zij will en in de eerste plaats hun 
partijen bijeenhouden, ze een nieuwe legitimatie 
verschaffen en uiteindelijk als bondgenoten en coali
tiepartners aanvaardbaar maken. Hierbij stuiten ze 
vaak op grote problemen, die ze meestal door !outer 
opportunisme, een laag profiel of een tegenstelling 
tussen woord en daad proberen op te lossen . Die 
problemen zijn: de noodzaak om rekening te hou
den met tegenstrijdige belangen binnen de partij, 
bijvoorbeeld tussen de 'nomenklatura-bourgeoisie' 
en de sociaal zwakken; de moeilijkheid om nationa
lisme en Europa-gezindheid strategisch op een noe
mer te brengen; en tenslotte het dilemma dat zij aan 
de ene kant in de familie van de internationale soci
aal-democratie willen worden opgenomen maar an
derzijds de sociaal-democratie als idee en stroming 
in hun eigen land niet volledig willen omarmen . 

1 v. Prooramma en bondoenotenpolitiek 
De onder dit hoofdstukje genoemde kwesties kwa
men in het voorgaande a! aan de orde zodat ze hier 
betrekkelijk kort kunnen worden behandeld. 

Wat de programma's betreft: aile ex-communis
tische partijen spreken zich uit voor democratie, 
pluralisme en markteconomie. Zij doen dit op een 
wijze die hen vaak slechts gradueel doet verschillen 
met de plaatselijke sociaal-democraten . Het groot
ste onderscheid ten aanzien van het cruciale vraag
stuk, de economische hervorming, lijkt er uit te 
bestaan dat de sociaal-democraten- vanuit westerse 
categorieen geredeneerd - meer sociaal-liberaal zijn 
georienteerd. Sommige ex-communistische partijen 

daarentegen zoeken een soort 'derde weg' tussen 
kapitalisme en reeel-socialisme, en concentreren 
zich daarbij in de eerste plaats op sociaal-politieke 
thema's. Zij beloven hun kiezers een economische 
politiek van vergaande herverdeling, ofschoon dit 
nauwelijks met de noodzaak van modernisering van 
de planeconomie in overeenstemming te brengen is . 
Aan de hand van een belangrijk voorbeeld zal ik deze 
voor de ex-communistische partijen kenmerkende 
politiek en de consekwenties ervan verduidelijken. 

Zoals bekend zijn de meeste ex-communistische 
partijen warme voorstanders van een meer geleide
lijke uitbreiding van de markteconomische verhou
dingen. Eveneens waarschuwen ze tegen overhaaste 
privatiseringen, vooral wanneer het gaat om de on
ontkoombare opdeling en/ of liquidatie van techno
logisch verouderde en verliesgevende grote bedrij
ven. Ook de sociaal-democraten- zowel de partijen 
als de sociaal-liberale stromingen binnen andere par
tijen - staan hier voor een dilemma. Zij trachten dit 
te omzeilen met behulp van een soort dubbel-strate
gie. Ze erkennen welliswaar de noodzaak van radi
cale economische hervormingen en helpen mee deze 
uit te voeren, maar stellen daarbij twee voorwaar
den: de staat moet zich actief met de vormgeving 
van de structuurwijziging bemoeien en de getroffen 
werknemers dienen een minimale bescherming te 
krijgen . 

Zowel de partijcentra alsook de nationalistisch 
georienteerde stromingen binnen de meeste ex
communistische partijen daarentegeri houden vast 
aan het concept van een buitensporig grote staats
sector. Omdat staatsbedrijven het ontstaan van vrije 
marktverhoudingen belemmeren en, vanwege hun 
overmogen op de wereldmarkt te concurreren, sub
sidies behoeven kan dit nauwelijks als een realistisch 
alternatief voor de noodzakelijke structuurverande
ringen gelden. Oat men dit concept desondanks 
blijft propageren heeft niet alleen ideologische maar 
ook sociaal- en nationaal-populistische redenen . Een 
dergelijke politiek begunstigt immers drie belangrij 
ke clientelegroepen: de nog steeds alom aanwezige 
industriele managers van vroeger (voorzover zij niet 
tot de nomenklatura-bourgeoisie zijn gaan beho
ren); de werknemers in de bedreigde grote onder
nemingen (en de hen vertegenwoordigende voor
malige onvrije vakbonden) en ten slotte de kringen 
die buitenlandse investeringen als nationale uitver
koop aan de schandpaal nagelen. 

Dit is slechts een voorbeeld. Maar een blik op an
dere scheidslijnen of 'cleavages', die in het nieuwe 
politieke landschap tussen de ex-communistische en 
andere partijen zijn ontstaan, volstaat om te kunnen 
constateren dat de voormalige communisten in hun 
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daadwerkelijke politiek eerder tot een conservatie
ve dan liberale grondhouding neigen - in elk geval 
sterker dan hun programma's doen vermoeden. Aan 
de hand van een aantal trefwoorden, waarbij ik de 
tegenstellingen bewust heb toegespitst, zal ik nog 
een aantal andere voorbeelden geven, die in meer of 
mindere mate voor de partijen opgaan: een sterke, 
centralistische staat en etatisme versus decentralisa
tie en een terugtredende staat; markteconomie met 
vee! staatsinterventie versus liberalisering van de 
markt; binnenlandse accumulatie versus buitenland
se investeringen; discipline en orde versus autono
mie; clientisme versus gelijke kansen; een neiging 
tot nationalisme versus supranationale integratie; 
nationale minderheden als probleem van volkeren 
en niet van mensen- en burgerrechten. 

In combinatie met de a! eerder beschreven struc
turele kenmerken zijn dit evenzovele signalen dat 
een aantal ex-communistische partijen - of in elk ge
val bepaalde stromingen daarbinnen - kunnen wor
den gekarakteriseerd met wat Erhard Eppler ooit 
'structured conservatisme' noemde. Alles wijst er 
op dat deze partijen in vee! opzichten meer overeen
komst vertonen met de nationaal-conservatieve dan 
met de sociaal-liberale stromingen in hun Ianden. 

Natuurlijk richten de voormalige communisti
sche partijen zich in hun bondaenotenpolitiek niet op 
een samenwerking met de conservatieven, hoewel 
er in Hongarije en Polen wei degelijk aanwijzingen 
zijn dater bepaalde afspraken zijn gemaakt. Veeleer 
streven ze naar coalities met democratisch links. 
Maar desondanks gedragen de ex-communistische 
partijen zich ook op dit punt bij tijd en wijle weinig 
consequent, zoals bijvoorbeeld bleek toen de BSP 

weigerde de presidentskandidatuur van de sociaal
democraat Dertliev te ondersteunen. 

Omdat hun coalitie- en bondgenotenpolitiek tot 
dusver op niets uitliep, zoeken sommige ex-com
munistische partijen hun heil bij het ondersteunen 
van zogenaamd 'onafhankelijke' kandidaten of ze 
proberen satellietpartijen aan zich te binden. Met 
behulp van beide methoden trachten zij kiezers te 
bereiken die nooit op ex-communisten zouden 
stemmen en tevens de indruk van isolement weg te 
nemen. Hiermee behaalden ze welliswaar een aantal 
successen - onder ander bij de presidentsverkiezin
gen in Bulgarije en Polen en op gemeentelijk niveau 
in Hongarije en de Tsjechische Ianden. Maar het 
broodnodige interne verduidelijkingsproces werd er 
door vertraagd. En een aantal partijen bewoog zich 
hierdoor in een richting die weinig goeds voorspel
de, zoals de BPS die een bondgenootschap met de 
'Vaderlandspartij van de Arbeid' aanging, een partij 
die zich op agressieve wijze verzet tegen gelijke 

rechten voor de turkssprekende minderheden. 

De toekomst van de ex-communistische partijen 

Naar aile waarschijnlijkheid zullen de ex-communis
tische partijen op de middellange termijn niet een
voudig verdwijnen. Gezien de ernst van de econo
mische en sociale gevolgen van de hervormingen is 
het zelfs heel goed mogelijk dat zij zich tot kristalli
satiepunt en vergaarbak van aile sociale protest, nu 
reeds het zwaartepunt van hun politieke aktivitei
ten, zullen ontwikkelen. In dit kader zullen zij gaan 
streven - in Polen en Hongarije is dat nu a! te zien -
naar een verdere versterking van de contacten met 
de voormalige onvrije vakbonden. Daarenboven 
zullen sommige partijen hun sociale politiek ver
moedelijk in toenemende mate met elementen uit 
het nationalistische gedachtengoed gaan opsieren 
(de Peronistische optie). Dit partij-type kennen we 
in West-Europa ook: de communistische partijen 
van Frankrijk, Portugal en Griekenland. Dergelijke 
partijen zullen de modernisering in hun Ianden en de 
opkomst van sterke sociaal-democratische partijen 
blokkeren. Maar anderzijds kunnen zij ook een nut
tige functie vervullen door het radicale protest bin
nen de gevestigde parlementaire instellingen te ka
naliseren. Het meest indrukwekkende voorbeeld 
hiervan was de rol die de PCF speelde bij het kanali
seren van het studenten- en arbeidersprotest in de 
zomer van 1968 in Frankrijk. 

Een mogelijkheid die overigens evenmin moet 
worden uitgesloten is dat sommige ex-communisti
sche partijen het voorbeeld van de ltaliaanse P c 1 zul
len volgen. Deze partij heeft haar 'sociaal-democra
tisering' in feite a! achter de rug en zal in de SI wor
den opgenomen. Er kan nog van alles gebeuren maar 
op den duur lijken vooral de Partij van Democra
tisch Links in Slowakije en wellicht ook de 
Hongaarse Socialistische Partij deze weg op te kun
nen gaan. Ook zij zijn echter nog maar halverwege; 
in de kern vormen zij nog geen werkelijk nieuwe, 
authentieke sociaal-democratische partijen. Een 
werkelijk nieuwe start zal pas mogelijk zijn, als de 
sociaal-de-mocratische minderheidsstromingen een 
belangrijke stem krijgen . Het is dan ook veelzeg
gend dat, afgezien van de Slowaakse, aile ex-com
munistische partijen juist deze groepen naar de zij 
lijn schuiven. 

Dit is een van de reden waarom de liberaal-de
mocratische partijen zich tot losse contacten en par
lementaire gelegenheidsafspraken beperken en de 
ex-communisten als coalitiepartners onacceptabel 
vinden. (Bulgarije vormt hierop nauwelijks een uit
zondering; na de verkiezingen van juni 199 1 ont
stond een patstelling zodat de grote coalitie tussen 
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de BSP en UDK uit pure nood werd geboreno) Be
halve de eerder genoemde structuur en positie van 
de huidige ex-communistische partijen, hebben de 
liberal en nog een andere, door hen zeer benadrukte, 
reden om deze partijen te wantrouwen: hun ondui
delijke positie tegenover het eigen verledeno De li
beralen stellen de volgende kritische vrageno Wat 
betekent het dat de ex-communistische partijen zich 
bewust presenteren als opvolgers, in politieke en 
juridische zin, van de communistische partijen? Is 
een nieuwe start mogelijk als deze partijen aileen 
door vee! politieke druk of gerechtelijke procedures 
tot een overgave van hun onwettig verworven par
tijvermogens kunnen worden gedwongen? Hoe ge
loofwaardig zijn de partijen - ook als pleitbezorgers 
van de zwakkeren - als zij grote delen van deze ver
mogens voor duistere praktijken, bijv.oorbeeld voor 
de 'nomenklatura-privatiseringen', gebruiken? In 
hoeverre waren huidige individuele partijleiders bij 
onderdrukkingsapparaten van het oude regime 
betrokken? Kan aan principiele veranderingen ge
loof worden gehecht als de partijleiders tot op het 
laatst de voorkeur gaven aan samenwerking met de 
communistische partij van de Sovjet-Unie en zij tij
dens de augustus-coup een afwachtende houding 
aannamen (in beide gevallen met uitzondering van 
de Slowaken en Hongaren)? 

Dit zijn belangrijke vrageno Want hoe aantrekke
lijk hun leuzen op het gebied van de sociale politiek 
misschien ook zijn, de toekomstige ontwikkeling 
van de ex-comrnunistische partijen blijft uiterst on
gewis zolang zij niet op een geloofwaardige wijze 
met het eigen verleden hebben afgerekendo Dit 
geldt des te meer omdat er in hun kringen sterk cen
trifugale krachten zijn die tot verdere afsplitsingen 
kunnen leideno De enige ex-comrnunistische partij 
en die hun totale isolement konden doorbreken wa
ren die van Hongarije en Slowakijeo In Slowakije 
schiepen de sociaal-democraten een precedent voor 
heel Oost-Europa door de partij van Weiss een sa
menwerkingsverband aan te biedeno Pas na de inter
ventie van de neo-sociaal-democraat Dubcek trok
ken ze hun aanbod weer in, hetgeen samenwerking 
van beide parlementsfracties na de verkiezingen ech
ter niet in de weg stondo In Hongarije heeft de oppo
sitie de Horn-partij inmiddels tot de door de schrij 
ver G 0 Konrad opgerichte Burgerbeweging tegen 
het Nationalisme, toegelateno Dit zou er op kunnen 
wijzen dat men hier de kloof enigszins wil dichten en 
de socialistische partij als eventuele coalitiepartner 
wil beschouwen, voor het geval er zich in het parle
ment een patstelling en tegelijk een verheviging van 
het conflict met de conservatief-nationalistische 
krachten zou voordoeno 

v 0 Sociaal-democratie en de ex-communistische 

partijen 
Welke gevolgtrekkingen voor de verhouding tussen 
de sociaal-democratie en de ex-communistische 
partijen kunnen we uit dit alles trekken? Over ee:n 
belangrijk punt zijn aUe partijen van de SI het eens: 
zij achten discriminatie van alle voormalige commu
nisten onjuisto Zij zijn tegen juridische bepalingen 
waarin het voormalige communistische functiona
rissen, zonder aanziens des persoons, wordt verba
den openbare ambten uit te oefeneno De in I 99 I in 
Santiago aangenomen besluiten van het SI-beraad 
stellen dat bij dergelijke voorzorgsmaatregelen het 
gevaar dreigt dat grondwettelijke beginselen wor
den geschonden, geleden onrecht met nieuw on
recht wordt vergolden en de vreedzame revoluties 
in een periode van vervolgingen, beschuldigingen en 
verdeeldheid omslaano De SI bevindt zich met dit 
standpunt overigens in goed, onverdacht gezel
schapo Naar aanleiding van haar bezoek aan Praag in 
april I 992 protesteerde de algemeen-secretaris van 
de Raad van Europa, Catherine Lalumiere, fel tegen 
de beruchte 'Uberpnifunas' -wet omdat deze in strijd 
is met de Europese Conventie voor de Mensen
rechteno 

Maar een heel andere vraag is in welke vorm de 
internationale sociaal-democratie eventueel met af
zonderlijke ex-communistische partijen kan gaan 
samenwerkeno Het lijkt me belangrijk dat de sociaal
democraten bij deze kwestie met het hele samenspel 

van factoren en niet slechts met afzonderlijke ele
menten van de veranderingen rekening houdeno 

Een argument voor een gedifferentieerde samen
werking zou kunnen zijn dat de SI hiermee in Oost
Europa (nog) relatief sterke partners zou krijgeno 
Bovendien kan men aanvoeren dat een band met 
de sociaal-democratische familie de ex-communisti
sche partijen zal 'civiliseren', aangezien zo'n contact 
een belangrijke steun in de rug zal betekenen voor 
die stromingen die zich tegen nationalistische ver
leidingen en sociaal-populisme pur sang verzetteno 
Deze strategie wu men 'het bevorderen van de in
terne veranderingen door internationale inkadering' 
kunnen noemeno 

Teaen een dergelijke strategie spreken echter een 
reeks van argumenteno Aan de hand van trefwoor
den zal ik een aantal argumenten noemen die ook 
door de lokale sociaal-democratische en sociaal-libe
rale partijen worden aangevoerd en juist daarom een 
serieuze overweging verdi en en 0 

- Via het lidmaatschap van een internationale 

organisatie willen de ex-communistische partij
en die geloofwaardigheid en legitimatie verwer
ven die zij in eiaen land, door de gebrekkige afre-
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kening met hun verleden, niet wisten te k:rijgen. 
lnternat:ionale erkenning, samenhangend met 
een sr-lidmaatschap, moet de garant:ies die de 
ex-communistische partijen zelf nog niet konden 
bieden, vervangen. 
- Als zij bereid blijkt dit spel mee te spelen, zal 
de SI hiermee de locale zusterpart:ijen en ver
wante stromingen binnen de nieuwe forma ties in 
de rug aanvallen en eventuele samenwerking 
met hen in gevaar brengen. Want deze groepen 
zullen het als onrechtvaardig en beledigend erva
ren als part:ijen die uit het erfgoed van de com
munistische part:ijen voortkomen en waarvan 
niemand gelooft dat zij zich al totaal hebben ver
anderd, als volwaardige !eden van de sr worden 
geaccepteerd. Oit geldt temeer omdat bij de 
nieuwe en met name bij de sociaal-liberale stro
rningen bijzonder sterke, nog van voor de om
wenteling stammende, gevoelens van wantrou
wen tegenover de sociaal-democraten bestaan . 
Men heeft het gevoel dat op zijn rninst een deel 
van democrat:isch links in West-Europa liever 
contacten onderhield met de comrnunist:ische 
machthebbers dan met vertegenwoordigers van 
democrat:ische bewegingen die het communisme 
vanuit de opposit:ie op een vreedziune wijze om
ver wilden werpen. 
- Oat een lidmaatschap van de sr de echt sociaal
democrat:ische strorningen binnen de ex-com
munist:ische part:ijen zal versterken, is verre van 
zeker. Het omgekeerde kan ook gebeuren: 
doordat de druk op de part:ijcentra om zich te 
'sociaal-democrat:iseren' afneemt, zal de tendens 
aileen maar zwakker worden. 
- De reputatie van de sr onder de Oost-Europe
se bevolking zal duurzaam worden geschaad als 
part:ijen, die algemeen als de erfgenamen van de 
vroegere staatspart:ijen worden gezien, zich op 
het lidmaatschap van des 1 kunnen beroepen. 

vI . SamenvattinB en slotconclusies 

Behalve op de versterking van de echte zusterpart:ij
en client de westerse sociaal-democrat:ie haar aan
dacht bij haar speurtocht naar partners in Oost
Europa vooral te richten op de nieuwe links-liberale 
en sociaal-liberale partijen. In de loop van het eco
nomische en sociale veranderingsproces zal de kern 
van democrat:isch links waarschijnlijk uit hun gele
deren voortkomen. 

Oat het hierbij volgens westerse begrippen meer om 
'sociaal-liberale' dan om 'sociaal -democrat:ische' 
format:ies gaat, zou voor des 1-leden geen belemme
ring dienen te zijn. Dit is het gevolg van de concrete 
situat:ie in Oost-Europa. Ook in Lat:ijns-Amerika 
heeft de sr zich aan de specifieke omstandigheden 
aangepast door midden jaren zevent:ig de deuren te 
openen voor partijen die meer een nat:ionaal-demo
crat:isch dan eens sociaal-democrat:isch karakter bad
den. Het kader voor contacten en samenwerking 
zou een nauw met de Federat:ie van sociaal -demo
crat:ische part:ijen in de EG samenwerkende regiona
le sr-werkgroep, een 'Oost-Europaforum', kunnen 
bieden. Deze werkgroep zou tot taak kunnen krij 
gen zowel de part:ijpolit:ieke ontwikkelingen in 
Oost-Europa te volgen als organisat:iestructuren te 
bedenken om de diverse gematigd-linkse format:ies 
met de sr in contact te brengen. 

Ten aanzien van de ex-communist:ische part:ijen 
verdient het de voorkeur om zich, naar het voor
beeld van de lokale liberale en sociaal-democrat:i
sche part:ijen, voorlopig tot informele, bilaterale 
contacten te beperken. Daarnaast zouden er vaker 
bepaalde vertegenwoordigers van de ex-comrnunis
t:ische part:ijen voor informele conferent:ies rond een 
bepaald thema kunnen worden uitgenodigd. (Naar 
het voorbeeld van de Conferentie over de toekomst 
van Europa, georganiseerd door de socialist:ische 
fract:ie van de E P en gehouden in maart I 99 2 in het 
nabij Wen en gelegen Baden.) 

Formele contacten met de ex-communist:ische 
part:ijen, laat staan hun lidmaatschap van de sr, moe
ten ernst:ig worden ontraden. Een dergelijke samen
werking kan pas worden overwogen als aan twee 
voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet de interne 
richt:ingenstrijd in zoverre achter de rug zijn dat er 
een duidelijk beeld van het karakter van deze partij
en ontstaat. En ten tweede moeten zij door de lokale 

zusterpartijen en verwante formaties als democra
tisch gelouterde en totaal vernieuwde partners wor
den geaccepteerd. Gezien de grote verschillen per 
land zal dit niet overal tegelijk gebeuren, zodat de s I 
en de bij haar aangesloten partijen geen algemene 
lijn voor haar betrekkingen met de ex-communisti
sche partijen in Oost-Europa kunnen opstellen. Hun 
contacten zullen zij steeds aan de omstandigheden 
per land moeten aanpassen. 

(V ertaling Mar greet de Boer) 
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T echnologie en 
politiek 

De betekenis van 
ICT en Politiek In september 19 9 1 werden 

vlak voor het speciale par
tijcongres over de w A o 
een aantal PvdA-leden te
lefonisch benaderd. Een 
groot deel van de onder
vraagden gaf te kennen de 
positie van Wim Kok te 
steunen. Bij de stemming 
op het Congres bleken de 
ondervraagden de stem
ming onder aile PvdA-le
den aardig te weerspiege
len. 

Op zichzelf li jkt di t 
niets bijzonders. Een tele-

iriformatie- en 

communicatie

technologie 

voor politieke 

partijen 

Uit het voorbeeld van het 
PEP blijkt, dat de informa
tie- en communicatietech
nologie (ICT) schoorvoe
tend zijn intrede heeft ge
daan in de Nederlandse po
litiek. De introductie van 
ICT in de politiek gaat ge
paard met zeer uiteenlo
pende gevoelens. Enerzijds 
worden grote verwachtin
gen gekoesterd. Aangeno
men wordt dat de nieuwe 
techno Iogie de potentie be-

fonische enquete over een 
zit om de politieke struc
tuur en cultuur te moder

actueel politiek onder
werp. Toch was deze en
quete in ei:n opzicht op
merkelijk; er werd name
lijk voor het eerst gebruik 

PAUL DEPLA EN PIETER TOPS 
niseren. ICT zou bijvoor
beeld een bijdrage kunnen 
leveren aan een totstand
koming van nieuwe vor-

Politicoloaen, verbonden aan de sectie 

Bestuurskunde van de Katholieke Universiteit Brabant 

gemaakt van het zoge-
naamde PvdA Enquete Programma (PEP), een com
puterprogramma dat is ontwikkeld om regelmatig 
een groep PvdA-Ieden te ondervragen. In totaal rna
ken ruim 25o !eden dee! uit van dit zogenaamde 
!eden-panel. Deze !eden worden benaderd door een 
'belgroep', die de beschikking heeft over een com
puter, waarop het PEP is ge'installeerd. Vier maal 
per jaar ontvangt men een diskette, met vragen die 
aan het ledenpanel worden voorgelegd . Deze vra~ 

gen hebben betrekking op allerlei onderwerpen, 
zoals politieke actualiteiten, de kwaliteit van de par
tij-pers en partij-activiteiten. Tijdens of na het afne
men van de enquete voert de gebruiker de antwoor
den in de computer in, waarna de data worden ver
zonden naar een centrale computer in Amsterdam. 
Deze zorgt voor verwerking en analyse van de ant
woorden. Op deze manier kan snel de mening van 
!eden over politieke onderwerpen in kaart worden 
gebracht. Het PEP biedt het partijbestuur een nieu
we mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de 
opvattingen en houdingen, die Ieven onder de eigen 
achterban . 1 

men van politieke parti
cipatie, een intensivering 

van het contact tussen kiezers en gekozenen en een 
vergroting van de herkenbaarheid van politieke par
tijen en politici. De inzet van ICT zou met andere 
woorden kunnen leiden tot een nieuwe vorm van 
democratie: de zogenaamde tele-democratie. 2 

Dit optimisme over de heilzame werking van 
ICT voor politiek en democratie, wordt door ande
ren behoorlijk gerelativeerd.3 De inzet van 1 CT zou 
niet leiden tot een versterking, maar juist tot een 
verschraling van politiek en democratie. Traditio
nele functies van de politiek, zoals meningsvorming, 
politieke discussie, afweging en integratie van ver
schillende maatschappelijke belangen, zouden er 
door aan betekenis inboeten. De nieuwe technolo
gie zou voornamelijk worden aangewend voor elec
toraal gewin en manipulatie van informatie. De tele
democratie, waarvan in de optimistische benadering 
gewag wordt gemaakt, verwordt in deze tweede be
nadering tot een tellen-democratie, waarin onbemid
delde politieke preferenties simpelweg worden 
opgeteld om tot meerderheidsbesluiten te komen. 
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In de discussie over de gevolgen van de politieke 
introductie van ICT staan optimistische verwachtin
gen dus tegenover pessimistische voorspellingen. 
Om de exacte betekenis van de nieuwe technologic 
voor politieke processen te kunnen begrijpen, is het 
noodzakelijk om 1 c T aan een nader onderzoek te on
derwerpen. Onder de vlag van I c T zijn allerlei tech
nologische ontwikkelingen te scharen. Computers, 
satellieten, kabelnetwerken, video-text, maar ook 
video-recorders en glasvezelkabel behoren hiertoe. 
Een aantal kenmerken van deze technologische ont
wikkelingen kunnen van belang zijn voor de poli
tiek.4 

Allereerst vergroot I c T de hoeveelheid informatie 
die beschikbaar is voor zowel politici als burgers. 
Burgers kunnen daardoor beter worden gei.'nfor
meerd over politieke besluitvormingsprocessen, 
maar zij kunnen ook worden overladen met infor
matie. 

Voor politici betekent meer weten primair meer 
macht en invloed. Macht over andere politieke acto
ren, maar ook invloed op beleidsprocessen; toena
me van informatie kan immers leiden tot een trans
paranter beleidsvormingsproces, dat daardoor beter 
beheerst en bestuurd kan worden. Door I c T kan op 
deze manier het klassieke ideaal van een rationeel 
sturende overheid nieuw Ieven worden ingeblazen. 

ICT versnelt daarnaast bet proces van informatie
vergaring. Tijd is nauwelijks meer een barriere voor 
de verzameling en verwerking van informatie. De 
betekenis hiervan voor de politiek kan worden ver
duidelijkt met de opkomst van bet fenomeen opinie
peilingen. 1 CT maakt het mogelijk om met een grote 
mate van snelheid en betrouwbaarheid de mening 
van burgers te peilen.5 Politici kunnen daardoor on
middellijk inspelen op wat er onder de bevolking 
leeft. 

Opinie-peilingen kunnen echter ook een bedrei
ging zijn voor de gevestigde politiek. Door de con
stante stroom van opinie-peilingen, kan de stabiliteit 

van een politiek systeem in gevaar komen. Er ont
staat een druk op politici om de meningen van de 
burgers zoals die in de peilingen naar voren komen, 
te volgen. Deze ontwikkeling heeft invloed op de 
positie en bet functioneren van parlementariers. In 
plaats van gevolmachtigden zullen politici vaker de 
rol van lasthebber van bet electoraat aannemen. 

Voorts maakt 1 c T koppeling van informatie-bestan
den mogelijk, waardoor onder andere digitale pro
fielen van burgers kunnen worden geconstrueerd. 
Door bijvoorbeeld een koppeling van adressenbe
standen van weekbladen aan die van maatschappelij
ke organisaties, kan een beeld ontstaan van de inte
resses en maatschappelijke activiteiten van burgers. 
Vaak worden deze ontwikkelingen vooral beoor
deeld op hun mogelijke consequenties voor de pri
vacy van burgers. Oat is niet ten onrechte. Maar te
gelijkertijd stellen deze profielen de verzenders van 
informatie in staat om vrij nauwkeurig de ontvan
gers van hun boodschappen te selecteren. Terwijl de 
bestaande massa-media nogal ongericht informatie 
verzenden, kan men door de nieuwe media aan 
iriformation-taraetina doen. Ook politici kunnen bier
van gebruik maken, door via dit soort profielen hun 
eigen electoraat in kaart te brengen. Specifieke groe
pen uit hun achterban kunnen vervolgens door mid
del van gedetailleerde informatie over speciale on
derwerpen worden benaderd. De mogelijkheden 
van information-targeting maken differentiatie en 
verdieping van voorlichting en informatie-uitwisse
ling mogelijk. Tegenover de kansen op een beter ge
i'nformeerde bevolking, staat het gevaar van een bal
kaniserinB van het electoraat. Steeds verder gediffe
rentieerde delen van bet electoraat worden aange
sproken op de eigen interesses en belangen. De ca
paciteit om deze uiteenlopende belangen te verzoe
nen en de verschillen te sublimeren in een specifieke 
definitie van bet algemeen belang - een klassieke 
functie van de politiek - kan hierdoor langzaam 
maar zeker worden aangetast. 

1. Heeres, H. (1992). Watdoenpar
tijen met informatietechnologie. De 
PvdA en nieuwe technologic. In: 
Namens,jrg . 6, nr. 8, biz . 32-33. 
2 . Zie hiervoor bijvoorbeeld: 
Arterton, F.Ch. (1987). Teledemocracy. 
Can technoloBY protect democracy? 
Newbury Park. En: Dijk, J.A.G.M. 
van ( 1991 ). Teledemocratie. 
Mogelijkheden en beperkingen van 
nieuwe media voor burgerschap. In: 

K. C. (I 9 77). Communications t.echnoloBY 
and democratic participation. New York. 
4· Abramson, J.B., Arterton, F. C., & 
Orren, G.R. (I988). The electronic 
commonwealth. The Impact '![New 
Technologies upon Democratic Politics. 
New York. 

gen die verschijnen op het computer
scherm rekening wordt gehouden met 
deze antwoorden. Daarnaast kunnen 
stelingen en vragen at random aan de 
ge"interviewden worden voorgelegd. 
Hierdoor kunnen de betrouwbaarheid 
en geldigheid van vragenlijsten, alsme
de de snelheid waarmee de enquete
resultaten bekend zijn, worden ver
groot. Zie: Doorn, L.J . van ( 199 I) . 

Beleid en Maatschappij, nr. J, 142- I49· 
3· Zie bijvoorbeeld: Laudon, 

5· Het Computer Assisted Telphone 
Interviewing (cAn) biedt mogelijkhe
den om de verzameling van data te 
automatiseren. Antwoorden op vragen 
worden direct opgeslagen in de com
puter, waardoor bij de volgende vra-

T elepanelonderzoek biedt steeds meer 
mog~lijkheden. In : Namens, jrg. 6, nr. 
8, biz. • 7-24. 
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1 CT biedt, ten vierde, ontvangers van politieke in
formatie meer mogelijkheden om informatie te se
lecteren. De toegenomen keuze-vrijheid uit zich op 
verschillende manieren. Allereerst is door de ont
wikkeling v;m kabelnetvverken het aantal informa
tie-bronnen sterk toegenomen. De ontvvikkeling 
van kabel-televisie is in dit opzicht illustratief. Door 
de toename van het aantal kanalen, is er ook een spe
cialisatie opgetreden. Sommige maatschappijen zo
als c N N, Sportnet en M TV, hebben zich exclusief ge
orienteerd op een specifiek thema. Door deze spe
cialisatie valt bij de informatie-voorziening vee! 
'ruis' weg. Doordat er een meer gespecialiseerd pu
bliek ontstaat, kan het karakter van de informatie
voorziening ook veranderen . Algemene, ongespeci
ficeerde informatie wordt vervangen door diepgaan
de, gespecialiseerde informatie. Tegenover demo
gelijkheden van beter gelnformeerde burgers, staat 
het gevaar dat burgers steeds meer gelnformeerd 
worden over steeds minder onderwerpen. 

Deze toepassingen van 1 c'r vergroten de keuze
vrijheid van de ontvangers van informatie. Op een 
belangrijk onderdeel blijft men echter afhankelijk 
van beslissingen van anderen. Op de inhoud van het 
informatie-aanbod hebben burgers nauwelijks in
vloed . Programma-makers, politici en ambtenaren 
bepalen welke informatie naar burgers wordt ver
zonden . 

De mogelijkheden tot decentraal gebruik vormen 
een vijfde kenmerk van ICT. Door de mirllaturise
ring van de technologie, kunnen beslissingen over de 
aanwending en het gebruik van ICT op een decen
traal niveau worden genom en. De groei van de loka
le omroepen is in dit opzicht een interessante ont
wikkeling. Lokale omroepen maken lokale nieuws
voorziening mogelijk. Algemene issues kunnen 
vanuit een lokale invalshoek worden belicht, terwijl 
lokale onderwerpen kunnen worden uitgediept. Al
hoewel in een land als de Verenigde Staten de bete
kenis van de lokale nieuwsvoorziening vanzelfspre
kend groter is, hebben de lokale omroepen ook in 
Nederland een specifieke functie. Groepen die tra
ditioneel gezien niet erg zijn ge'interesseerd in poli
tiek, hechten relatief gezien vee! waarde aan de loka
le omroep om ge'informeerd te worden over het 
doen en Iaten van het gemeentebestuur. Daarnaast 

6. Tops, P.W. en P. Delpa(1992). 
Modernisering van de lokale politiek. 
Beschouwingen naar aanleiding van 
een onder~oek in zeven grote gemeen
ten. In: Openbaar Bestuur, nr. 4, 20-29. 
1· Broder, D.S. (19S7). The 
Electronic democracy. The Washinaton 

kunnen lokale omroepen de lokale politiek meer 
profiel geven. Lokale politici kunnen zich vaker in 
de openbaarheid te manifesteren, terwijllokale poli
tieke onderwerpen kunnen worden toegelicht en 
bediscussieerd. 6 

Een laatste kenmerk onderscheidt ICT het meest 
fundamenteel van de bestaande informatie- en com
municatie-kanalen. De nieuwe technologie kan na
melijk interactief worden toegepast, bijvoorbeeld 
via de glasvezelkabel die wordt gebruikt voor de 
telefoon en kabeltelevisie. Burgers kunnen reageren 
op de informatie die zij ontvangen. Hierdoor ont
staat 'interactie' tussen de verzenders en de ontvan
gers van informatie. Er vindt als het ware een rol
verschuiving plaats; ontvangers van informatie wor
den ook verzenders. De gebruikers zijn bij deze in
teractieve toepassingen van ICT in staat om invloed 
uit te oefenen op de informatie-uitvvisseling. Deze 
interactieve eigenschap maakt 1 c T geschikt om nieu
we vormen van politieke participatie te introduce
ren. Burgers worden niet Ianger aileen als passieve 
kiezers aangesproken. lnteractieve toepassingen, 
zoals tele-conferenties en instant-referenda, bieden 
burgers nieuwe mogelijkheden om zich actief te 
mengen in politieke en maatschappelijke discussies. 
Het blijft hierbij overigens de vraag, of deze toepas
singen er toe zullen leiden, dat Joe Citizen - 'bored 
with baseball and too broke for video gambling'7-
zich nu wei politiek actief opstelt. 

ICT bezit aldus zes kenmerken, waardoor nieuwe 
processen van communicatie en informatie-uitvvis
seling mogelijk zijn. Omdat deze processen in de re
latie tussen politici en burgers een centrale rol spe
len, lijkt het aarmemelijk dat de inzet van de nieuwe 
technologie invloed zal hebben op het karakter van 
de politiek. Enkele concrete toepassingen van 1 c Tin 
het buitenland, bevestigen deze veronderstelling. 
Het gebruik van direct mail, electronic mail-boxen, 
tele- en computerconferenties, instant-referenda, 
politieke data-banken en bulletin board systems, zijn 
inmiddels in de Amerikaanse, Britse en Duitse poli
tiek redelijk ingeburgerd. Sa 

lmplicaties voor politieke partijen 

Zoals reeds aangegeven, lokt de introductie van de 

Post, 30 augustus, 19S7. 
Sa. Abramson eta] (19SS), a.w. 
McLean, 1.( 19S9). Democracy and new 
technoloBJ. Cambridge; Bogumil, J. 
und Lange, H. -J. (1991). Computer in 
Parte/en und Verbiinde. Opladen. 
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nieuwe technologie allerlei grootse toekomstvoor
spellingen uit. Zowel democratische heme!, als de
mocratische he! worden als toekomstscenario 's 
voorgespiegeld. Er zijn zeker mensen, die deze poli
tieke 'waarzeggers' sceptisch benaderen. Zij relati
veren de politieke betekenis van ICT. Zij stellen, dat 
politieke issues niet gemaakt of gebroken worden 
door technische veranderingen van het politieke 
proces. Voorts zullen zij erop wijzen dat buitenland
se ervaringen niet zonder meer toepasbaar zijn op 
Nederland. Tenslotte zullen zij het geringe aantal 
toepassingen in de Nederlandse politiek aangrijpen 
als argument om te illustreren dat de geschetste mo
gelijkheden meer met de toekomst, dan met de re
aliteit van alledag van doen hebben. Alhoewel het 
goed is allerlei opgeklopte verhalen over de 'revolu
tionaire' betekenis van ICT nuchter te beoordelen, 
hoeven de ogen niet gesloten te blijven voor enkele 
gevolgen voor het politieke systeem, die op lange 
termijn verbonden lijken te zijn met de introductie 
van ICT. We zullen vijf van deze gevolgen de revue 
Iaten passer en. 

Allereerst lijken vormen van directe democratie 
nieuwe kansen te krijgen door de toepassingen van 
nieuwe technologieen in de politieke arena. Tijd en 
plaats vormen geen barrieres meer om dee! te ne
men aan politieke besluitvorming. Vanuit hun huis
kamer kunnen burgers een oordeel geven over aller
lei stellingen over actuele politieke onderwerpen, 
die hen via het beeld- of computerscherm bereiken. 
Met afstandsbediening of telefoontoestel kan de ge
hele bevolking deelnemen aan stemmingen over de
ze stellingen. Met behulp van 1 CT wordt het met an
dere woorden vrij eenvoudig en goedkoop om in
stant-referenda te organiseren. Omdat deze elektro
nische plebiscieten een reele optie zijn, staat de van
zelfsprekende noodzakelijkheid van de representa
tieve democratie onder druk. De nieuwe technolo
gie vereenvoudigt het raadplegen van de gehele be
volking. Intermediaire organisaties als politieke par
tijen en belangenorganisaties verliezen een van hun 
belangrijkste functies: de representatie van belang
en. De bevolking kan in principe zichzelf gaan bestu
ren en hoeft de beslissingsmacht niet meer over 
te dragen aan politieke vertegenwoordigers. ICT 

maakt een elektronisch Athene mogelijk. 
Alhoewel in de literatuur vaak met vee! ophef 

wordt geconstateerd dat de directe democratie 
dankzij 1 CT mogelijk is, heeft pas dit jaar het eerste 
officiele elektronische referendum plaatsgevonden. 
In het Belgische Waarschot konden de burgers langs 
elektronische weg hun oordeel geven over de be
stemming van een natuurgebied in hun gemeente. In 
Nederland zijn er aileen instant-referenda georgani
seerd zonder formele besluitvormende kracht, zoals 
bijvoorbeeld de radio-referenda van Radio Rijn
mond. Tijdens een radio-uitzending wordt een stel
ling over een actueel onderwerp geponeerd. Een 
voor- en tegenstander van deze stellingen motiveren 
daarna publiekelijk hun stand punt. Vervolgens kun
nen luisteraars telefonisch hun mening geven. Om
dat zij niet aileen aangeven of zij 'voor' of 'tegen' de 
Stelling zijn, maar ook enkele achtergrondvariabelen 
doorgeven, kan een redelijk representatiefbeeld van 
de mening van de gehele bevolking worden geconst
rueerd.Bl:i 

Van verschillende zijden wordt er kritiek gele
verd op deze vormen van directe democratie. Deze 
zouden zich beperken tot het passief registreren van 
standpunten. Voor meningsvorming en discussie, 
waarin belanghebbenden hun opvattingen kenbaar 
kunnen maken, is geen plaats. Omdat dit vaak van 
essentieel belang wordt geacht voor een prudente 
besluitvorming, verwacht men dat introductie van 
instant-referenda zal resulteren in een verschraalde 
democratie. De kritiek op de directe democratie 
vindt zijn weerslag in de beoordeling van de elektro
nische referenda. Men spreekt van een push-button
democracy, waarin de politieke betrokkenheid van 
burgers is gereduceerd tot het periodiek indrukken 
van een knopje van de afstandsbediening of het tele
foontoestel.9 

Een dee! van deze bezwaren kan worden onder
vangen door andere interactieve toepassingen van de 
nieuwe technologie. De politieke inzet van 1 CT 

hoeft dan niet zonder meer te leiden tot passieve 
vormen van politieke participatie. Interactief ge
bruik van kabeltelevisie, telefoonnetten en compu
ternetwerken, maakt alternatieve vormen van poli
tieke discussie en meningsvorming mogelijk. De 
Amsterdamse Stadsgesprekken illustreren dit. Deze 
stadsgesprekken zijn een initiatief om discussies over 
maatschappelijke en politieke onderwerpen te sti
muleren. Een breed samengesteld panel, bestaande 
uit politici, belanghebbenden en ge:interesseerden, 

Sb. Er wordt overigens geconstatcerd, 
dat de directe democratic zijn grootste 
triomf viert door de invloed van opi
nie-peilingen op het gedrag van politi
ci. Daarbij zouden de opinie-peilingen 
via random-steekproeftrekking de 

Atheensc band tussen directe demo 
cratie en toevallige se.lectie herstellen . 
Het ideaal van de directe democratic 
zou met andere woorden concrete 
vorm krijgen door en 'statistische 
democratic'. 

9· Donk, W.B.H.J. van de, en P.W. 
Tops (1992). lriformatiserino en democra
tie: Orwell '!f Athene? Deelstudie in het 
kader van een nota-onderzoek naar 
democrat:je en informatiesamenleving. 
Til burg. 
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bediscussieert een actueel issue. Deze discussie 
wordt uitgezonden op de televisie. Kijkers kunnen 
via telefoon of teletekst reageren op vragen, die tij
dens de discussie worden gesteld. De reacties zijn op 
het beeldscherm te volgen en worden in de discus
sies ingebracht. De televisie-uitzendingen krijgen 
hierdoor een interactiefkarakter. Het Amsterdamse 
gemeentebestuur hoopt dat de stadsgesprekken de 
politiek aantrekkelijker en toegankelijker maken 
voor burgers. De invloed van burgers op de vorming 
van de politieke agenda vormt hierbij een belangrijk 
aspect. Door onderwerpen te bespreken, die wei 
Ieven onder de bevolking, maar nog weinig aandacht 
hebben van politici en beleidmakers, kunnen de 
stadsgesprekken de invloed van burgers op de poli
tieke agenda vergroten. 

De directe democratie roept van oudsher nogal wat 
weerstanden op. De vertegenwoordigende demo
cratie, met haar inherente patronen van checks and 
balances, overleg en compromisvorming, wordt 
veelal beschouwd als een superieure vorm van poli
tieke besluitvorming. Toch heeft ook de representa
tieve democratie te kampen met enkele belangrijke 
problemen. Vaak wordt geconstateerd dat er een 
grote afstand bestaat tussen burgers en politiek. De 
standpunten van politici zouden steeds minder vaak 
overeenkomen met die van hun achterban. Met na
me op dit punt kan ICT van betekenis zijn voor de 
representatieve democratie . De inzet van 1 CT in de 
politiek kan leiden tot een meer responsieve vertenen

woordioende democratie. De hausse aan opinie-peilin
gen is hiervan een belangrijk voorbeeld. Politieke 
partijen maken steeds vaker gebruik van de diensten 
van onderzoeksbureaus om de opvattingen van bur
gers in kaart te brengen. Hiermee kan de electorale 
positie van een partij worden vastgesteld, maar kan 
ook inzicht worden verworven in de standpunten 
van de bevolking over actuele politieke onderwer
pen en beleidsvoorstellen. De 'stem des volks' kan 
daardoor directer doorklinken in het optreden van 
politici, waardoor een kans bestaat dat burgers zich 
meer herkennen in 'hun' vertegenwoordigers. 

Opinie-peilingen kunnen echter ook een bedrei
ging zijn voor de gevestigde politiek. Door de con
stante stroom van opinie-peilingen, wordt de poli
tiek minder stabiel. De 'waan van de dag' gaat domi
neren . Er ontstaat een druk op politici om de menin-

gen van de burgers, zoals deze in de peilingen naar 
voren komen, te volgen. Tegen deze ontwikkeling 
bestaan normatieve bezwaren omdat de autonome 
positie van volksvertegenwoordigers, die geacht 
worden zonder last te functioneren, onder druk 
komt te staan. Daarnaast zou de constante stroom 
van opinie-peilingen kunnen leiden tot een staccato

democratie, waarin populistische partijen meer kan
sen zouden hebben dan beginselpartijen. 

De opinie-peilingen herdefinieren interactie-patro
nen tussen politici en burgers. ICT maakt daarnaast 
een meer directe communicatie tussen kiezer en ge
kozene mogelijk. Zoals reeds aangegeven kunnen 
door de koppeling van informatie-bestanden, digita
le profielen worden geconstrueerd. Deze profielen, 
waarin bijvoorbeeld maatschappelijke activiteiten, 
interesses en woonomgeving van burgers tot uit
drukking komen, kurmen door partijen worden ge
bruikt om nauwkeurig gedefinieerde doelgroepen 
van specifieke informatie te voorzien. Algemene, 
vrij ongerichte campagnes worden dan vervangen 
door gedetailleerde informatie-voorziening, waarin 
direct wordt aangesloten bij de belevingswereld van 
de ontvangers. 

In de huidige samenleving klinnen de digitale 
profielen overigens ook op een andere manier wor
den gebruikt door politieke partijen. Er wordt vaak 
geconstateerd, dat door processen als individualise
ring en ontideologisering een fragmentisering van 
de samenleving he eft plaatsgevonden. ' 0 De aanllang 
van politieke partijen krijgt door deze ontvvikkelin
gen een steeds minder homogeen karakter; de ach
terban is opgebouwd uit verschillende maatschappe
lijke groepen, met uiteenlopende belangen en stand
punten. Voor politieke partijen wordt het hierdoor 
moeilijk om campagnes op de gehele achterban te 
richten. De digitale profielen lijken voor deze pro
blemen van de politieke partijen een uitkomst te 
bieden. V erschillende del en van de achterban kun
nen met uiteenlopende informatie en campagnes 
worden bereikt. Politieke partijen kunnen hierdoor 
uiteenlopende groepen van het electoraat organise
ren en mobiliseren. 

Door de ontwikkeling van computer-netwerken 
kunnen de politici ook de informatie-voorziening 
beter naar hun hand zetten. Politieke partijen kun
nen hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van zoge-

1 o. Frissen. P. ( 1 99 1). De versplinterde 
Staat. Over injormatiserin9, bureaucratie 
en technocratie voorbij de politiek. Alphen 
aan de Rijn; Commissie Van Keme· 
nade ( 1991 ). Een partij om te kiezen. 
Partijvernieuwina en PvdA . Amsterdam 
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naamde bulletin boards. Dit zijn elektronische prik
borden, die worden gebruikt om informatie, oproe
pen, berichten, mededelingen te verzenden en te 
ontvangen. 11 Via deze elektronische prikborden 
kunnen politieke partijen, zonder tussenkomst van 
intermediaire kanalen zoals kranten en televisie-om
roepen, de burgers informeren over standpunten, 
toespraken, rapporten en activiteiten. De media 
hoeven niet Ianger als boodschapper een bernidde
lende functie te vervullen tussen politici en burgers. 
In dit opzicht ontstaat door de inzet van ICT demo
gelijkheid van een unmediated politics. 

Deze laatste ontwikkeling is echter ook niet zon
'der gevaren voor de bestaande politiek. De politieke 
partijen zijn niet Ianger een noodzakelijke schakel in 
de communicatie tussen burgers en politici. De poli
tici hebben de partijen niet meer nodig om direct in 
contact te treden met de bevolking. De nieuwe 
technologieen bieden politici daarom de mogelijk
heid om zich te 'emanciperen' van de politieke par
tijen. Politici hebben de partijen niet meer nodig om 
burgers te overtuigen en mobiliseren. Ross Perot, 
de voormalige 'onafhankelijke' Amerikaanse presi
dentskandidaat, die aan geen enkele verkiezing heeft 
deelgenomen en wiens opkomst en afgang volledig 
door opiniepeilingen lijken te zijn bepaald, heeft Ia
ten zien dat met behulp van enkele ICT-toepassingen 
een partijloze politiek mogelijk is. Doordat politici 
zich losser van politieke partijen kunnen opstellen, 
lijkt de inzet van de JCT een verdere personalisering 

van de politiek te bevorderen. De opinie-peilingen 
spelen in deze ontwikkeling wederom een belangrij 
ke rol. De peilingen kunnen politici duidelijk maken 
welke persoonlijke eigenschappen zij wei, en welke 
karaktertrekken zij niet moeten profileren, om een 
positieve indruk te maken op het electoraat. Daar
naast kunnen de kandidaten de opinie-peilingen ge
bruiken om zich te verwittigen van de mening van 
de bevolking over verschillende politieke standpun
ten. Zonder coherent programma kunnen zij op ba
sis van de opinie-peilingen opvattingen verkondi
gen, die hen electoraal gezien het meeste voordeel 
opleveren. De politicus is dan geen politiek Ieider 
meer die op grond van een algemeen politiek pro
gramma het publiek debat probeert te bei'nvloeden, 
maar wordt een makelaar in meerderheden. 

In somrnige opzichten zet de introductie van de 
informatie- en communicatietechnologie de positie 
van politieke partijen dus onder druk. De politieke 
inzet van I CT zal daarnaast waarschijnlijk ook van in-

vloed zijn op de interne organisatie van politieke 
partijen. Een voorbeeld hiervan vormt de communi
catie tussen landelijke partij -organen en de !eden. 
Om zich te informeren over de opvattingen van de 
achterban hoeft de top van de partij zich niet meer 
primair te richten op de bestaande partij -kanalen. 
Bulletin Board Systemen en het organiseren van opi
nie-peilingen vormen een alternatieve informatie
bron voor de politieke Ieiding. Ook voor de besluit
vorming zijn politieke partijen niet meer afhankelijk 
van de activiteiten van afdelingen. Via elektronische 
referenda kunnen op een tijdsbeparende en voor alle 
!eden toegankelijke manier, beslissingen worden ge
nomen binnen een politieke partij. Ook kunnen er 
alternatieve discussie-fora binnen een partij worden 
georganiseerd. De bulletin board systems maken 
bijvoorbeeld tele-conferenties mogelijk, waarmee 
in de Verenigde Staten enkele interessante ervarin
gen zijn opgedaan. Via het Public Electronic Net
work (PEN) worden in een stad als Santa Monica pu
blieke discussies georganiseerd. Uiteenlopende on
derwerpen worden in afzonderlijke teleconferenties 
besproken. Met behulp van computers in publieke 
ruimten, zoals bibliotheken en gemeentelijke instel
lingen, kan iedereen zijn mening kenbaar over de 
onderwerpen die op de tele-conferenties aan de 
orde zijn; dit heeft er onder andere toe geleid dat de 
daklozen zich hebben georganiseerd en een ge
sprekspartner van het gemeentebestuur zijn gewor
den . 

Binnen politieke partijen zijn dezelfde toepassin
gen mogelijk. Leden, maar ook niet-leden, die in 
specifieke onderwerpen zijn gei'nteresseerd, kunnen 
aan deze conferenties deelnemen. Voor het voeren 
van politieke discussies binnen partij -verband zijn 
!eden op deze manier niet meer aangewezen op hun 
afdeling. Deze toepassingen van de nieuwe techno
logie hebben op lange terrnijn ongetwijfeld grote 
consequenties voor de organisatie en het functione
ren van politieke partijen. Zowel voor landelijke 
partij-organen, als voor individuele !eden vervalt 
bijvoorbeeld in toenemende mate de noodzaak van 
een vertakt netwerk van lokale afdelingen. Een dee! 
van de functies die de afdelingen lange tijd onrnis
baar hebben gemaakt voor !eden en landelijke orga
nisatie, wordt steeds vaker overbodig, onder meer 
door toepassingen van I cT. 

De ervaringen, die de Duitse SPD heeft opge
daan, zijn in dit opzicht vermeldenswaard. 12 ICT 
heeft in deze partij niet alleen een rol gespeeld bij 

r r. Voor zover ons bekend hebben in 
ieder geval de PvdA en het co A sinds 
enige tijd een operationeel bulletin 
board systeem. 
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een vergroting van de interne efficiency, maar ook 
bij pogingen om de partij te moderniseren . Als mas
sa-partij heeft de SPD in toenemende mate te maken 
met een heterogene en gefragmentiseerde achter
ban, waardoor traditionele functies als integratie, 
consensusvorming en mobilisering steeds moeiza
mer zijn te vervullen. Als reactie hierop is de s Poop 
zoek gegaan naar nieuwe vormen van partij-binding, 
waarbij men nieuwe Zieloruppen tracht te bereiken. 
ICT speelt hierbij een ondersteunende rol, bijvoor
beeld via het opzetten van data-banken met gege
vens over relevante politieke en maatschappelijke 
onderwerpen en personen die hierbij betrokken 
zijn. Het wordt daardoor eenvoudiger om deze per
sonen te bereiken en te betrekken bij partij -activitei
ten, bijvoorbeeld door het organiseren van vakcon
ferenties. In toenemende mate vinden discussies en 
meningsvorming in deze functionele partij -verban
den plaats. Dit heeft als consequentie, dat de positie 
van plaatselijke afdelingen enigszins onder druk 
komt te staan; de animo om op lokaal niveau actief 
te worden, verminderdt. 

Tot slot 
Voor de PvdA hebben de analyses van de commissie 
Van Kemenade Iaten zien, dat het functioneren van 
politieke partijen ter discussie staat. Maatschap
pelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en 
ontideologisering, nopen politieke partijen tot ver
nieuwing. In de woorden van de commissie: politie
ke partijen zijn zich aan het transformeren van een 
klassieke massa-partij naar een electoraal-professio
nele partij, die in een andere verhouding tot samen
leving, overheid en burger staat. Professionalisering 
en personalisering van de politiek, gekoppeld aan de 
ontwikkeling van nieuwe, meer extensieve lpartici
patievormen en een losse, flexibele partij -organisa-

tie - meer een netwerk dan een institutie - zijn 
daarin belangrijke tendensen. 

Ons overzicht van de politiek reievante ontwik
kelingen op het terrein van de informatie- en com
municatietechnologie laat zien dater een belangrijke 
verwantschap bestaat tussen de modernisering van 
de politieke partijen en de geschetste technologische 
veranderingen. De politieke modernisering wordt 
weliswaar niet veroorzaakt, maar kan wei in sterke 
mate worden gestimuleerd door allerlei vormen van 
informatie- en communicatietechnologie. Een per
sonalisering van het politieke functioneren; de ont
wikkeling van op specifieke groepen gerichte com
municatiestrategieen; de totstandkoming van nieu
we vormen van politieke participatie en discussie, 
die niet gebonden zijn aan tijd en ruimte en waaraan 
relatief !age participatiekosten verbonden zijn, het 
zijn allemaal ontwikkelingen die door nieuwe vor
men van ICT sterk worden bevorderd. 

Er is overigens alle reden om ICT-ontwikkelin
gen ook kritisch tegemoet te treden. In ons artikel 
hebben we Iaten zien dat zij ook maatschappelijke 
processen kunnen versterken die potentiele proble
men en gevaren in zich bergen, zoals de balkanise
ring van de samenleving en de vergroting van het 
staccato-karakter van politieke besluitvorming, 
waarin op basis van de laatste opinie-peilingen tot 
stand gekomen beslissingen over elkaar heen buite
len. 

Seide tendensen, zowel de positieve als de nega
tieve, zouden voor politieke partijen aanleiding 
moeten zijn zich serieus op de kansen en bedreigin
gen van de nieuwe informatie- en communicatie
technologie te orienteren. 13 De betekenis van de 
ontwikkelingen is te ingrijpend om ze over te Iaten 
aan de toevallige aanwezigheid van whiz-kids en 
Nintendo-spelers in politieke partijen. 

1 2. Bogumil und Lange ( 1991 ), a. w . 
biz. 71 -1]5. 

1 3. Depla, P., en K. Schalken( 199 2 ). 
Nieuwe technologic: kans ofp bedrei
ging voor politieke partijen. Te ver
schijnen in: Democratie en iriformatiesa
menlevino: Orwe/1 of Athene? Dim Haag. 
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democratie: 
Suiting 
Wijne 
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BOEKEN 

I Is G-symposium 

De geschiedenis van de Neder
landse sociaal-democratie was tot 
voor kort nauwelijks ontgonnen 
terrein. De laatste drie jaar is daar 
door de publikatie van enkele we
tenschappelijke studies verande
ring in gekomen: Henny Suiting, 
Richtingen- en partijstrijd in de 
SOAP. Het ontstaan van de So
ciaal-Democratische Partij in Ne
derland (soP) ( 1989); Johan Wij 
ne, Tussen dogma en werkelijk
heid. De ideologische gijzeling 
van de sociaaldemocratie in Ne
derland als bijdrage tot haar isole
ment tijdens het lnterbellum 
( 1992); Peter Jan Knegtmans, So
cialismeenDemocratie. De soAP 
tussen klasse en natie, 1929-1939 
(1989); en Bas van Dongen, Re
volutie of integratie. De Sociaal 
Democratische Arbeiderspartij in 
Nederland (soAP) tijdens de Eer
ste Wereldoorlog ( 1992). AI deze 
boeken werden gepubliceerd 
door de Stichting beheer lnter
nationaal lnstituut voor Sociale 
Geschiedenis. 

Naar aanleiding van deze pu
blikaties organiseert de Stichting 
een eendaags symposium over 
'De geschiedschrijving van de 
Nederlandse sociaal-democratie, 
Een tussenbalans' . Het symposi
um vindt plaats op 14 oktober in 
Amsterdam. Het is voor ieder 
toegankelijk, maar de nadruk zal 
liggen op de uitwisseling van me
ningen en inzichten door onder
zoekers op dit terrein. Inleidin
gen worden gehouden door I. 
Lipschits (emeritus hoogleraar 
R u Groningen), M. van Rossem 
(R u Utrecht), E. Nijholf (R u 
Utrecht) en H. Lademacher 
(Zentrum fiir Niederlandestu
dien, Miinster). 

Inschrijving is mogelijk tot 1 ok
tober door overmaking van 
j 35,- op gironummer 51 18096, 
t.n .v. Stichting beheer ISSG, on
der vermelding van : 'symposi-, 
urn. 

Mede in het kader van het sympo
sium heeft de redactie van s&o in 
dit nummer recensies van drie 
van de vier genoemde studies op
genomen. Ze volgen hieronder, 
samen met een bespreking van 
het hoek van Jose van Dijk over 
het kunst- en cultuurbeleid van de 
SOAP. 

Genoemde studie van Knegt
mans werd al eerder in S&O be
sproken door Rob Hartmans 
(november 19 8 9, 46ste jaargang 
nr. 11, p.36o-362). 
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Formidabele studie 

Bart Tromp bespreekt: 

Henny Buiting, Richtinaen- en !J 
partijstrijd in des o A P. l/ 
Het ontstaan van de Sociaal-Demo- ~, 

cratische Partij in Nederland (soP), 

Amsterdam: Stichting Beheer 11 s G, 

1989,960 biz. 

Dit is een late recensie van een 
formidabele studie. De laatste 
kwalificatie verklaart de eerste 
(dis)kwalificatie. Ik las Buitings 
proefschrift aanvankelijk als va
cantielectuur bij het zeilen in de 
zomer van 1 990. Een betrekkelijk 
winderig seizoen: als de disserta
tie niet stormvast was bevestigd, 
was het bij het scheefgaan of er 
een te grote baksteen door de 
kajuit werd geslingerd. 

Ik geeft toe dat dit een frivole 
verontschuldiging is voor een late 
bespreking (ook al is in het huidi
ge acadernische klimaat de moge
lijkheid om een dissertatie van bij 
na duizend pagina's tijdens het 
onderwijsseizoen te bespreken 
klein). Aan de andere kant vind ik 
dat de meeste recensies die vrij 
kort na de publikatie van dit boek 
in kranten verschenen het geen 
recht deden. 

De ondertitel van Buitings 
studie verwijst naar de uitkomst 
van de richtingen- en partijstrijd 
waarvan in de eigenlijke titel 
sprake is. Zij klinkt nu ironisch en 
was toen, bij publikatie, mislei
dend. De SOP waarvan sprake is, 
is de latere CPN die al onderging 
v66r Buiting zijn proefschrift ver
dedigde. Misleidend is de onder
titel in zoverre het ontstaan van 
de SOP slechts een, en achteraf 
niet de belangwekkendste, uit
komst van die partijstrijd is ge
weest. Evenzeer was van die strijd 
het resultaat een SOAP bevrijd 
een term die Suiting niet zou heb-
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ben gebruikt - van de Ioden last 
van het ware socialisme . 

Als algemene context van de 
richtingenstrijd die rond 19oo in 
des o A P uitbreekt, noemt Suiting 
de ontstaansgeschiedenis van de 
SOAP. De oprichting van de SOAP 
in I 894 als resultaat van geschil
len over tactiek en beginsel in de 
soB leidde in de nieuwe partij tot 
een sterke nadruk op parlemen
taire en electorale activiteiten, 
metals gevolg een dominante po
sitie van de Kamerfractie en een 
sterke orientatie op het noorden, 
waar de nieuwe partij vooralsnog 
haar electorale basis vond . De 
marxistische orthodoxie van die 
dagen was door de soAP offici eel 
wei aanvaard, maar bleef een 
Fremdkb'rper want de mogelijke 
implicaties ervan werden niet 
onderkend, en trouwens ook niet 
uitgezocht. Toen een aantal intel
lectuelen en literatoren, juist aan
getrokken door dit marxisme, tot 
de soAP toetrad, onderkenden zij 
wei de discrepanties tussen theo
rie en praktijk. Zij namen die 
theorie serieus, omdat zij ervan 
overtuigd waren dat daaruit een 
succesvolle politieke koers was af 
te lei den; sterker nog: dat daaruit 
de enig mogelijke succesvolle 
koers vie! te distilleren . 

Basis van de critici wordt het in 
I 896 opgerichte en onafhankelij
ke tijdschrift De Nieuwe Tijd. De 
partijtwisten beginnen met de 
kritiek op de door Troelstra voor
gestelde agrarische paragraaf van 
het verkiezingsprogramma, die 
door hen wordt gezien als een 
fundamentele afwijking van de 
marxistische orthodoxie . In de 
gebruikelijke literatuur over deze 
periode wordt de agrarische 
kwestie gevolgd door de school
kwestie - de acceptatie van de ge
lijkstelling van openbaar en bij 
zonder onderwijs door de SOAP- ; 

het conflict naar aanleiding van de 
spoorwegstakingen van I 9 o 3 en 
het conflict over de tactiek bij de 
herstemrningen in I 90 5. Suiting 
voegt daar nog een aantal andere 
kwesties aan toe, en van elk daar
van geeft hij een beschrijving die 
uitputtend is, zowel als analy
tisch. Uitputtend, in de zin dat hij 
werkelijk alle materiaal dat Iicht 
op deze kwesties kan werpen 
heeft verzameld en bestudeerd -
zelfs de agenda van Van der Goes 
blijkt een interessante bron van 
informatie - zodat het uitgesloten 
moet worden geacht dat er voor 
een volgende onderzoeker nog 
iets nieuws te vinden is. Wie nu 
echter denkt dat deze speurzin en 
verzamelwoede heeft geleid tot 
een dissertatie die - als zoveel ge
schiedkundige proefschriften -
een 'omgevallen kaartenbak' 
vormt, komt bedrogen uit. Sui
ting heeft zeer uitgesproken op
vattingen over hoe hij deze zaak 
moet beschrijven, die hij aan het 
begin van zijn studie uiteenzet, en 
hij houdt zich ook consequent aan 
zijn regels. Analytisch leidt dat 
ertoe dat zich geleidelijk een dui
delijk patroon aftekent dat al die 
twisten structuur geeft. Oat pa
troon wordt gevormd door de ge
leidelijke kristallisering van twee 
'strategische concepten': dat van 
Troelstra en dat Wiedijk (die 
onder het pseudoniem J. Saks 
schreef, en de intellectuele aan
voerder van De Nieuwe Tijd-groep 
was). 

Uiteindelijk zou dat van Troel
stra het winnen. Wiedijk was de 
scherpzinnigste marxist die Ne
derland heeft gekend, maar geen 
man van de politiek. In de tweede 
plaats werd de oorspronkelijke 
Nieuwe Tijd-groep in de loop van 
de tijd opgevolgd als oppositie 
door de vee! radicalere Tribune
groep (Wijnkoop, Ceton, Van 
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Ravesteijn), waarbij de ideologi
sche strijd steeds meer tot een 
machtsstrijd binnen de partij 
werd, met het partijleiderschap 
van Troelstra als inzet. De afloop 
daarvan is bekend. Op het Deven
ter Congres van 1909 werden de 
Tribunisten uitgedreven, waarna 
zij de SOP oprichtten. 

Suiting vat zijn studie op als 
· toepassing van het historisch ma

terialisme, omdat zijn geschied
schrijving zich baseert op 'de in 
laatste instantie allesbepalende 
factor van de kenmerken van de 
sociale formatie... waarbinnen 
politiek-ideologische en partijor
ganisatorische invloeden een ver
klaringsgrond op zich behelzen, 
doch hun uitwerking slechts kun
nen sorteren binnen de funda
mentele kaders van de sociaal
economische onderbouw' .( 11) 

Dit is een postulaat waarvan de 
juistheid niet bewezen wordt in 
dit hoek (of waar dan ook). Het 
bewijst zijn waarde als ordenend 
principe, waarbij de auteur steeds 
omgevingsfactoren als wat hij 
noemt 'de kenmerken van de Ne
derlandse sociale formatie' en de 
internationale context waarin de 
soAP zich bevond in aanmerking 
neemt, maar tegelijkertijd de par
tijorganisatie als een 'relatief au
tonome factor' ook meeweegt. 

Oat laatste wordt - alweer -
op een uitputtende wijze gedaan, 
waarbij niet zelden de lezer wordt 
geconfronteerd met de wet van 
de afuemende meeropbrengst. 

De centrale these van dit me
thodische historisch materialis
me: dat de 'achterlijkheid' van 
het kapitalisme in Nederland het 
specifieke van het uiteindelijk in 
de sociaaldemocratische bewe
ging triomferende reforrnisme 
verklaart, wordt ondanks al het 
werk van Suiting niet waar ge
maakt. Daarvoor zou een syste-

- - - ---
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matische vergelijking met de ont
wikkeling van het socialisme in 
Ianden met een 'normaal' kapita
lisme Selgie, Duitsland (?) en 
Groot-Srittanie noodzakelijk zijn 
geweest. Overigens zou het val
gens dit verklaringsmodel ook 
mogelijk zijn juist het ontstaan 
van de soP uit de achterlijkheid 
van het Nederlandse kapitalismc 
te verklaren. Communistische 
partijen zijn immers vooral groot 
geweest in staten waar geen ont
wikkeld kapitalisme bestond. 

Merkwaardig is dat 'materia
listische' factoren door Suiting 
niet meer zo serieus worden ge
nomen als deze betrekking heb
ben op individuele deelnemers 
aan de strijd . Sijvoorbeeld: in 
hoeverre speelde bij de oprich
ting van De Tribune mee het feit 
dat Wijnkoop, een van de oprich
ters, geen betaalde betrekking bij 
de SOAP kon krijgen, maar wei 
een inkomen aan zijn nieuwe 
krant overhield? 

Een van de aantrekkelijke kan
ten van dit boek is Buitings on
partijdigheid. Hij is er kennelijk 
op uit geschiedenis vanuit het 
perspectief van de verliezers te 
schrijven, waar hij zich in zijn in
leiding keert tegen de geschied
schrijving van deze episode door 
'overwinnaars' als Vliegen en 
Troelstra. Maar het lijkt erop dat 
het verhaal zelfhem in een andere 
richting dwingt, en als Wiedijk de 
held van dit epos is, is Troelstra 
dat toch ook. Metal zijn onhebbe
lijkheden is hij de enige die op 
strategisch niveau Wiedijk aan 
kan, maar in de taktiek toont hij 
zich superieur, ook al doet hij dat 
niet zelden op een manier die in 
het Engels met de uitdrukking 
'blundering into success' wordt 
bedoeld. Wat dat betreft waren 
de marxisten van De Nieuwe Tijd 

bij voorbaat kansloos, omdat de 

--

belangrijkste van hen, Wiedijk, 
voor de politiek aanleg noch am
bitie had, en de anderen het poli
tieke spel minder beheersten dan 
hun tegenstanders. 

Maar Suiting zou ervan gru
wen de partijstrijd te zien in ter
men van heiden, hij zou zijn pro
tagonisten het liefst will en redu
ceren tot uitvoerders van datgene 
wat in maatschappelijke structu
ren besloten ligt. Juist de nauw
gezetheid waarmee hij dat project 
uitvoert, vestigt de aandacht op 
unieke, persoonlijke factoren. 

Wijzigt zijn studie nu het beeld 
dat uit de oudere geschiedschrij 
ving en memoiresliteratuur naar 
voren kwam van wat in feite het 
revisionismedebat in Nederland is 
geweest? Niet in de kern, geloof 
ik. Richtinaen- en partijstrijd in de 

sOAP voegt nuances toe, geeft re
lief; door de uitgebreidheid en de 
verteltrant van het relaas krijgt 
het ook dramatische spanning. En 
niet in de laatste plaats biedt dit 
hoek een volledig overzicht. Maar 
van een 'revisionistische' ge
schiedschrijving is wei in toeleg, 
maar niet in resultaat sprake. 

Oat komt omdat gaandeweg in 
het hoek duidelijk wordt dat, wat 
ook de te korten van het 'stra
tegisch concept' van Troelstra 
mochten zijn, en hoe beginselvast 
en orthodox dat van Wiedijk was, 
het laatste uitging van vooronder
stellingen die toen al door de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
werden geloochenstraft. Wat 
doorging voor marxistische theo
rie deugde theoretisch niet; en wat 
nog erger was: uitgangspunt en 
vooronderstelling van De Nieuwe 

Tijd-groep dat uit de marxistische 
theorie een correcte politieke lijn 
volgde, was niets anders dan een 
geloofsartikel. Ook van het or
thodoxe marxisme was bet grote 
tekort dat het wei een politieke 
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theorie vormt, maar niet een the
orie van de politiek hevat. Zodra 
dat duidelijk werd, kon de ont
brekende theorie van de politiek 
op tenminste twee manieren 
worden ingevuld: die van Bern
stein en die van Lenin. De Nieuwe 
Tijd-groep verwierp de eerste 
mogelijkheid als verraad, en on
derkende - zeer terecht, vanuit 
orthodox uitgangspunt - de 
tweede niet. Oat veroordeelde 
haar uiteindelijk tot politieke ste
riliteit, wat ook tot uiting is geko
men in de latere wederwaardig
heden van de !eden van de groep. 
Sommigen - als Wihaut - sloten 
zich op termijn aan bij het revio
nistisch program, anderen om-

Tussen dogma en 
werkelijkheid 

Rob Hartmans bespreekt: 

Joh. S. Wijne, De ideoloaische aijzelina

van de sociaal-democratie in Nederland a is 

bijdraae tot haar isolement tijdens het 

lnterbellum, Amsterdam, Stichting 

Beheernsc 1992 . 

Op het eerste gezicht lijkt de dis
sertatie van Johan Wijne het hoek 
waarop een ieder met helangstel
ling voor de geschiedenis van de 
Nederlandse sociaal-democratie 
jarenlang heeft zitten wachten. 
Het is lekker dun en noodt dus 
eerder tot lezen dan de vuistdikke 
studies die bijvoorheeld Henny 
Buiting en Bas van Dongen aan 
onderdelen van de so A P-historie 
hebben gewijd. Bovendien is de 
auteur al meer dan veertig jaar 
actief in de sociaal-democratie en 
heeft hij over haar geschiedenis 
vee! geschreven . Het belangrijk
ste is echter dat het hoek ons een 
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helsden het leninisme toen zich 
dat aandiende. Een enkeling -
Herman Gorter - trachtte een 
derde weg te vinden, naast leni
nisme en revisionisme, en misluk
te daarin. Wiedijk, tenslotte, 
hield vast aan het oorspronkelijke 
perspectief en belandde uiteinde
lijk huiten de politiek. 

Als geschiedschrijving van de
ze periode is Buitings werk niet te 
overtreffen. Of het bruikhaar is 
als model voor de analyse van in
terne partijtwisten, valt nog te 
hezien. Maar het onttrekt zich in 
intentie in ieder geval aan het lou
tere beschrijven van hoe het ge
weest is . 

Een laatste opmerking. Wat 

analytische aanpak van een alge
meen probleem helooft. De ver
houding tussen ideologie en poli
tieke praktijk wordt geanalyseerd 
aan de hand van enkele case-studies. 
Wijne zoekt in zijn proefschrift 
een verklaring voor het politieke 
en maatschappelijke isolement 
van de soAP gedurende de eerste 
vijfenveertig jaar van haar be
staan. Volgens Wijne hehhen niet 
aileen de sociaal-democraten 
zelf, maar ook de historici, vee! te 
lang de oorzaak gezocht bij 'de 
anderen'. Daudt' s these van 'de 
uiterste noodzaak' en de vele 
varianten op het denkheeld van 
het 'vals klassebewustzijn' gaan 
er van uit dat des o A P buiten haar 
eigen schuld geisoleerd bleef. In 
de ogen van Wijne was het echter 
niet 'de hoze buitenwereld', 
maar het ideologische karakter 
van de sociaal-democratie die er 
voor zorgde dat het tot 1 9 3 9 
duurde eer de SOAP kon toetre
den tot de regering. 

Als de maatschappelijke en po-

de richtingen- partijstrijd tussen 
1900 en 1909 zo fascinerend 
maakt, is de ernst waarmee allen 
aan het de bat deelnamen. Van een 
scheiding tussen (heroeps)politi 
ci, intellectuelen en andere partij 
leden was geen sprake. Het pu
blieke debat binnen de SOAP was 
werkelijk het platform waar over 
de koers en ziel van de partij werd 
gesproken en hesloten. Wat een 
verschil met de huidige Partij 
van de Arheid, waar de hoogstge
plaatsten zich grotere politici ach
ten naarmate ze heter huiten het 
toch a! beperkte debat in de partij 
weten te blijven. 

BART TROMP 

litieke verhoudingen zich WIJZI

gen zijn er in de visie van Wijne 
voor een politieke partij in princi
pe twee mogelijkheden. Er kan 
worden getracht he~ eigen idee
engoed aan te passen aan de ge
wijzigde omstandigheden, of men 
kan vluchten in een overgeleverd 
dogma. Indien dat laatste niet 
mogelijk is, omdat de ideologie in 
de nieuwe situatie niet heeft 
voorzien, kan ook een nieuwdog
ma worden gecreeerd. Volgens 
Wijne heeft de SOAP gedurende 
het lnterhellum steevast gekozen 
voor de dogmatische optie. Niet 
de maatschappelijke realiteit gaf 
de doorslag bij het formuleren 
van politieke standpunten, maar 
de vraag of een bepaalde opvat
ting wel of niet 'socialistisch' 
was. Hoewel Wijne de hetekenis 
van het marxisme voor de SOAP 
in die jaren enigzins hagatelli
seert, heeft hij gelijk als hij stelt 
dat de inhoud van het socialisme 
niet erg concreet was. Het was 
' .. niet vee! meer dan een alge-
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meen gevoelen en de overtuiging 
in de socialistische traditie te 
staan'. 

De problemen waarmee de 
soAP werd geconfronteerd zijn 
volgens Wijne te onderscheiden 
in een drietal typen. Het eerste 
type was een probleem waarvoor 
in de marxistische theorie een 
duidelijk antwoord was te vin-

. den, maar waarbij men er achter 
kwam dat dit antwoord remmend 
werkte op het verlangen de eigen 
aanhang te vergroten. Bij het 
tweede type probleem ging het 
om standpunten die niet expliciet 
tot de socialistische beginselen 
behoorden, maar die wei gevoels
matig bij het socialisme behoor
den. Voor het derde type proble
men was bij theorie en traditie 
geen duidelijk antwoord te vin
den, zodat meerdere opvattingen 
konden worden gepresenteerd als 
zijnde 'socialistisch'. 

Voor deze drie typen proble
men heeft Wijne steeds een voor
beeld gekozen en de discussies 
daarover in extenso beschreven. 
Zo gaat hij uitgebreid in op res
pectievelijk de volgende kwes
ties: het agrarische vraagstuk, de 
eis tot eenzijdige ontwapening, 
en de Ion en van het gemeenteper
soneel. In het eerste geval hield de 
soAP halsstarrig vast aan het dog
ma van de socialisatie van de land
bouwgrond. Met betrekking tot 
het ontwapeningsvraagstuk koos 
de partij, uit tactisch-opportunis
tische overwegingen, er voor het 
anti-militarisme uit te roepen tot 
specifiek socialistisch dogma. AI
leen in het geval van de gemeen
telonen bleek het niet mogelijk 
met een echt dogma, oud of 
nieuw, te komen, a! is Wijne van 
mening dat men het streven om 
ten koste van alles de eenheid van 
de partij te bewaren ook moet 
zien als een dogma. 
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In de drie hoofdstukken waarin 
hij bovengenoemde kwesties be
handelt biedt Wijne ons interes
sant materiaal. De wijze waarop 
hij de debatten en controverses 
weergeeft mag dan wat plichtma
tig zijn, hij laat wei duidelijk zien 
hoe het er indertijd op congressen 
en in de partijraad aan toe ging. 
Heeft Wijne hiermee nu ook aan
getoond dat het isolement van de 
soAP werd veroorzaakt door haar 
eigen ideologische halstarrigheid? 
Het lijkt mij van niet. Daarvoor is 
zijn proefschrift te beperkt van 
opzet. In de inleiding van het 
hoek (biz. 1 2) geeft Wijne aan dat 
hij bewust heeft gekozen voor een 
eenzijdige benadering, dit als 
compensatie voor de vele studies 
die de oorzaak van het sociaal-de
mocratisch isolement hebben ge
zocht in de 'boze buitenwereld'. 
Hoewel men zich kan afvragen of 
eenzijdigheid, hoe bewust ook, 
een goed uitgangspunt is voor een 
wetenschappelijk werk, kan men 
met een dergelijke benadering 
nog vrede hebben, zolang de au
teur zich maar bewust blijft van 
zijn eigen beperkingen. Boven
dien zijn er aanwijzingen dat Wij
nes eenzijdigheid wat minder be
wust is dan hij wil doen voorko
men. In een woedende reactie op 
de bespreking van zijn hoek in 
NRC-Handelsblad door Gerard 
Mulder ( 2 2-2- '9 2) stelde Wijne 
zijn eigen benadering tegenover 
de 'traditionele' opvattingen van 
Mulder en de historici die zich tot 
nog toe met het maatschappelijk 
isolement van de SOAP hebben 
bezig gehouden. 

Terwijl Wijne in zijn proef
schrift de indruk wekt dat zijn be
nadering een aanvulling kan zijn 
op des o A P-geschiedenis zoals die 
tot op dat moment was geschre
ven, blijkt hij in zijn ingezonden 
brief ( 2 9-2- '9 2) er van overtuigd 

te zijn dat zijn benadering aile stu
dies overbodig maakt. In zijn ijver 
aan te tonen dat er tussen zijn 
hoek en het werk der 'traditione
le' historici, wier werk hij overi
gens niet bespreekt, een onover
brugbare kloof gaapt gaat hij zelfs 
zo ver te hewer en dat 'er voor de 

SOAP in haar 9ehee/ in de jaren der
tiB absoluut seen sprake was van een 

"ideolosische wijzisins"'· 
In het eerste hoofdstuk van zijn 

dissertatie heeft Wijne veel aan
dacht besteed aan het ideologi
sche karakter van de sociaal-de
mocratie. Hierbij weet hij het 
aannemelijk te maken dat de 
soAP ondanks de koerswijziging 
van de jaren dertig een sterk ideo
logische partij bleef. Helaas heeft 
Wijne bij deze excursie het on
derscheid tussen de junctie en de 
inhoud van een ideologie uit het 
oog verloren. Wijne is namelijk 
van mening dat de SOAP-ideolo
gie niet veranderde omdat de par
tij haar ideologisch karakter be
hield. Met een dergelijke redene
ring kan men ook volhouden dat 
een zeilschip, waarvan de masten 
worden verwijderd en waarop 
een stoommachine wordt gein
stalleerd, niet van karakter veran
dert omdat het toch een schip 
blijft. 

Uiteraard was het democrati
sche plan-socialisme van SOAP uit 
de late jaren dertig niet minder 
ideologisch dan het marxistisch 
georienteerde reformisme van 
tien jaar eerder. In alle ernst be
weren dat die ideologie inhoude
lijk ook hetzelfde was gebleven 
kan aileen als men elk onderzoek 
naar de concrete inhoud van die 
ideologie uit de weg gaat. En dat 
is nu precies wat Wijne heeft ge
daan. Al zijn aandacht is uitgegaan 
naar de wijze waarop de besluit
vorming tot stand is gekomen. De 
ideologische discussies, de hoe-
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ken, brochures, artikelen uit de 
jaren twintig en dertig - Wijne 
zal ze vermoedelijk wei gelezen 
hebben maar hij heeft ze, alweer 
bewust, buiten beschouwing ge
laten. Volgens hem is al deze ar
beid van de intellectuele elite der 
partij van nul en generlei beteke
nis geweest, omdat in de congres
verslagen en in de notulen van het 
partijbestuur nimmer titels wer
den genoemd . Alsof er, in welke 
politieke partij dan ook, ooit ie
mand is die in de hitte van het 
debat zijn betoog lardeert met 
voetnoten en bronverwijzingen. 
De enige keer dat Wijne rept van 
een aanwijsbare invloed van een 
publica tie op de ideologische ont
wikkeling van de SOAP geeft hij 
overigens de feiten onjuist weer. 
In de visie van Wijne maakte het 
proefschrift van Van der Goes van 
Naters, Het staatsbeeld der Sociaal

democratie, zo'n indruk op partij
leider Albarda, dat deze een com
missie entameerde die een soci
aal-democratische visie op taak en 
functie van de staat moest ont
wikkelen. Van de Goes' disserta
tie verscheen echter in I93o, en 
de 'commissie tot vergelijkend 
onderzoek van politieke syste
men' werd pas in september I 9 3 3 
ingesteld . In de drie tussenliggen
de jaren was het fascisme heel 
sterk opgekomen, en dat was ook 
de voornaamste reden dat Ban
ning herhaalde malen aandrong 
op het ontwikkelen van een eigen 
staatsbeeld. Pas daarna stelde Al
barda de genoemde commisie in. 

Iedereen die zich ooit heeft 
verdiept in de ideologische her
orientering van de soAP in deja
ren dertig weet dat de invloed van 
mensen als Banning en Vorrink 
onmiskenbaar was, en dat hun 
denkbeelden uiteindelijk voor het 
grootste dee! zouden zegevieren 
omdat Albarda op subtiele wijze 
de conservatieve partijleden bui-
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tenspel zette. Om dit alles te we
ten is het overigens niet nodig om 
uitvoerig bronnenonderzoek te 
verrichten. Er is voldoende litera
tuur over dit onderwerp, waarbij 
niet ongenoemd mag blijven het 
artikel dat Johan Wijne in Het 

vierde Jaarboek voor het democratisch 

socialisme (Amsterdam I 98 3) 
schreef over het tot stand komen 
van het beginselprogramma van 
I 9 3 7 . Overigens gaf Wijne in de
ze publicatie het tot stand komen 
van de hierboven genoemde com
missie wei juist weer. 

Wijne mag dan gelijk hebben 
als hij stelt dat de rank and file 

zich verre hield van de ideologi
sche nieuwlichterij van Banning 
en Vorrink, en dat zij het pro
gramma van I 9 3 7 niet internali
seerde, hij kan toch niet ontken
nen dat deze door hem naar voren 
gebrachte 'ideological prinlary 
group' zich ook niet verzette 
tegen de 'vernieuwers'. Aileen 
door de invloed van het marxisme 
op de SOAP van voor I933 te ba
gatelliseren, en aan de ideologi
sche ontwikkelingen in de jaren 
daarna geen aandacht te schen
ken, kan Wijne volhouden dat de 
SOAP niet wezenlijk veranderde 
en dat het dus niet verwonderlijk 
was dat haar isolement tot I 9 39 
voortduurde. 

Als we een poging wagen om 
tot een eindoordeel over deze dis
sertatie te komen, dan kan deze 
niet anders luiden dan dat Wijne 
in zijn streven naar een orginele 
benadering zichzelf oogkleppen 
heeft opgezet. Op deze manier is 
hij er weliswaar grotendeels in 
geslaagd het door hem zelf uitge
zette spoor te volgen, maar het 
zicht op het sociaal-democrati
sche landschap is hij hierdoor 
kwijtgeraakt. De verdienste van 
T ussen doama en werkelijkheid is ge
legen in de weergave van de con
troverses over de agrarische 

kwestie, het ontwapeningsstand
punt en het debat over de ge
meentelonen. Qua orhvang en ni
veau stijgt dit gedeelte van het 
hoek echter nauwelijks uit hoven 
een behoorlijke doctoraalscriptie . 
Het 'algemene' gedeelte, dat de 
basis moet vormen voor Wijnes 
pretentie met een volledig alter
natieve benadering van de partij
geschiedenis te komen, is daaren
tegen volstrekt onbevredigend. 
Geen moment weet Wijne de le
zer ervan te overtuigen dat zijn 
rigoreuze reductie van de werke
lijkheid verhelderend werkt. Om 
zijn stelling, dat het maatschappe
lijk isolement van de SOAP werd 
veroorzaakt door ideologisch 
dogmatisme, te 'bewijzen' had 
Wijne moeten aantonen dat an
dere factoren geen of nauwelijks 
een rol hebben gespeeld . Hiertoe 
had hij dus zeker aandacht moeten 
schenken aan het ideologische de
bat, de partij -organisatie, het op
treden van de SOAP in het parle
ment, de verhouding tussen 'rank 
and file' en partijleiding etcetera. 
Tevens was het noodzakelijk ge
weest de soAP te vergelijken met 
de overige Nederlandse partijen, 
waarvan de meeste niet minder 
ideologisch waren, en met bui
tenlandse sociaal-democratische 
partijen die maatschappelijk vee! 
minder geisoleerd stonden. Het is 
mischien niet onmogelijk dat een 
dergelijk omvangrijk onderzoek 
tot de conclusie zal leiden dat 
Wijne gelijk heeft, maar op dit 
moment is deze gevolgtrekking 
beslist nog te voorbarig. Wie zich 
een beeld wil vormen van de 
soAP in de jaren twintig en dertig 
zal voorlopig toch ook zijn ofhaar 
Iicht moeten opsteken bij de door 
Wijne zo gesmaade 'traditionele' 
auteurs . 

ROB HARTMANS 
historicus 
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Revolutie of 
integra tie 

C.H. Wiedijk bespreekt: 

Bas van Dongen, Revolutie <if 
integratie. De Sociaal Democratische 

Arbeidersparrij in Nederland (SDA P) tij

dens de tweede wereldoorlog, Amsterdam: 

StichtingbeheerllSG, 1992. 

Kort na de oprichting v.an de Ne
derlandse Sociaal-Democratische 
Arbeiders Partij (SDAP), op 26 
augustus I 894, schreef Dirk 
Troelstra, de broer van Pieter 
Jelles, 'A an de strijders', een lied 
dat een van de veelgezongen 
strijdliederen van de sociaal-de
mocratische beweging is ge
weest. Dirk Troelstra zag de 
voormannen van die beweging als 
strijders die het 'toverwoord', 
gesproken hadden dat de 'kracht' 
van de bezitlozen - de proletaren
'had doen ontwaken'. In het be
gin van de jaren twintig koos een 
van die strijders, partijvoorzitter 
W.H. Vliegen, deze 'versregel 
uit het bekende lied' tot titel van 
zijn boek over de geschiedenis 
van de SDAP in Nederland gedu
rende de eerste 25 jaren van haar 
bestaan. Die onze kracht ontwaken 

deed noemde hij zijn - blijkens het 
slotwoord in I 939 voltooide -
ruim I 700 bladzijden omvatten
de geschiedwerk. Vliegen eindig
de het derde dee! van zijn boek 
met het vijfentwintigjarig bestaan 
van de SDAP. Juist op die 26ste 
augustus I 9 I 9 riepen (met de 
woorden van Vliegen) 'anarchis
tische syndikalisten' een staking 
van Amsterdamse gemeente
werklieden uit zodat op de her
denkingsdag de marine eraan te 
pas moest komen om de gemeen
tepont naar Amsterdam-Noord 
(de 'overkant van het IJ' waar 
toen flink wat sociaaldemocraten 
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woonden en werkten) te bedie
nen. De 'kracht' van de SDAP had 
tegenkrachten opgeroepen die 
Vliegen in zijn boek een uiteraard 
door zijn inzichten bepaalde 
plaats gaf. Ger Harmsen noemde 
Vliegens geschiedwerk in I 9 7 2 
'partijdig' maar 'een standaard
werk'. Begrijpelijk dat onderzoe
kers zich in de eerste plaats gin
gen richten op de geschiedenis 
van de SDAP vantif I9I9. H. van 
Hulst en A. Scheffer hadden wel
iswaar over het interbellum ge
schreven in Het Roode Vaandel vol

gen wij (I969), maar hun boek 
kon niet als standaardwerk wor
den beschouwd. 

Dus publiceerde H.F. Cohen 
in I 974 Om de vernieuwinB van het 
socialisme, een studie over de poli
tieke orientatie van de Neder
landse sociaal-democratie van 
I 9 I 9 tot I 930. Sindsdien is er een 
stroom van publicaties over de 
s D A P verschenen, waaronder het 
boek van Henny Buiting uit I 989 
over de Richtingen- en partijstrijd 

in de s DA P v66r de Eerste We
reld-oorlog en Socialisme en Demo

era tie van Peter Jan Knegtrnans 
over de s D A P tussen klasse en 
natie (I929- I939) . Het proef
schrift van Bas van Dongen ( dat 
de periode I 9 I 4 tot 19 I 9 behan
delt en met zijn 864 pagina's bijna 
zo dik is als Buitings magnum 
opus) maakt de serie over de 
SDAP vrijwel compleet. Het 
wachten is nog op de studie van 
Paul Denekamp over de SDAP 
van I 940 tot 1 946. Dit najaar (I 4 
oktober I 99 2, in het lnternatio
naal lnstituut voor Sociale Ge
schiedenis te Amsterdam) zal op 
de 'Dag van de Nederlandse So
ciaal-Democratie' een balans 
worden opgemaakt. 

Van Dongen heeft zonder 
twijfel een degelijk boek geschre
ven dat geeft wat het belooft: de 

geschiedenis van de SDAP .tijdens 
de Eerste W ereldoorlog, natio
naal en internationaal. Het geeft 
trouwens meer dan dat. De au
teur kon toen hij met zijn onder
zoek begon, niet weten dat Bui
ting de beginperiode van de 
s D A P-geschiedenis voor zijn re
kening zou nemen. Daarom vin 
den we in zijn boek, naast een 
overzicht over de peri ode I 894 -
I 909, een behandeling van de pe
riode I909 - I914 en een inlei
ding op de rol van de SDAP in de 
internationale sociaal-democrati
sche beweging. Op pagina 1 2 3 
begint Van Dongen met zijn ei
genlijke onderwerp waarvoor hij 
vele archieven, verslagen en 
bronnenpublicaties, periodieken, 
brochures en 'secundaire' litera
tum (waaronder 'Vliegen') heeft 
bestudeerd. Van die bladzijde af 
blijkt duidelijk dat hem geen 
moeite teveel was om tot een zo 
verantwoord mogelijke vormge
ving van zijn goed, soms meesle
pend geschreven geschiedverhaal 
te komen. Hoogtepunt is naar 
mijn mening het laatste, zesde 
hoofdstuk over de zogenaamde 
vergissing (Van Dongen spreekt 
over 'vergissing') van Troelstra 
in november 1 9 1 8. W ellicht is 
het hoge peil van hoofdstuk vI 
wei bereikt omdat Troelstra (die 
op bijna iedere bladzijde van het 
boek voorkomt!) in zijn persoon 
beide perspectieven van de 
Nederlandse sociaal-democratie 
scheen te verenigen: 'revolutie' 
waardoor een sociaaldemocrati
sche maatschappij tot stand zou 
worden gebracht en 'integratie' 
waardoor de sociaal-democraten 
volledig zouden opgaan in de be
staande maatschappij. 

In I 9 I 4 (hoofdstuk 1 1) koos 
Troelstra voor de 'nationale ge
dachte' omdat volgens Van 
Dongeh de SDAP al zo vele 'ves-
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ted interests' (gevestigde belan
gen) in de bestaande maatschappij 
had verworven dat zij die niet 
door het tonen van een vijandige 
afzijdigheid in de waagschaal wil
de stellen. Daardoor kreeg het 
radicale, anti-militaristische · ( ei
genlijk revolutionaire) interna
tionalisme van een dee! van de 
SOAP'ers een klap en ontstond er 
in de SOAP een partij-oppositie 
tegen de door de partij bedreven 
politiek van de 'godsvrede' met 
haar tegenstanders. Troelstra 
toonde bovendien begrip voor de 
nationale 'gevestigde belangen' 
van de grote zusterpartijen in 
de oorlogvoerende Ianden. Om 
de Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (sPo) waarmee hij 
zich verbonden voelde niet van 
zich te vervreemden, wist hij in 
1 9 1 5 als lid van het Uitvoerend 
Comite van het Internationale 
socialistisch bureau (Is B) een con
ferentie van aile socialistische par
tijen uit de neutrale Ianden te ver
hinderen. 

Ondanks de beeindiging van 
de godsvrede vanaf september 
19 1 5 (hoofdstuk 1 1 1) hield de Iei
ding van de SOAP zich in de bin
nenlandse politiek rustig omdat 
toen bleek dat het kabinet-Cort 
van der Linden de in 1 9 1 3 aange
kondigde Grondwetsher-ziening 
(met de door de SOAP begeerde 
invoering van algemeen kiesrecht 
voor marmen) tot stand wilde 
brengen. lnternationaal probeer
de de SOAP door het bijeenroe
pen van een conferentie uit een 
aantal neutrale Ianden een tegen
wicht te vormen tegen de radicale 
beweging van Zimmer-wald (ge
noemd naar de conferentie van 
september 19 I 5 in het Zwitserse 
bergdorpje Zimmerwald) die ook 
'links-marxisten' en 'opposan
ten' uit de sociaal-democratische 
partijen van de oorlogvoerende 
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Ianden omvatte. Maar de houding 
van de zusterpartijen in de oor
logvoerende Ianden veranderde 
niet door die behoedzame poli 
tiek, ook niet toen Troelstra - na 
een ziekte van bijna een jaar -
vanaf de zomer van 1 9 1 6 naar 
een 'Verstandigungsfrieden' (een 
vrede door vergelijk) ging stre
ven. De Nederlandse SOAP'ers 
voelden in 1 9 1 5 en 1 9 1 6 sterk de 
malaise die veroorzaakt werd 
door de verdeeldheid van de soci
aal -democratie, zowel in bet bui
tenland als in Nederland zelf. 
Daar bleek een flinke tegenstel 
ling te bestaan tussen de partij en 
het 'moderne' Nederlands Ver
bond van V akverenigingen 
(Nvv), terwijl zij toch met een 
derde - onderdeel van de toen
malige arbeidersbeweging, de 
Bond van Nederlandse Arbeiders
Cooperaties (BNAc) in een Cen
trale Commissie uit de Arbeiders
beweging inzake de Levensmid
delenvoorziening (CCAL) dien
den samen te werken. Die CCAL 
was in november 1 9 1 6 op-gericht 
om het kabinet tot een betere 
levensmiddelenpolitiek te dwin
gen. 

Het was, zoals in hoofdstuk 1V 

uiteengezet, de Russische revolu
tie van maart 19 1 7 die deze malai
se doorbrak en weer Ieven bracht 
in de soAP. Op haar tweeentwin
tigste congres in Arnhem (april 
1 9 17) toonde Troelstra zijn 
'revolutionaire' gezicht. 'Aange
vuurd door het applaus en de toe
juichingen van de congresafge
vaardigden' aldus Van Dongen 
(p. 415), 'gaf Troelstra ( ... ) 
ongeremd uiting aan zijn eigen, 
vee! radicalere koers, die de SOAP 
zijns inziens in de Nederlandse 
politiek volgen moest. W eliswaar 
herinnerde hij het congres eraan 
dat het kabinet-Cort van der Lin
den 'min ofmeer onze zetbaas is' 

maar dat duurde volgens hem 
slechts zolang de grondwetsher
ziening nog niet tot stand geko
men was . Met ongemene fellieid 
pakte hij uit tegen de stroming in 
en buiten de Eerste Kamer die de 
invoering van algemeen kiesrecht 
afwees of wilde uitstellen.' Het 
gebruik van 'revolutionaire mid
delen' sloot Troelstra niet uit, 
zelfs niet de na 1 9 o 3 steeds door 
de SOAP verworpen 'algemene 
werkstaking'. Door een radicale 
houding wist Troelstra zijn posi
tie van partijleider weer te her
stellen. Anders dan de andere 
voormannen van de soAP, die 
partij hadden gekozen voor de 
sociaal-democratische partijen uit 
de geallieerde Ianden, wilde hij 
nu proberen om aile sociaal-de
mocratische partijen op een in 
Stockholm te organiseren vredes
conferentie te verenigen . Omdat 
echter het militaire offensief van 
het revolutionaire Rusland aan 
het oostelijk front mislukte, ver
loren de sociaal-democratische 
!eiders in de geallieerde Ianden 
hun belangstelling voor 'Stock
holm' . Nadat in november 1917 

in Rusland de Bolsjewieken aan 
de macht waren gekomen, was 
het juist een door de Duitsers 
begonnen offensief aan het weste
lijk front dat het voor sinds april 
1 9 1 7 in de Mehrheits-Sozialde
mokratische Partei Deutschlands 
(MsPo) georganiseerde - Duitse 
'sociaaldemocraten van de meer
derheid' onmogelijk maakte een 
compromisvrede te sluiten. In de 
zomer van 1 9 1 7 waren in de top 
van de soAP de besprekingen 
over het verkiezingsprogramma 
voor de in juli 1 9 1 8 te houden 
(eerste) verkiezingen bij alge
meen kiesrecht voor mannen be
gonnen. De partij wilde streven 
naar 'collectivisme' (socialisatie: 
het in handen van de gemeen-

397 



schap brengen van de voornaam
ste productiemiddelen) en aan
vaardde het 'ministerialisme' (het 
deelnemen aan een kabinet). Ter
wijl het gebrek aan voedsel in 
Nederland steeds groter werd, 
wachtte de soAP de verkiezingen 
af. lnitiatieven nam zij niet. 

In het vijfde hoofdstuk stelt 
Van Dongen dat Troelstra er in 
19 1 8 niet in slaagt een algemene 
internationale sociaal-democrati
sche conferentie met uitzicht op 
een comprornisvrede tot stand te 
brengen. Bovendien was de uit
slag van de Nederlandse verkie
zingen van juli 19 1 8 ronduit 
teleurstellend. De SOAP behaal
de 2 2 van de 1 oo zetels. De gehe
le moderne arbeidersbeweging 
bleef zich daarom, ondanks de 
groeiende honger en ellende in de 
grote steden, ook tegenover het 
nieuw confessionele ('rechtse') 
kabinet-Ruijs de Beerenbrouck 
onzeker gedragen. Volgens de 
auteur werden de sociaal-demo
craten vooral geleid door hun 
angs voor het extremisme van 
syndicalisten en communisten dat 
in hun ogen tot chaos moest lei
den. 'Men was reeds,' aldus Van 
Dongen (p.689) 'te ver inoeoroeid 

(curs. C.H.W.) om zich eensge
zind voor te bereiden op een mo
gelijke overname van de macht 
binnen een niet al te lange ter
rnijn .' Toen kwamen plotseling 
de berichten binnen over het, na 
de mislukking van het Duitse 
offensief aan het westelijk front, 
instellen van een parlementaire 
regering in Duitsland, over een 
'soldatenoproer' in de legerplaats 
De Harskamp op de Veluwe en in 
andere Nederlandse legerplaat
sen, door de oprichting van 
Soldaten- en Arbeidersraden in 
Noord-Duitsland. Berichten over 
door sociaal-democraten (partij 
genoten!) geleide revoluties in 
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Duitsland en Oostenrijk. 
Troelstra en een paar Rotter

damse voormannen (in Rotter
dam had de SOAP in juli 1918 
ruim 43 procent van de stemmen 
behaald) waren echter de enige 
leidende sociaal-democraten die 
in Nederland revolutionaire actie 
wilden. De andere sociaal-demo
cratische !eiders wa-ren er, vol
gens Van Dongen, bang voor. 
Desondanks zette T roelstra door. 
In het Rotterdamse Ver-kooplo
kaal riep hij op 1 1 november op 
tot revolutie: ' ... De arbeiders
klasse in Nederland grijpt thans 
de politieke macht. Zij zal zich 
moeten konstitueeren als een 
revolutionaire macht. ( ... ) Met 
een program zijn wij er niet. Wij 
hebben de vraag te overwegen 
welke daad wij zullen doen.' (Van 
Dongen, p.732). Maar op 14 no
vember 1918 stortte Troelstra in 
en op 1 7 november gaf hij op het 
congres van SOAP en NVV in het 
Rotterdamse Circusgebouw toe 
dat hij de 'machtsverhoudingen' 
niet juist had gezien. Zijn aanblij
ven na zijn 'vergissing' van no
vember 19 1 8 leidde tot een inter
ne partijstrijd die in april 19 19 op 
het 'eenheidscongres' in Arnhem 
min of meer werd bijgelegd. 
V oor de 'anderen' kreeg de soAP 
echter de naam van 'een onbe
trouwbare, antidemocratische en 
revolutionaire partij'. 

Van Dongen sluit zijn hoek af 
met de beschrijving van de onder
gang van de Tweede lnternatio
nale. Op de conferentie van Bern, 
februari 1 9 1 9, werd des o A P ver
tegenwoordigd door Wibaut en 
Troelstra. 'Ik heb wei eens ge
zegd ,' schreef de laatste later in 
zijn Gedenkschriften, 'dat de 
ineenstorting van de lnternatio
nale gedurende de oorlog, te Bern 
bevestigd is . Oat is te sterk uitge
drukt, doch ... ' Op 2 1 mei 1 9 2 3 

werd in Hamburg een 'tot nog 
vee! minder verplichtende Socia
listische Arbeiders-lnternationale 
(sA 1)' opgericht. 'Zo was' con
cludeert Van Dongen, 'niet aileen 
in de SOAP in Nederland, maar 
ook bij de meeste andere sociaal
democratische partijen in 19 1 8 
het revolutionaire perspectief 
praktisch volledig achter de hori
zon verdwenen.' 

Of dat 'integratie' betekende? 
Van Dongen spreekt over 'nega
tieve integratie' (p .8 3o). Oat is 
rnisschien een te groot woord 
voor de 'aanpassing' en het begin 
van 'ingroei' dat de SOAP gedu
rende het interbellum zou Iaten 
zien. lntegratie is rnijns inziens 
pas mogelijk als de laatste resten 
marxisme (en 'ouderwets' refor
rnisme) zijn losgelaten en de ideo
logie van de 'gezindheid' in de 
soAP haar plaats he eft ingeno
men. Dan pas wordt, om wat 
voorbeelden te noemen, het 
Troelstra-Oord in Egmond aan 
Zee tot 'Euroase Boulevard
Hotel' en daarna gesloopt, dan 
gaat Het Vrije Volk op in het 
Rotterdams Dagblad, dan kan de 
v A RA commercieel worden, dan 
is het doodnormaal als 'een der 
onzen' van sociaal-democratisch 
bestuurder in een nog beter be
taalde bankdirecteur verandert. 
Want integratie betekent naar 
rnijn mening het einde van de 
sociaal-democratie. Zo ver is het, 
misschien door wat ik de 'rema
nentie' van de sociaal-democrati
sche ideologie heb genoemd, zelfs 
nu nog niet. In dit verband wijs ik 
nog eens op het belang van Al
barda's Slotbeschouwingen in het 
Herzieningsrapport van 19 3 3. 

Bij het schrijven van zo'n veel
omvattend hoek komen er altijd 
wei enkele 'vergissingen' voor, 
bijvoorbeeld dat A.B. Kleere
koper' als S. Kleerekoper in het 
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register belandt, dat de daar ver
melde J. van der Kieft 'J. van de 
Kieft' moet zijn, dat sommige van 
de zeer vele personen die hij ter 
sprake brengt dat register niet be
reikt hebben, dat Nierstrasz (van 
het 'incident'; met 'sz') op P·399 
inhetnajaarvan 1916enopp.490 
in het voorjaar van 19 1 6 in de 
Tweede Kamer zijn reactionajre 
taal uitslaat en Troelstra tot woe-

Beschavingsarbeid en 
strijdcultuur 

Greetje van den Bergh bespreekt: 

Jose van Dijk, Het socialisme spant zijn 

oouden net over de were/d. Het kunst- en 

cultuurbeleid van de SDAP. Uriah Heep, 

Montfoort/ Amsterdam, 1990. 

Het debat over de verhouding 
tussen kunst en cultuur enerzijds 
en de sociaal-democratie ander
zijds vlamt met enige regelmaat 
op, zeker nu er voor het eerst 
sinds tijden -en nu al Ianger dan 
het geval was bij haar drie PvdA
voorgangers sinds 1 945, Van der 
Leeuw, Vrolijk en Vander Louw 
- weer een socialistische minister 
van Cultuur in Den Haag zetelt. 
Over het algemeen wordt de dis
cussie met meer heftigheid dan 
kennis van zaken gevoerd, zeker 
waar het betreft het wat verdere 
verleden. Oudere !eden spreken 
met nostalgie over de AJC-tijd; 
her en der wordt wat gerefereerd 
aan de monumentale kunst en het 
opmerkelijke grafische werk dat 
in de eerste decennia van deze 
eeuw voortkwam uit de band tus
sen kunst en socialisme, maar 
vee] structuur of beargumenteer
de onderbouwing van het hoe en 
waarom valt er in het debat zel-
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de brengt. Veelliever vermeld ik 
zijn hartveroverend geformuleer
de noot 47 op p.638 waarin hij 
over de brief van Huysmans, 
waarin deze het Internationaal So
cialistisch Bureau 'eigenlijk' heeft 
opgeheven, op de hem kenmer
kende wijze opmerkt: 'Deze brief 
ben ik niet tegengekomen.' 

Deze brief niet, maar wei zo
veel ander materiaal dat hij een 

den te ontdekken. 
Jose van Dijk, politicoloog, fi

losoof en docent theoretische 
pedagogiek, promoveerde in 
1990 aan de Universiteit van 
Amsterdam op een proefschrift 
over het kunst- en cultuurbeleid 
van de SOAP, Het socialisme spant 

zijn aouden net over de were/d. Voor 
wie zich enig systematisch inzicht 
wil verwerven in wat zich tussen 
1 894 en 1946 afspeelde op het 
brede vlak van de banden tussen 
socialistische politiek, maat
schappij, kunst en cultuur, is dit 
een uiterst nuttige publicatie. De 
dubbele vraagstelling luidt: is het 
kunst- en cultuurbeleid dat de 
SOAP heeft gevoerd te betitelen 
als socialistisch of als sociaal, en 
vonden daarin verschuivingen 
plaats onder invloed van ideologi
sche veranderingen binnen de 
partij? Om die vragen te kunnen 
beantwoorden, geeft Van Dijk 
een brede schets van de histo
risch-politieke achtergrond waar
tegen de sociaaldemocratische 
opvattingen over kunst en cul
tuur zich in de loop der jaren ont
wikkelden; die schets is voor de 
meeste lezers boeiender dan het 
precieze antwoord op de vragen. 

'De benaming (kunst- en cul
tuurbeleid) is ( .. ) in de jaren dat 
de SOAP bestond nooit gebezigd, 

prachtig boek over de soAP gedu
rende de Eerste W ereldoorlog 
kon schrijven. Bas van Dongen 
heeft Vliegens 'derde dee!' op 
verantwoorde manier op de 
hoogte van onze tijd gebracht. 

C.H. WIEOIJK 

historicus 

noch in een partijprogramma of 
verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraad, noch als regelma
tig terugkerend punt op de agen
da van partijbestuursvergaderin
gen.' (p. 19o) Maar impliciet, al
dus Van Dijk, bestond er wei de
gelijk een dergelijk beleid, 'als 
uitvloeisel van het streven van de 
( socialistische) arbeidersbewe
ging sinds het midden van de vo
rige eeuw werklieden te ver
heffen, deelgenoot van de bescha
ving te maken en hun een beter, 
maar ook rijker Ieven te geven. 
( ... ) Het kunst- en cultuurbeleid 
( .. ) leidde tot de oprichting van 
een groot aantal culturele organi
saties. Zij vormden naast partij en 
vakbeweging de derde zuil van de 
grote, rode familie. Juist deze 
culturele sector was essentieel 
voor de affectieve band die so
ciaal-democraten hadden met 
de sociaal-democratische bewe
ging.' Ook culturele geschied
schrijving kan een waardevolle 
bijdrage leveren aan een beter 
begrip van sociaal-politieke ont
wikkelingen. 

Socialistische kunst 

Op uiterst leesbare wijze schetst 
Van Dijk hoe zich beweging, par
tij en kunst en cultuur tot elkaar 
verhielden in de jaren waarin de 
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arbeidersbeweging leidde tot po
litieke partijvorrning. De periode 
1 894- 19 r8 is van de drie periodes 
die Van Dijk onderscheidt de 
boeiendste, omdat aile 'kwesties' 
nog volledig open waren. Zoals 
de discussie tussen de kunstenaars 
die zich in deze beginjaren aange
trokken voelden tot, of zelfs een 
zeer actieve rol speelden in de 
sociaal-democratie. Daarbij stond 
de vraag centraal wat socialisti
sche kunst was, en of die a! kon 
ontstaan voordat de socialistische 
maatschappij verwezenlijkt was. 
Frank van der Goes, een van de 
twaalf oprichters van de SOAP 
('de twaalf apostelen') en redac
tielid van De Nieuwe Gids, was de 
mening toegedaan dat socialisti
sche kunst pas kon ontstaan nadat 
de socialistische maatschappij was 
verwezenlijkt. Hij ging echter 
niet zover als Rik Roland Holst, 
die daaraan ook de conclusie ver
bond dat 'de bewuste strijdende 
arbeider' geen burgerlijke kunst
schatten moesten worden aange
boden; hij zou daardoor aileen 
maar kunnen verburgerlijken, 
terwij hij zonder die burgerlijke 
kunst 'de zuivere socialistische 
esthetiek' in zich droeg. Het 
kunstbeleid van de SOAP was in 
de periode tot 1 9 r 8 echter over 
het algemeen juist gericht op ver
rijking van het Ieven van de arbei
ders door hen meer dee) te Iaten 
hebben aan de burgerlijke kunst. 
(In wezen was de cultuurpolitiek 
van de partij in deze jaren radica
ler, want vooral gericht op ken
nisbevordering en scholing in de 
klassenstrijd.) 

Gorter nam een tussenpositie 
in: socialistische kunst was wei 
degelijk mogelijk voordat het 
einddoel van de socialistische 
maatschappij was verwezenlijkt, 
in het verbeelden of het symboli
seren van de strijd tegen het kapi-
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talisme en voor de 'stralende toe
komst'. De heilsverwachting ten 
aanzien van de socialistische 
maatschappij was in die eerste 
periode levendig aanwezig. 'Zo6 
sterk is reeds het Iicht van het 
socialisme, dat elk het kan zien 
schitteren. Het socialisme spant 
zijn gouden net over de wereld 
( ... )' A an die lyrische openingszin 
van Henriette Roland Holst in De 
Zaaier ontleende Jose van Dijk de 
titel voor haar proefschrift. Vele 
anderen, ook kunstenaars, deel
den die toekomstverwachting 
met haast extatisch aandoende 
vervoering. C.S. Adama van 
Scheltema verwoordde het kern
achtigst de spanning die daarin 
besloten lag in de slotregels uit 
het gedicht '0 Tijd die komt' 
(1916): 

'Wij zijn het zelve, die uw 
komst bereiden 

En toch zijt gij het, die ons 
Ieven laat. ' 

Aan de ene kant dus de weten
schappelijk beargumenteerde, 
maar religieus ervaren overtui
ging dat 'de stralende dageraad' 
hoe dan ook zou aanbreken, aan 
de andere kant de plicht tot zelf
werkzaamheid om de voorspel
ling in vervulling te Iaten gaan. 
Die plicht hield ook in: verheffing 
van de arbeidersklasse, door het 
bevorderen van haar geestelijke 
ontwikkeling; beschavingsarbeid 
en volksopvoeding. Want het 
proletariaat moest 'niet aileen in 
staat [worden gesteld] den tegen
stand der heerschende klasse te 
breken, doch ook rijp (worden 
gemaakt) voor zijne taak om hare 
plaats in te nemen' (partijpro
gramma 1 9 1 2). Deze bescha
vingsarbeid en volksopvoeding 
doorkruisten echter de 'Verden
dung', en hoe meer verbeterin-

gen de SOAP als politieke partij 
voor de arbeidersklasse bereikte, 
hoe verder het einddoel uit het 
zicht verdween. Niet het eind
doel van 'een rechtvaardige en 
humane maatschappij', zoals Van 
Dijk het wei heel algemeen de
finieert in haar Conclusies, maar 
wei de 'socialistische maatschap
pij' als stralende dageraad na de 
ineenstorting van het kapitalisme. 

Rodejamilie 
Met nuances is de drieslag: het 
annexeren van de burgerlijke 
kunst, het bevorderen van de 
socialistische kunst, en de strijd
cultuur, steeds blijven bestaan. 
Verschuivingen deden zich daarin 
wel voor, maar het is moeilijk te 
zeggen of die bewust werden 
geregisseerd door ideologische 
veranderingen binnen de soAP, 
dan wei gedicteerd door dezelfde 
exteme omstandigheden waarop 
ook die ideo Iogie reageerde. 

Naarmate - door de hoven 
genoemde spanning tussen leer 
en praktijk , maar natuurlijk ook 
door de internationale ontwikke
lingen - de heilsverwachting uit 
de eerste decennia minder door
leefd werd, raakte de inmiddels 
ge'institutionaliseerde strijdcul
tuur sleetser. De culturele vor
ming en amateuristische kunstbe
oefening, aanvankelijk bedoeld 
om arbeiders, door bewustwor
ding van hun situatie, deel te Iaten 
nemen aan de strijd voor (revolu
tionaire) verandering van de 
maatschappelijke verhouding~n, 

werden vaak doe! in zich. Over de 
rol van de culturele nevenorgani
saties in de jaren dertig - juist de 
periode waaraan oudere PvdA' 
ers nog geregeld met nostalgie 
terugdenken - is Van Dijk kri
tisch. 'De rode familie was haars 
ondanks in de jaren dertig een zuil 
geworden, een in zichzelf beslo-
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ten sociaal-democratische hewe
ging ( ... ) Deze gehomeerdheid 
en de daarhij komende zelfge
noegzaamheid was schadelijker 
voor de culturele nevenorganisa
ties dan de afuame van financiele 
middelen ( . .. ) De strijdcultuur 
( ... ) hestond voomamelijk uit een 
meer en meer versleten rakende 
traditie en dus uit retorische exer
cities ( ... ) Overigens stond het 
stoere, anti-fascistische geluid 
van vee! strijdcultuur in scherp 
contrast met het doorwerken van 
enkele culturele organisaties in 
bezettingstijd. '(p. I 95/ I 96) 

Gemeenschapsvoorzieninnen 

'Aan het einde van de twintigste 
eeuw weten we,' schrijft Van 
Dijk (p. I 8), 'dat de socialistische 
maatschappij, en ook een socialis
tische kunst en cultuur, niet zijn 
verwezenlijkt ( ... ) T och is het de 
moeite waard terug te kijken hoe 
destijds - in de jaren I 894- I 946 -
vanuit een sociaal -democratische 
ideologie gestreefd is naar een 
socialistische maatschappij. Aan 
kunst en cultuur werd daarhij een 
speciale rol toegekend. Het 
kunst- en cultuurheleid van de 
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SOAP was erop gericht gemeen
schapsvoorzieningen te treffen 
zoals hihliotheken, musea en cur
sussen, om de arheiders cultureel 
te verheffen en hun Ieven te ver
rijken.' Het is waar, de socialisti
sche maatschappij is er niet geko
men. En de socialistische kunst, 
althans volgens de opvattingen 
zoals onder andere Van der Goes 
die formuleerde 'over socialisti
sche aesthetiek' in De Nieuwe Gids 
van I89I/I892, evenrnin. Maar 
hoezo 'een socialistische cultuur 
niet verwezenlijkt'? Omdat de 
nagestreefde culturele verrijking 
aileen het doe) mocht dienen van 
'de strijd voor een verandering 
van maatschappelijke verhoudin
gen'? En is die verandering er 
overigens niet gekomen, vergele
ken met honderd jaar geleden? 
Niet in de - toen verwachte -
vorm van de ondergang van het 
kapitalisme, dat is waar. Maar 
wanneer men ziet voor hoeveel er 
voor de arheiders van toen, en 
vooral voor hun kinderen en 
kindskinderen, maatschappelijk 
veranderd is, hoezeer voor hen 
het Ieven in de loop van deze 
eeuw geestelijk en materieel ver-

. ---- ~~--

rijkt is in een mate die destijds 
onvoorstelhaar was, moet er toch 
hij deze conclusie op zijn minst 
een vraagteken worden gezet. 
Het wordt tijd dat de sociaal
democraten ook eens hun zege
ningen tellen. 

Mgezien van een enkele kriti
sche kanttekening zoals deze: Het 

socialisme spant zijn nouden kroon is, 
zoals gezegd, een hoeiend en nut
tig hoek, met parels als de pole
miek tussen Vander Goes en Van 
Deyssel. 'Oat is het vreeselijkste 
wat ons heschoren zou kunnen 
zijn, dat wij omgeven zouden zijn 
van onafzienhare rijen nette en 
zindelijke huizen, waarin en 
waaruit een ontelhare menigte 
welopgevoede en keurige, he
minnelijke, menschen zich zou 
hewegen ( ... ) De Literatuur is 
tegen het gereglementeerde en 
goevemementeele, het Socialis
me is het universeel gereglemen
teerde en goevemementeele.' 
Aldus sprak Van Deyssel; het was 
I 89I. 

GREETJE VAN DEN BERGH 
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Tristia 7 

Gennacli Ajgi (Sjajmoerzjino, 19 34 - ) 

Het vertaalprojekt van Poetry International 1 99 2 
was clitmaal gewijd aan de Russische clichter Ajgi. 

Russisch? Eigenlijk moet ik zeggen Tsjoevasjisch, 
want dat is/ was zijn moedertaal. Op aanraden van 
Pasternak begon hij in het Russisch te clichten maar 
die taal schijnt hij toch op een eigenaarclige manier 
te bezigen. 

Pas in 1987 werd zijn poezie in Rusland gepubli-

Coming out of a ravine 

ceerd, nu verblijft en werkt hij in Berlijn. 
Uit zijn laatste bundel, waarvan aileen een Franse 

vertaling bereikbaar is: Les Temps des ravins ( 1990) 
werd aan de clichters van het Rotterdamse Babel een 
geclicht voorgelegd, dat hier in een Amerikaanse en 
Nederlandse versie volgt. 

Rein Bloem 

and on the left - pitiful - my own hand - like a child's 
bible: oh shining - for no one: 

Of littleness: Of the roundabout - aliveness! 

and like a wandering indifferent gospel it takes - surrounds 
coaxing like a child's caress: 

dearest wind, dearest: 

like the majesty of happiness uninhabited! 

Oh, mercy ... 

Wallis Wilde-Menozzi 

Ontsnapping uit het ravijn 

en links - armzalig - de eigen hand - als kinder
bijbel: o glans - voor ruemand: 

voor wat stiekem - omzichtig leeft! -

genomen - omwaaid - als onverschillig evangelie op drift 
strelend als een kind - strelend: 

door tederste tederste wind: 

majesteitelijk mensloos geluk! 

o mededogen ... 

Anna Enquist 
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INHOUD 

Alders en de verpleegsters 
Vander Louw 
Links in Polen 

Alders en de zieken
huis-CAO 

De cAo's voor de ziekenhuissec
tor en voor de bejaardenzorg zijn 
voor de minister van milieube
heer aanleiding geweest voor een 
kritisch commentaar, waarin hij 
een relatie legde met het milieu
beleid: 'Als wij men en dat we in 
dit land moeten kiezen voor een 
duurzame ontwikkeling, dan zul
len we moeten stoppen met het 
alsmaar meer. Bij voorbeeld: we 
hebben grote successen geboekt 
met katalysatoren voor auto's . 
Oat leverde het milieu echte 
winst op. Wat je ziet is dat de hele 
winst daarvan verloren is gegaan 
doordat we meer te besteden 
hadden. We kochten dus grotere 
auto's en gingen meer kilometers 
rijden. De hele winst valt weg 
tegen de trend van alsmaar meer' 
(Leidse Courant 2 2-6 -92). 

De uitspraak van Alders is be
langrijk, omdat hij daarmee aan
geeft dat een goed milieubeleid 
niet aileen een zaak is van een aan
tal technische maatregelen waar 
we geld voor op tafel moeten leg
gen, maar staat of valt met de 
groei van de consumptie als zoda
nig. Toch is het de vraag, of Al
ders met zijn verwijt bij de ver
pleegkundigen aan het juiste 
adres is. De langdurige actie in de 
gezondheidszorg had maar in be
perkte mate als inzet de mate van 
verhoging van de netto-inko
mens, maar vee! meer de vraag 
hoe die verhoging betaald moest 
worden: door verhoging van de 
premies, of door intering op het 
verrnogen van het pensioenfonds. 
De verpleegkundigen hebben ge
daan gekregen, dat hun salarisver
hoging grotendeels bekostigd 
wordt uit de premies, zodat te
genover hun salarisverhoging een 

daling van de netto-inkomens van 
de klanten staat. Die kunnen 
daardoor net wat minder kilome
tertjes maken, wat de extra kilo
meters die de verpleegkundigen 
kunnen maken dankzij hun riante 
salarisverhoging van (reeel) 1 

procent, precies compenseert. 
Wat de verontwaardiging van 

Alders naar mijn gevoel nogal 
hypocriet maakt, is dat het kabi
net nu juist die premieverhoging 
niet wilde. En waarom wilde 
het kabinet die premieverhoging 
niet? Omdat premieverhoging de 
vergroting van de arbeidspartici
patie tegenwerkt. En waarom 
willen we een hogere arbeidspar
ticipatie? Oat wordt uitgelegd in 
de Miljoenennota 1992: 'Mede 
door de !age arbeidsparticipatie is 
sinds het begin van de jaren ze
ventig de welvaartsstijging per 
hoofd van de totale bevolking in 
ons land achtergebleven bij de an
dere Europese Ianden .... Willen 
we deze trend stoppen en de eco
nomische basis voor ·onze sociale 
zekerheid (en ook voor andere 
nationale prioriteiten, zoals bij
voorbeeld een schoon milieu, 
goed onderwijs, een goede ge
zondheidszorg, en een modern 
openbaar vervoer) versterken, 
dan zullen er meer mensen aan 
het werk moe ten. ' 

Hier blijkt het kabinet zelf te 
kiezen voor alsmaar meer, en een 
schoon milieu te zien als iets dat in 
de winkel te koop is, als we maar 
genoeg betalen. En om dat te 
kunnen betalen, moeten er meer 
mensen aan het werk en om die 
mensen zo ver te krijgen moeten 
we niet te vee! premies inhouden, 
en daarom moeten de verpleeg
kundigen niet zeuren. Maar het 
leidt wei tot toename van het aan
tal arbeidsinkomens en van de 
hoogte daarvan en dus van de con
sumptie, en dat is wat Alders juist 
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niet wil. Of gelooft het kabinet, 
dat verpleegkundigen de enigen 
zijn die als ze meer te besteden 
krijgen daar ook gebruik van rna
ken? En dan hebben we het nog 
maar niet over de rnilieubelasting 
die aileen al ontstaat wanneer een 
miljoen mensen extra zich dage
lijks naar zijn werk begeeft. 

. Twintigjaar geleden had de Partij 
van de Arbeid in ieder geval op 
papier een antwoord op dit soort 
problemen. Toen was de gedach
te dat het aantal mensen dat voor 
de markt zou produceren zou 
afuemen, en dat mensen minder 
zouden werken, en dat ze voor 
een groter deel binnen de collec
tieve sector zouden werken . Ge
accepteerd werd, dat daardoor de 
collectieve lastendruk zou stij-

Een plan voor 
een plan 

De gemakkelijk lezende memoi
res van Andre van der Louw('De 
Rode Hoed en andere verhalen', 
uitgegeven door Conserve te 
Schoorl) zijn bovenal een apolo

Bia pro vita sua 1991 - 1992, de 
periode waarin de oud-voorzitter 
van de PvdA (1971-1974) en de 
(voorlaatste) oud-minister van 
CRM (1981 - 1982) publiekelijk 
weer van zich deed spreken met 
betrekking tot de PvdA. 

Dit verdedigende karakter is 
er zonder twijfel mede debet aan 
dat Vander Louw nergens ingaat 
op zijn optreden als voorman van 
Nieuw Links en als vice-voorzit
ter en voorzitter van de PvdA, 
hoewel hij wei elke zweem van 
kritiek op Nieuw Links zonder 
enig argument als vals en onjuist 

gen. Wie daar op dit moment 
echter voor pleit, wordt meewa
rig aangekeken als iemand die niet 
met zijn tijd is meegegaan. De 
BTW wordt verlaagd, en niemand 
protesteert dat meer bezuinigd 
wordt dan nodig is om onder het 
percentage van de collectieve-las
tendruk te komen dat in het 
regeeraccoord is afgesproken. 

We moeten mee met Europa. 
Oat betekent hogere arbeidsparti
cipatie door lagere collectieve las
ten, en lagere collectieve lasten 
door hogere arbeidsparticipatie . 
Daar breiden we Schiphol voor 
uit, en leggen we de Betuwe
spoorlijn voor aan . Oat is consis
tent. Tot het milieu op de agenda 
staat. Dan zijn we voor beperking 
van hetaantal auto's en terugdrin
ging van de uitstoot van kool-

verwerpt. 
Van zijn kortstondig minister

schap maakt hij vooral duidelijk 
dat hij het indertijd tegen heug en 
meug heeft aanvaard . 
Daarnaast beroept hij zich op zijn 
jeugdwerkloosheidplan, als mo
del van vooruitziendheid. Hij 
heeft in zoverre gelijk dat het 
toentertijd op grote weerstanden 
in (en buiten) de PvdA stuitte. Ik 
herinner mij van de zitting van 
het Partijbestuur waar hij (en, als 
ik het rnij goed herinner, len Da
les) dat plan toelichtten, de alge
mene afwijzing en verontwaardi
ging waar het in dat gremium op 
stuitte; van het gezelschap was ik 
de enige die er wei will end op rea
geerde. Ik was er niettemin toen 
al verbaasd over dat iemand die 
zijn hele politieke positie had ge
baseerd op de geest van de permis

sive society dacht nu met een vol
strekt daaraan tegengesteld voor-

dioxide, uiteraard zonder onze 
toevlucht te nemen tot kernener
gie. Gemeenten treden toe tot 
het Wereldklimaatverbond, 
waarbij ze achteloos beloven te 
streven naar een halvering van de 
C0 2 -uitstoot, en wie daar kriti 
sche kanttekeningen bij maakt 
staat even alleen als wie pleit voor 
een verhoging van de over
drachtsuitgaven. Maar voor de 
verpleegkundigen maakt het alle
maal niet. Of het nu is ter wille 
van het milieu of ter wille van de 
economische groei: in beide ge
vallen krijgen ze een standje als ze 
meer salaris willen. 

PAUL BORDEWIJK 

oud-wethouder van financie'n van de 

aemeente Lei den 

stel politiek succes te hoek en . 

'Couppoaina' 
De indruk van nalviteit die ik aan 
deze episode met betrekking tot 
Van der Louw overhield, wordt 
in dit hoek overdadig bevestigd. 
Die nalviteit verraadt zich aller
eerst in de valsheid waarmee hij 
zich vaak zeer direct uitlaat over 
andere dramatis personae: Kok, 
Van Thijn, Rottenberg, en zelfs 
ondergetekende. Oit geeft zijn 
ontboezemingen een zekere 
waarachtigheid. 

Zij betreffen voornamelijk de 
peri ode vanaf I 9 8 7, wanneer Van 
der Louw zich in correspondentie 
met niet nader genoemde ver
wante zielen zorgen begint te rna
ken over de gang van zaken in de 
PvdA. De correspondentie blijkt 
de opmaat tot het jaar I 99 I . Dan 
gaat hij tot handelen over, een 
handelen dat uiteindelijk resul-
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teert in zijn befaamde 'couppo
ging': de inmiddels ontstane 
groep-Van der Louw wil Wim 
Kok voorstellen de Ieiding van de 
PvdA tijdelijk over te dragen aan 
een 'crisiscomite' waarvan in 
ieder geval Van der Louw dee! 
uitrnaakt; en dat binnen enkele 
maanden met ingrijpende voor
stellen over de politieke koers en 
organisatie van de partij zou moe
ten komen, welke vervolgens, 
met verder voorbijgaan aan de 
procedures voor interne partijde
mocratie, op een bijzonder partij 
congres konden worden aan
vaard. 

Waar Vander Louw zich later 
- ook in dit hoek - zo scherp ver
zet tegen de idee dat er een 'par
tijleider' is, in casu Wim Kok, is 
het eerste wat de lezer zich af
vraagt waarom Van der Louw 
zich met dit voorstel tot de minis
ter van financien en voormalige 
lijsttrekker richtte, en niet tot het 
enige orgaan dat zo'n 'crisisco
mite' wellicht zou kunnen (Iaten) 
mandateren, namelijk het Partij
bestuur. 

Het tweede wat verbaast is het 
gebrek aan gevoel voor democra
tic en constitutionele verhoudin
gen dat Van der Louw demon
streert. Zowel in zijn voorstel om 
de normale democratische ver
houdingen binnen de PvdA opzij 
te zetten om zichzelf en enkele 
niet nader genoemde, maar blijk
baar door zijn groep aan te wijzen 
comiteleden, een macht te ver
schaffen waarop gekozen be
stuurders in de PvdA geen staat 
kunnen maken. Maar ook in zijn 
verdediging dat dit geen 'coup' 
was; een verdediging die extra re
lief krijgt door zijn uitgesproken 
wei gering kandidaat te staan voor 
het voorzitterschap van de partij 
volgens een normale, democrati-

sche procedure. (Overigens ont
hult Van der Louw dat dit de 
tweede keer is dat hij zo'n kandi
datuur weigerde. In I984 is hij 
door een groot aantal gewestelij
ke bestuurders benaderd om de 
toenmalige voorzitter Van den 
Berg te vervangen. Toen weiger
de hij op het moment dat duide
lijk werd dat Van den Berg niet 
voetstoots zou wijken.) 

Op het verwijt dat deze poging 
tot het opzij zetten van de be
staande regels van partijdemocra
tie gelijk staat aan een 'coup', rea
geert Vander Louw in zijn hoek 
buitengewoon verontwaardigd, 
maar van enige argurnentatie is 
geen sprake. 

Kenmerkend is zijn commen
taar op mijn artikel in Het Paroo/ 1 

in dit hoek: 'Ja, Bart, wat is er 
eigenlijk met jou?' Ik kan zo'n zin 
met de grootst mogelijke wel
willendheid geen overtuigende 
weerlegging van mijn oordeel 
vinden. 

Onvrede 
Nai'viteit - dat woord is in een 
wat andere betekenis ook van toe
passing op de politieke analyse die 
Van der Louw geeft van de PvdA. 
Het is een analyse die nooit ver
der komt dan algemene onvrede, 
druktemakerij over opiniecijfers 
(van vriend De Hond) en geklaag 
over hoe ongezellig het tegen
woordig in de PvdA is. Van der 
Louw lijkt ook geen enkele be
hoefte te gevoelen zich ergens 
echt in te verdiepen. Het enige 
gelezen hoek waarvan hij melding 
maakt, is een biografie van Simo
ne de Beau voir . Zijn onvrede 
leidt nooit tot heldere politieke 
posities of diagnoses; blijft steken 
in vragen, dilemma's en nogmeer 
onvrede. Oat is geen schande. 
Maar het is wei wat zonderling 
voor iemand die van de PvdA een 

blanco mandaat vraagt die partij 
programmatisch en ideologisch te 
vernieuwen . 

Ook achteraf, in dit hoek, komt 
het voorstel tot een 'crisiscomite' 
vooral neer op 'een plan voor een 
plan': als Vander Louw en de zij
nen de macht krijgen, dan zullen 
zij een plan ontwerpen, over de 
inhoud waarvan niet de minste 
aanwijzing bestaat. 

Oat plan bestond ook niet, zo
veel wordt uit dit hoek wei duide
lijk. Onduidelijk blijft waarom 
Van der Louw zich de aangewe
zen figuur achtte om de PvdA uit 
het slop te redden. De stilte die 
hij daarover betracht, getuigt van 
een adembenemende arrogantie. 

De nai'viteit die hij in dit hoek 
tentoonspreidt is voor een niet 
gering dee! dan ook schijn. Voort
durend klaagt hij erover dat zijn 
'Rode Hoed'initiatief - het heet 
dan nog niet zo - belaagd wordt 
door de pers. Hij is er lijdend on
derwerp van, terwijl tussen de 
regels door te lezen valt datal die 
radio-, televisie- en kranteninter
views aileen maar door een ge
wiekste organisatie tot stand kun
nen komen. Zo stelt hij het ge
ruchtmakende interview in NRc 
Handelsblad van 7 september 
I 99 I, waarin hij impliciet de par
tijleiding en Kok het vertrouwen 
opzegde, voor als het resultaat 
van een hulpeloos 'je kunt niet 
altijd 'neen' tegen de pers zeg
gen'. J ournalisten van de betref
fende krant houden het erop dat 
Van der Louw zelf naar N R c 
Handelsblad stapte met het ver
zoek te worden ge'interviewd. 

Als lid van de Commissie Van 
Kemenade, die in deze periode 
over de organisatie van de partij 
rapporteerde, was ik vanzelfspre
kend nieuwsgierig naar Van der 
Louws opvattingen over dat rap-



s&.o 91992 

HOOFDEN & ZINNEN 

port en zijn ideeen over partijver
nieuwing op dit punt. Zijn stil
zwijgen over dat laatste is in dit 
boek eindelijk doorbroken. Op 
blz. 69 toont hij zich ingenomen 
met de analyse van het rapport 
('Valt niet vee! op aan te mer
ken', noteert hij zuinig). In het 
voorstel tot de vorming van een 
crisiscomite werd gesteld dat het 
de partij wilde reorganiseren op 
basis van die analyse . Maar uitein
delijk betoogt Van der Louw in 
dit boek terloops - van een sa
menhangende opvatting is geen 
sprake - heel andere dingen. Hij 

N og is de sociaal
democratie niet ver
loren 

Het lijkt wei of op de woorden 
socialisme, sociale rechtvaardig
heid, zelfbestuur in Polen een 
tahoe is komen te rusten. Evenals 
op het woord sociaal-democratie, 
dat in het verlengde daarvan ligt. 
De laatste jaren worden die 
woorden in Polen niet vaak meer 
gebruikt, en zeker niet in een 
positieve context. De radicale, 
naar arbeiderszelfbestuur stre
vende stroming in Solidariteit van 
Andrzej Gwiazda ging ter ziele tij
dens de staat van be leg in I 9 8 I en 
de periode daarna. Op haar richt
ten zich de meeste represailles en 
zij werd verstoten vanonder de 
beschermende vleugels van de 
katholieke kerk. Polen omarmde 
het kapitalisme en maakte in den 
blinde een sprong op de vrije 
markt. 

Het is dan ook buitengewoon 
interessant en hoopvol om te con
stateren dat (onder meer) een 

wil dat het partijbestuur weer ho
ven alles de Kamerfractie en de 
PvdA-ers in de regering in het oog 
houdt; dat het partijvoorzitter
schap in deze zin weer een waak
hondenbaan wordt, en dat er 
geen afbreuk wordt gedaan aan de 
regionale kandidaatstelling voor 
de Tweede Kamer. Over de ver
diensten van deze standpunten 
wil ik het hier niet hebben; ik vol
sta met de constatering dat Van 
der Louws 'vernieuwing' van de 
partijorganisatie op deze cruciale 
punten niet alleen rechtstreeks 
ingaat tegen de analyse en- op dit 

aantal activisten uit de radicale 
vleugel van Solidarnosc en een 
paar vroegere kritische journalis
ten uit het milieu van het rege
ringsblad 'Politika' een sociaalde
mocratische stichting hebben op
gericht. Deze stichting 'Polska 
Praca' (Poolse Arbeid) heeft als 
doel de totstandkoming van een 
rechtvaardig en democratisch sy
steem in Polen te bevorderen 
door onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden daarvan en door 
het verspreiden van publikaties. 
In feite is de stichting 'Polska 
Praca' een soort denktank die een 
theoretisch kader ontwikkelt 
voor een politieke sociaal
democratische stroming. Daarbij 
streeft 'Polska Praca' naar samen
werking met de westerse sociaal
democratie om standpunten en 
ervaringen uit te wisselen. Tot nu 
toe is het 'Polska Praca' gelukt 
om samenwerking tot stand te 
brengen met de Oostenrijkse 
sociaal-democratie; in het kader 
van deze samenwerking heeft een 
congres plaats gevonden over de 
moderne sociaal-democratie en 
het liberalisme, waarvan de bij -

punt - aanbevelingen van het rap
port van de Commissie Van Ke
menade, maar ook neerkomt op 
het behoud van het oude. 

BART TROMP 

Noot 
1. Bart Tromp: 'Een doorzichtige 
couppoging', Het Paroo/, 5 oktober 
199 1. Dit artikel was overigens een 
reactie op ecn eerder artikel van een 
ander lid van Vander Louws vierman
schap, Maurice de Hond (Het Parool, 26 
september 199 1 ). 

dragen inmiddels in boekvorm 
zijn verschenen. Als bijdrage aan 
het initieren van de maatschappe
lijke discussie in Polen over 
rechtvaardigheid en democratie 
geeft de Stichting, naast boeken 
en andere publicaties, het maand
blad 'Przeglad Spoleczny' (So
ciaal Overzicht) uit, waarvan de 
eerste twee nummers voorjaar 
I 992 zijn verschenen. 

Het meest opvallende van de eer
ste twee nummers van 'Przeglad 
Spoleczny' is de onvrede met de 
wijze van privatisering en invoe
ring van de vrijemarkt-economie 
in Polen. Karol Modzelevski, be
kend van zijn in de jaren zestig 
geschreven, trotskistische mani
fest en later Ieider van Solidariteit 
in Wroclaw (Breslau), bekriti
seert de onbeperkte ruimte die de 
econoom Balcerovicz ( oud-Minis
ter van Financien) heeft gekregen 
bij het proces van privatisering. 
Privatisering krijgt de status van 
een doel op zich en wordt niet 
meer gezien als middel om tot 
een rechtvaardig systeem te ko
men. Een econoom is niet meer 
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dan een loodgieter, zegt Mod
zelevski; als ik mijn woning wil 
inrichten vraag ik dat niet aan een 
loodgieter, maar bedenk ik het 
zelf; een loodgieter is er slechts 
om de dingen uit te voeren. 

In meerdere artikelen wordt 
benadrukt dat de overgang van 
socialisme naar kapitalisme zon
der precedent is in de geschiede
nis. Om die reden was het beter 
geweest met verschillende vor
men van privatisering te experi
menteren, om te bezien welke 
het beste aanslaat in de Poolse 
situatie. Ook wordt betreurd dat 
andere mogelijkheden, zoals ka
pitalistisch overheidsingrijpen a Ia 
het Zweedse model of privatise
ring via verkoop van aandelen aan 
de werknemers, niet serieus zijn 
overwogen. De invoering van de 
harde negentiende-eeuwse vrije
markt-economie was waarschijn
lijk het slechtste alternatief. Deze 
vrije-markt economie, zonder 
beschermende invoerbeperkin
gen, leidde rechtstreeks tot wat 
sommige auteurs aanduiden als 
'latinisering' van Polen. Daar
naast wordt als belangrijk punt 
van kritiek genoemd, dat bij de 
discussie over privatisering de 
vakbonden en andere grote maat
schappelijke groeperingen buiten 
spel zijn gezet. 

Het beperken van de discussie 
over privatisering tot de politieke 
elite wordt gezien als een van de 
oorzaken van de grote politieke 
desinteresse van de Poolse bevol
king. Aan dit fenomeen van poli
tieke desinteresse in postcommu
nistisch Polen wordt vee! aan
dacht besteed in het tweede num
mer van 'Przeglad Spoleczny'. 

Een interessante analyse van 
dit verschijnsel geeft Radzislawa 
Gortat in het artikel 'Vrijheid 
zonder democratie', waarin ze de 
politieke ontwikkelingen in de 

jaren 1989-1991 beschrijft. Vol
gens Gortat hebben de commu
nistische machtscentra aan het 
einde van de jaren tachtig de 
macht zelf zo snel mogelijk uit 
handen gegeven om niet meer de 
verantwoordelijkheid te hoeven 
dragen voor de ineenstortende 
staatseconomie. De oppositione
le structuren wa-ren echter geen
zins voorbereid op het overne
men van deze taak. Bij afwezig
heid van democratische modellen 
van politiek bestuur, sloot de op
positie- en inmiddels regerings
elite zich aan bij het oude traditio
nele model van een maatschappij 
verdeeld in regeerders en gere
geerden. 

Op de onafhankelijke vakbond 
werd een sluipende politieke 
moord gepleegd. Voortkomend 
uit het vroegere bastion van So
lidarnosc is de vakbond in de ogen 
van de regerende elite veranderd 
in de ongemakkelijke erfenis van 
het socialisme, die om de nieuwe 
machthebbers te helpen stilletjes 
van het toneel zou moeten ver
dwijnen. De nieuwe machtselite 
begint langzamerhand in demo
cratische procedures een belem
mering te zien voor de hervor
ming van de economie. Ondanks 
het taalgebruik in termen van 
democratische grondslagen, is er 
geen democratie in Polen, zegt 
Gortat hardop. 

In het artikel 'Burgermaatschap
pij, een verloren potentieel' be
licht Piotr Fraczak hetzelfde fe
nomeen. Zelforganisatie van de 
maatschappij en participatie van 
arbeiders in de Ieiding van bedrij
ven maakten weinig kans in het 
postcommunistische Polen. De 
regerende elite ziet in die politie
ke vormen overblijfsels van het 
communistische systeem en 
werkt ze doeltrelfend tegen. 
Bovendien lijkt de maatschappij, 

die tegenwoordig sterk naar· het 
liberalisme neigt, aile vormen van 
zelfbestuur en de onderliggende 
gedachte van maatschappelijke 
solidariteit af te wijzen als niet 
sporend met het liberale model. 

Verder bevatten de eerste twee 
nummers van 'Przeglady Spol
eczny' een paar gedetailleerde 
analyses van verschillende gebie
den van het maatschappelijke en 
economische Ieven. De meest in
teressante daarvan is het artikel 
van Marta Zahorska, 'Voor wie 

zijn deze scholen?', dat over de 
recente ontwikkelingen in het on
derwijs gaat. De oprichting, naast 
het gratis openbare onderwijs, 
van een uitgebreid stelsel van be
taald, particulier onderwijs (dat 
overigens de misleidende naam 
'sociaal onderwijs' draagt), leidt 
volgens Zallorska tot het vergro
ten van bestaande sociale onge
lijkheid. Zallorska, die een onder
zoek deed naar de financiele situ
atie en toekomstaspir.aties van de 
leerlingen in het 'sociaal onder
wijs', concludeert dat men in de 
dilferentiatie van het onderwijs
systeem langzamerhand de con
touren van de toekomstige Poolse 
klassenmaatschappij kan herken
nen. 

Samenvattend; 'Przeglad Spo
leczny' bevat een aantal interes
sante en kritische artikelen. De 
politieke invalshoek van de mees
te stukken staat diametraal op wat 
men in de gevestigde Poolse poli
tiek kan beluisteren. Het is dan 
ook niet ondenkbaar dat deze 
stukken door vee! Polen als ket
ters bestempeld worden. Het is te 
hopen dat het ambitieuze initiatief 
van de Stichting in de volgende 
nummers een vervolg krijgt. 

JOLA JAKSON 

econome 
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Forum -discussie: 
Het einde van het 
socialisme? 

De ineenstoring van de commu
nistische systemen in Midden- en 
Oost-Europa heeft in de ogen van 
vee! waarnemers de gehele 
gedachte achter het socialisme in 
discrediet gebracht. Kan hiermee 
de discussie over zin en bestaans
recht van een socialistische uto
pie als afgesloten worden be
schouwd? Beleven we 'het einde 
van het socialisme'? 

Over dit thema organiseert het 
Goethe lnstituut in samenwer
king met de Wiardi Beckman 
Stichting op 2 2 oktober een 
forum-discussie. Deelnemers: 
Claus Offe (hoogleraar sociologie 
en politieke wetenschappen aan 
de Universiteit van Bremen), 
Wolfgang Schieder (hoogleraar 
geschiedenis aan de Universiteit 
van Keulen) Henning Scherf (be
stuurslid van de SPD en senator 
van onderwijs, wetenschap en 
cultuur in Bremen), Maarten van 
Traa (lid van de Tweede Kamer 
voor de PvdA) en J. Th. J. van den 
Berg (hoogleraar politieke weten
schappen aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden; lid van de Eerste Ka
mer voor de PvdA) .) Voorzitter is 
Maarten Brands (hoogleraar ge
schiedenis aan de Universi~eit van 
Amsterdam). De bijeenkomst, 
waarbij het Duits als voertaal 
wordt gebruikt, vindt plaats in 
het Goethe lnstituut, Heren
gracht47o, 1017 CA Amsterdam. 
Aanvang: 2o.oo uur. De toegang 
is gratis. 

w B s-rapport over 
burgerschap 

Kort geleden publiceerdt de 
Wiardi Beckman Stichting het 
rapport De republiek der weerbaren. 
Bureerschap, publieke actie en so

ciaal-democratie. De publicatie is 
de opbrengst van het burger
schapsproject van de wBs, waar
aan socioloog Bas van Stokkom 
het afgelopen anderhalf jaar, als 
we-tenschappelijk medewerker 
van het bureau, intensiefheeft ge
werkt. 

Van Stokkom gaat in zijn stu
die grondig en uitdagend te werk. 
Ge'inspireerd door Amerikaanse 
filosofen als Albert Hirschman en 
Michael Walzer en door de Duits
Engelse socioloog Ralf Dahren
dorf onderneemt hij een ambiti
euze poging om 'liberale' en 
'communitaristische' opvattin
gen over burgerschap in een pro
ductieve verbinding met elkaar te 
brengen, en om implicaties daar
van voor de sociaal-democratie 
zichtbaar te maken. 

De auteur roeit daarbij gedeel
telijk tegen de stroom in . Van de 
'nieuwe flinkheid', waarmee po
litici burgers op hun morele plaats 
willen zetten, moet hij weing 
hebben. Daar tegenover staat hij 
geen liberale vrijheid-blijheid, 
maar een moralistisch-van-on
derop, dat steunt op vrijwillig
heid en kritiek; dat individualis
me en publieke actie, weerbaar
heid en verantwoordelijkheid sa
menbrengt. 

Te bestellen door stortimg van 
j26,- op postgiro nr. 3479700 
t.n.v. PvdA-brochures, Amster
dam, onder vermelding van nr. 
702 
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Aan het maatschappelijk debat 
over de integratie van etnische 
minderheden in de Nederlandse 
samenleving heeft iedereen lang
zamerhand deelgenomen. Naar 
aanleiding van Bolkesteins betoog 
in september 1 99 1 verschenen de 
rest van dat jaar een slordige hon
derd artikelen over dit onder
werp in de toonaangevende dag
en weekbladpers; die stroom is 
sindsdien in een wat minder hoog 
tempo doorgegaan. Daarnaast 
was er de discussie tussen politici 
in en buiten de Karner, alsmede 
de documenten horend bij een 
flink aantal conferenties en mani
festaties. Iedereen, ook de auteur 
van dit artikel, kan zijn eigen visie 
zonder moeite samenstellen uit 
gereedliggende opiniemodul~s. 

Ik word dan ook meer gedreven 
door sportiviteit dan door een 
rnaatschappelijke noodzaak als ik 
mij op de valreep nog meld voor 
de spelen die schuilgaan achter de 
term maatschappelijk debat. Het 
debat is nu officieel voor geein
digd verklaard, zoals dat met 
sportieve evenementen gebeurt. 
Ik wil proberen de argumenten in 
de discussie te ordenen en a! 
doende mijzelf daarin een positie 
te geven. Het is in kort bestek 
niet mogelijk het debat volledig 
recht te doen. Een selectie van 
documenten en onderwerpen is 
onvermijdelijk. Het onderwerp 
verzuiling dat aanleiding heeft ge
geven tot een compleet subdebat, 
sla ik hier over. 

lk verwacht niet dat het de bat 
ove; de integratie van etnische 
rninderbeden aan nieuwe inzich
ten of nieuw beleid vee! zal op
leveren. De immigratie heeft bij 
voorbeeld in de discussie geen 
grote plaats ingenomen. De toe
loop gaat gewoon door; de ruim
te tot manoeuvreren is hier be
perkt. Het voornaamste hestand
dee! van het minderhedenbeleid, 
genaamd verzorgingsstaat, is in 
het kader van het integratiedebat 
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evenrnin besproken. Misschien is 
het verschijnsel de deelnemers 
aan het debat ontsnapt, misschien 
heerst hier stilzwijgende con
sensus. Toch is vergeleken bij de 
regelingen van de verzorgings
staat het eigenlijke minderheden
beleid niet meer dan een extra 
inspanriing, een nacorrectie op de 
ongelijkheid die na toepassing van 
aile regelingen nog blijft bestaan. 
En deze nacorrectie ligt op haar 
beurt weer voor een niet on
aanzienlijk dee! vast op regelin
gen, zoals het onderwijsvoor
rangsbeleid waarin niet direct 
grote wijzigingen zullen optre
den. 

Met deze wat afstandelijke be
schouwing wil niet gezegd zijn 
dat bet minderhedenbeleid een 
bagatel is. Het bestaan van een 
dergelijk beleid heeft mijns in
ziens als voornaamste functie die 
van aandachtsfocus . Het maat
schappelijk debat over de inte
gratie van etnische minderbeden 
vervult ook die functie, maar het 
richt zich daarbij meer op de syrn ·· 
bolische dan op de materiele kan
ten van de integratie. Ik verwacht 
dan ook niet dat de gedachten
wisseling over het morele gehalte 
van de islam, de wenselijkheid 
van zuilvorming of de verdienste 
van een 'activerende' boven een 
'verzorgende' benadering zullen 
leiden tot een omrnekeer in het 
bestaan van de doelgroepen. 

Het standpunt van Bolkestein 

De meeste lezers zijn intussen 
wei vertrouwd met de opmerkin
gen van Bolkestein die de aanlei
ding tot het maatschappelijk de
bat vormden. Bij een lezing op 
zes september 199' voor de Li
berale lnternationale Conferentie 
in Luzern bepleitte Bolkestein in 
verband met de aanwezigheid van 
een toenemend aantal moslims in 
Nederland het vasthouden aan 
fundamentele liberale beginselen 
in het bestuur: scheiding van kerk 
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en staat, vrijheid van meningsuiting, tolerantie en 
anti-discriminatie. Het liberalisme kent aan dcze be
ginselen ecn algemene geldighcid toe. In grotc delen 
van de moslirnwereld gelden deze uitgangspunten 
niet. De Rushdie-affaire en de behandeling van 
vrouwen in de islamitische wereld vormen illus
traties. Op essentiele punten kan geen concessie 
worden gedaan aan de waarden van de moslims. Aan 
de leerplicht van meisjes moet in Nederland bijvoor
beeld de hand worden gehouden. 1 In een toelichting 
in de Volkskrant van 1 2 september 1 99 1 claimt Bol
kestein universele geldigheid voor de reeds genoem
de beginselen en zegt dat 'een beschaving die deze 
~eginselen in ere houdt, hoger staat dan een be
schaving die dat niet doet. Het liberalisme kan de re
lativiteit van deze politieke waarden niet aanvaarden 
zonder zichzelf te verloochenen'. Bolkestein geeft 
enkele nieuwe voorbeelden van schendingen van 
deze beginselen, die voornamelijk in moslimlanden 
gesitueerd zijn. Echter: 'Lag het aanrakingsvlak met 
de cultuur van de islam vroeger ver weg, nu ligt het 
om de hoek'. 2 Bij een later optreden breidt Bolke
stein het aantal voorbeelden uit. Hij wijst op het 
veelvuldig bestaan van dubbele huwelijken (polyga
mic) in de gemeente Amsterdam en verklaart zich 
tegen een mogelijk toekomstig recht op gezinsher
eniging aan partners in dit soort huwclijkcn. Ten- · 
slotte nog eens: 'Over de door mij genoemde funda
mentele beginselen kan naar mijn mening niet wor
den gemarchandeerd'. 'Mijn tolerantie strekt zich 
niet uit tot de intoleranten' .3 

De stroom van protest is voorspelbaar en door 
Bolkestein waarschijnlijk ook verwacht. Het is on
mogelijk aile inzenders van stukken uitgebreid aan 
het woord te Iaten. Het is bovendien al grotendeels 
gedaan in een publikatie van het ministerie van Bin
nenlandse Zaken.4 Het is echter mogelijk de tegen 
Bolkestein aangevoerde argumenten in enkele 
hoofdstromen onder te brengen. Ik geef daarbij me
teen mijn eigen tegencommentaar. 

Tweedracht en stemminsmakerij 
Volgens sommigc commentatoren mogen de min
derheden geen inzet van een politick debat zijn. Het 
minderhedenbcleid moet, evenals bijvoorbeeld het 
milieuvraagstuk, onderwerp zijn van nationale con
sensus.5 

Dit standpunt zou sterker zijn als het was ge-

t. NRc/ Handelsblad 1 o-9-199 r . 
2. Volkskrant r 2-9- r 99 r . 
3· NRC/J-Iandelsblad JO·J-1992. 
4· M.H. Marien, Discussie minderheden 
in de pers (ministcric van Binncnlandse 
Zaken mei 1992). 

specificeerd naar elementen van het minderheden
bestaan. Men zou bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
legaal gevestigde buitcnlanders als zodanig buiten de 
politieke discussie kunnen houden. Ook het recht 
op een menswaardig bestaan en vrijwaring tegen dis
criminatie zouden uitgangspunten kunnen zijn die 
niet vatbaar zijn voor discussie. 

Is het echter reecl om de achterstand van min
derheden in het onderwijs, hun hoge werkloosheid 
en de mogelijkheden tot bestrijding van deze achter
standen buiten de politick te willen houden? Is bij
voorbeeld de vraag of de overheid met behulp van 
positieve discriminatie mag intervenieren op de ar
beidsmarkt geen politieke vraag van de eerste orde? 
Mag je hierover consensus verwachten? Het debat 
maatschappelijke integratie bewijst dat deze con- , 
sensus er niet is. 

Dan nog dienen, volgens weer andere deelne
mers aan het debat politici geen meningen te venti
leren die schadelijk zijn voor het aanzien van de rnin
derheden of dat van de islam. Het rninderhedende
bat gaat volgens minister d 'Ancona door Bolkestein 
de verkeerde kant op. 6 Staatssecretaris Wallage 
vindt de aanvallen op de islam, zoal~ die de afgelo
pen maanden hebben geklonken ongcpast. Ze dra
gen bij aan een klimaat waarin allochtonen zich be
dreigd moeten voclen.7 Bolkestein wil de gunst van 
de kiezers wi1men door zich tegen de minderheden 
af te zetten. Zijn uitspraken spelen extreem rechtse 
groepen in de kaart (volgens vertegenwoordigers 
van diverse islamitische- en minderhedenorganisa
ties, bijvoorbeeld Van Bommel, Kassiem, El 
Boujoufi, Rabbae). 8 Van Koningveld, hoogleraar in 
de godsdienstgeschiedenis van de islam in West
Europa bevestigt in een interview desgevraagd dat 
Bolkestein bewust bezig is aan een slecht image van 
de minderheden en zegt dat Bolkestein als betrouw
baar politicus voorgoed heeft afgedaan. Er wordt 
een voedingsbodem gelegd voor haat tegen de mos
lims die niet ophoudt bij de moslims maar zich bij
voorbeeld ook tegen de joden zal keren.9 

Ik aarzel hierbij. Als een hoogleraar, bijvoorbeeld in 
de islamologie, of de voorzitter van het Humanis
tisch Verbond zich op de wijze van Bolkestein had 
geuit, zou ik daar weinig problemen mee hebben. 
Maar Bolkestein is een politicus. Ik denk echter dat 
het een politicus, in dit geval een liberaal politicus 

5. Zie bijvoorbceld Rabbae in 
NRc/ Handelsblad 9-r o-r 99 r . 
6. NRc/Handelsblad 7-2-1992. 
7· Staatscourant t7·6-r992. 
8. Zie bij Marien, op. cit., p.6. 
9· Volkskrant 14-7-1992 
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niet ontzegd kan worden dat hij zich keert tegen de 
volgens hem toenemende invloed van een religieuze 
stroming in het openbare Ieven. Oat deze stroming 
geassocieerd is met enkele duidelijk afgetekende 
minderheidsgroepen in onze samenleving mag geen 
principiele hinderpaal zijn. De ideologieen die in 
ooze samenleving worden uitgedragen mogen daar
bij ook op hun intrinsieke merites worden beoor
deeld, los van de vraag of zij in bepaalde subculturen 
zijn ingebed en los van de vraag ofzij voor 4oo.ooo 

medeburgers de ultieme waarheid vertegenwoordi
gen. Ik zie niet in waarom een politicus daarbij 
slechts tot een po itief oordeel zou mogen komen en 
geen controverse zou mogen zoeken met andere po
litici die vinden dat de culturen en religies van min
derheidsgroepen een waardevolle bijdrage tot onze 
samenleving vormen. W el kan worden geeist dat de 
inzichten die de politicus uitdraagt redelijk zijn ver
antwoord. Of de merites die Bolkestein bij zijn be
toog voegt aan die eis voldoen is niet zo eenvoudig 
vast te stellen. Ik kom daarop ierug . 

Maar zelfs a! heeft Bolkestein 'feiten ' in handen, 
dan nog kan de vraag worden geopperd of hij daar
voor publiciteit had moeten zoeken, als de etfecten 
van die publiciteit sociaal schadelijk zijn. Daar ligt 
tenminste een dilemma. Ook wetenschappers zien 
zich daarvoor oms gesteld, zoals De Haan laat zien 
in een artikel over de vergelijkende studie van de 
criminaliteit bij allochtonen en autochtonen. De 
conclu ie van De Haan is dat onderzoek naar et
nische verschillen in criminaliteit mede gelet op het 
precaire karakter ervan beter achterwege kan blij 
ven.10 Let wei: de vergelijking die ik trek slaat niet 
op het soort feiten in kwestie (daartussen bestaat 
groot verschil), maar op de publicitaire behandeling 
ervan. 

Volgens Van Doorn behoren de negatieve as
pecten van de multiculturele samenleving tot de on
derwerpen waarover bij voorkeur niet dan wei in 
uiterst moralistische termen wordt gesproken. Hij 
meent dat als in een open samenleving collectieve 
verontrusting wordt genegeerd of onderdrukt, het 
ressentiment wordt gekweekt dat juist moet wor
den bestreden. 1 1 De eerste bewering kan ik vanuit 
mijn eigen ervaring onderschrijven. Over de tweede 
ben ik minder zeker: zou taboei'sering niet lange tijd, 

misschien zelfs blijvend effectief kunnen zijn? 

Het empirisch oehalte: de islamitische wereld en de 
westerse beschavinB 

Door in zulke algemene termen te spreken over de 
islam en door zijn adstructies lukraak zowel in bin
nen- als in buitenland te zoeken, heeft Bolkestein het 
zijn tegenstanders nogal gemakkelijk gemaakt om 
hem grove generalisaties, beschuldiging van immi
granten door associatie en 'jumping to conclusions' 
te verwijten. 

Door de wereld van de islam en het westerse li
beralisme (of de westers-christelijk-liberale be
schaving) als monolithische en statische categorieen 
tegenover elkaar te plaatsen verdoezelt Bolkestein 
de variatie en de dynamiek die in beide categorieen 
bestaat. De islamitische wereld bestaat uit vele Jan
den die onderling nogal verschillen naar de wijze 
waarop zij omspringen met de door Bolkestein ge
noemde westers-liberale principes. 1 2 De islam als 
god dienst kent eveneens een grote verscheidenheid 
naar de interpretatie van haar religieuze teksten en 
naar de graad van orthodoxie die haar aanhangers 
aan de dag leggen. Daarnaast vormen in de islami
tische wereld plaatselijke zeden en gewoonten bron
nen van culturele diversiteit. Islamologen en andere 
deskundigen worden niet moe hierop te wijzen . 
Volgens de arabist Hoebink kent de islam zelfs 'zo'n 
grote verscheidenheid aan vormen en interpretaties 
in theorie en praktijk, dat er onder westerse geleer
den een ernstige discussie bestaat over.de vraag of er 
wei sprake is van enige morele consensus'. Door de- · 
ze grote verscheidenheid, zegt Hoebink, biedt de 
Islam zijn westerse commentatoren echter ook elk 
wat wils om hun vooringenomen standpunten te be- · 
wijzen (NRC 14-1 o-91 ). 'De Koran i het woord van 
God: dat is alles waarover alle moslims het eens zijn. 
En de Koran is, net als de Bijbel, een mooi verheven 
hoek dat antwoorden op diepe vragen wijs in het 
midden laat'. 1 3 

Ik vraag me af of Bolkesteins islamofiele tegen
standers met deze uitspraken erg gelukkig zijn. De 
grote verscheidenheid aan vormen en interpretaties 
biedt natuurlijk niet alleen voordelen aan vooringe
nomen westerse commentatoren, maar ook aan de 
protagonisten van de islam. Ook zij kunnen in de 

10. W. de Haan, Allochtonen en 
autochtonen; gelijkheid en verschil in 
cu ltuur en criminalitcit, in : Justitiele 
Verkenninaen 1990 (5), p.29-53. 
1 I . HP/De tijd 3-1-1992. 
1 2. Zie bijvoorbeeld Suudi in de 
Volkskrant 1 7-9-1991. 
1 3. NRc/ Handelsblad 1 7- 1 o-199 1. 
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grabbelton van theorieen en praktijken wei iets van 
hun gading vinden. Bij een verschijnsel dat zich zo 
divers voordoet dient zich welhaast de noodzaak aan 
van empirische studie op een groot aantallokaties: 
een studie naar gangbare praktijken en bijbehorende 
legitimaties. Het gedrag van regeringen en op
posities voorzover zij zich op de islam beroepen, de 
positie die door de islamitische geestelijkheid wordt 
ingenomen, de behandeling die andersdenkenden te 
beurt valt, dat alles zou in verschillende Ianden sy
stematisch onderzocht moeten worden, niet aileen 
in, maar ook niet met uitsluiting van, Iran, Pakistan, 
Saoedie Arabie en Soedan, die door de islamofoben 
te gemakkelijk als troefkaarten worden gebruikt. De 
toevallige verslagen die mij over deze aspecten van 
het bestaan in de islamitische wereld bijna dagelijks 
via de krant bereiken, leveren een regelrecht zwart
boek op. I4 En dat kan natuurlijk niet de bedoeling 
zijn! 

Ook de westerse cultuur, die zich volgens Bol
kestein zelfbewust zou moeten verdedigen tegen 
dreigingen van buitenaf is volgens Hoebink uiterst 
divers. Hoebink denkt zelfs dat wij niet meer weten 
wat onze normen en waarden zijn. 'Sinds grote 
groepen het christendom de rug hebben toegekeerd, 
heeft iedereen zo'n beetje zijn eigen normen en 
waarden'. I 5 Wij Ieven in 'een gefragmenteerde sa
menleving van subcultuurtjes en subsubcultuurtjes' 
en 'de etnische minderheden zijn slechts een dee! 
van die fragmentatie'. 

Van Mierlo ontkent niet het bestaan van een morele 
consensus over waarden als tolerantie, vrijheid van 
meningsuiting en gelijkheid van rechten in westerse 
samenlevingen, maar hij legt nadruk op de afstand 
tussen norm en werkelijkheid. Wij moeten beseffen 
dat wij zelf dagelijks behoorlijk tegen die waarden 
(waarop wij trouwens niet het monopolie hebben) 
zondigen . 'De kans dat een islarnitische vreemdeling 
onverdraagzaamheid van Nederlanders krijgt te ver
duren is nog steeds aanzienlijk groter dan het omge
keerde'. I 6 

In beide laatste gevallen wordt, dunkt mij, de dis
cussie vertroebeld door de manipulatie van het 
waarnemingsniveau. Hoebink ziet om zich heen een 
menigte van individuen met verschillende leefstij -

len, individuen die in hun dagelijks bestaan nog maar 
zelden expliciet verwijzen naar de christelijk-libera
le beginselen die zij aanhangen. Van Mierlo ziet die
zelfde individuen nogal eens handelen in afwijking 
van die beginselen. Bestaan die beginselen daarom 
niet? Drukken die zich niet uit in onze staatsvorm, 
ons bestuur, ons recht op vrije meningsuiting, de 
levensomstandigheden van de enkeling, zelfs als die 
in de gevangenis terecht komt? 

Het empirisch aehalte: de moslims in Nederland 

Terecht wordt mijns inziens Bolkestein voorgehou
den dat hij door de wantoestanden in islarnitische 
Ianden en de gedragingen van Turkse en Marok
kaanse immigranten in Nederland in een adem te 
noemen niet aileen generaliseert, maar ook incrimi
neert. Hij construeert een tegenstelling tussen de 
immigranten en de Nederlandse overheid die er vol
gens de meeste van zijn critici helemaal niet is. Wat 
heeft de moslimgemeenschap in Nederland te rna
ken met bet ontbreken van democratie in de Ianden 
van de islamitische wereld? vraagt Rabbae zich af. I 7 

Ofwel we hebben het over internationale verhou
dingen, zegt Rozemond, ofwel we hebben het over 
de islamieten in Nederland en nemen hen net als 
ieder ander de maat vanuit onze grondbeginselen. I 8 

'Waarom die omweg via de rangorde van culturen' 
vraagt verder Driehuis zich af, 'om vast te stellen dat 
ook buitenlanders zich aan de wet moeten hou
den.' 1 9 De meeste critici van Bolkestein zien mos- · 
lims in Nederland helemaal niet als mensen die erop 
uit zijn de wet te overtreden, een confrontatie te 
zoeken met de Nederlandse overheid, onze waarden 
te bedreigen. Zij zijn daarvoor ook te klein in aantal, 
te zwak georganiseerd en te afhankelijk van onze to
lerantie. Hun religie biedt hun trouwens mogelijk
heden zich verregaand aan te passen aan de situatie in 
Ianden buiten de islamitische wereld. 

Dit is het zwakste onderdeel van het betoog van 
Bolkestein en zelfs zijn politieke vrienden nemen 
hier enige afstand. 20 Vee! meer dan onttrekking op 
enige schaal van moslimmeisjes aan de leerplicht, 
een tweetal 'dood aan Rushdie' -demonstraties en de 
theoretische mogelijkheid van polygame gezinsher
eniging om vat zijn casu'istiek niet. Aileen het eerste 
feit behelst een duidelijke wetsovertreding, waarte
gen overigens wei schijnt te worden opgetreden. 

I 4· Het is opvallend dat in Egypte, 
waarschijnlijk het meest demo
cratische en tolerante land van de 
Arabische wereld, zelfs van de seculie
re en liberale kranten geen enkele het 
voor Rushdie wilde opnemen, al spra
ken zij zich niet voor het doodvon-

nis u.it. Zie hierover: Roe! Meijer, 
De Rushdie-affaire in de Egyptische 
pers, in: Rushdie-effecten, red . Ron 
Haleber (suA 1989), p. 64-7 I. 

18. S. Rozemond, Islam en de 
mensenrechten, in : Socialisme en 
Democratie (1992) 2, P·54· 
19. HP/De Tijd I4- 2- 1992. 

15. NRc/Handelsblad 17- IO·I991. 
16. NRc/ Handelsblad 19- 1 o-199 1. 
17. NRc/Handelsblad 19-9- I99I. 

2o. G.A. van der List, Preadvies 
allochtonenbeleid (Teldersstichting 
1992). • 
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Het tevergeefs aanvragen van subsidie voor de bouw 
van moskeeen, de uiteindelijke stichting daarvan op 
een door de gemeente goedgekeurde lokatie, het 
zijn geen misdrijven, zelfs als blijkt dat veel omwo
nenden van die moskeeen last hebben. Ook de stich
ting van islamitische scholen is niet strijdig met de 
Nederlandse wet. 

Het rituele slachten is geregeld, de regels voor 
begrafenissen en crematies zijn aangepast, voor 
huwelijk en echtscheiding lijken de hier woonachti
ge moslims genoegen te nemen met het Neder
landse recht. 

Het valt ook niet direct in te zien dat de waarden 
van de moslims in Nederland nu zo'n bedreiging 
vormen voor de openbare orde. Niet dat die waar
den gemakkelijk verenigbaar zijn met het westers
christelijk-liberale gedachtengoed zoals wij dat op 
het ogenblik koesteren. Verschillende visies op de 
autonomic van het individu, op gezagsverhoudin
gen, op de rol van de vrouw, o_p de plaats van de reli
gie in het Ieven, op de seksualiteit scheiden beide 
waardenstelsels, zonder dat dat hoeft in te houden 
dat aile gedragingen van aile Turken en Marokkanen 
nu in het teken staan van het ene waardenstelsel, ter
wijl aile autochtone Nederlanders zich bij aile gele
genheden Iaten kennen als typische representanten 
van het andere stelsel. Ook zonder dat de botsing 
der culturen zich hoeft te uiten in wetsovertredin
gen, kan zij door de goede observator worden waar
genomen. Dat de meeste Nederlanders weinig met 
hun neus op. waardentegenstellingen worden ge
drukt, komt door het bestaan van een ontmoetings
vrije ruimte, een privesfeer waarin de eigen culture
le zienswijze van de moslims grotendeels wordt ge
absorbeerd. Bevolkingsgroepen kunnen op deze ma
nier tot op zekere hoogte conflictloos langs elkaar 
heen Ieven. Op grond van zijn studie over de Ma
rokkaanse moskeegemeenschappen in Nederland 
stelt Sijtsma bijvoorbeeld vast dat deze groepen de 
confrontatie met de Nederlandse samenleving zo
veel mogelijk willen vermijden. Zij willen de islam 
ongestoord kunnen beleven. De moskeegemeen
schappen zijn conservatief, op het behoud van iden
titeit en op het herkomstland gericht. Zij willen zo
veel mogelijk greep blijven houden op de hier op
groeiende jeugd die aan het risico van verneder
landsing blootstaat. De voorgangers van de moskee-

gemeenschappen hebben wetrug contact met de 
Nederlandse omgeving die zij als verdorven en anti
islamitisch zien. 2 ' lslamitische schriftgeleerden 
blinken volgens Rozemond doorgaans uit in een bij 
uitstek conservatieve uitleg van de heilige wet. Hij 
spreekt van 'het verstikkend archa1sche legalisme' 
dat ook tot ons komt via de uitzendingen van de Isla
mitische Omroep Stichting in Nederland en ver
zucht naar aanleiding daarvan: 'Wie zou de luiste
rende doelgroep niet een etl1isch reveil toe
wensen'. 22 

De ontmoetingsvrije ruimte is als oplossing niet 
volkomen. Op wijkniveau, in burenrelaties vindt 
een door de omstandigheden afgedwongen ont
moeting plaats die niet altijd tot wederzijds genoe
gen verloopt (het is anderzijds ook weer niet nodig 
in elke inter-etnische burenruzie of in elke strijd om 
het bezit van een buuriliuis een conflict tussen twee 
waardenstelsels te zien). Dat conflict is meer duide
lijk aanwezig in de problematiek van de tweede 
generatie moslims. Zoals De Vries in haar onder
zoek onder Turkse meisjes laat zien, wordt de la
tente spallilingsrelatie tussen de culturen bij de hier 
opgroeiende jongeren manifest. In onze ogen on
schuldige pogingen tot contact met Nederlandse 
leeftijdsgenoten komen Turkse meisjes te staan op 
het verlies van reputatie in hun eigen milieu en op de 
daaraan verbonden harde sancties. 2 3 

Dit zijn slechts enkele illustraties van een gods
dienstig gekleurd traditionalisme dat onder de eer
ste generatie Turkse en Marokkaanse immigranten 
vrij algemeen is. 

Er zijn al metal nogal sterke aanwijzingen dat de 
opvoeding van vee! migrantenkinderen bij isla
mitische minderheidsgroepen als voorbereiding op 
het Ieven in de Nederlandse maatschappij niet vol
doet. De oververtegenwoordiging van deze kinde
ren in de jeugdcriminaliteit en onder de eli en ten van 
de jeugdhulpverlening is niet alleen het gevolg van 
een !age sociaal-economische positie en van discri
minatie, maar ook van morele ontreddering die zijn 
oorsprong vindt in de falende overdracht van een 
niet op de nieuwe omstandigheden afgestemde cul
tuur. 

Ook zonder dat moslims in Nederland op grote 
schaal de wet schenden, ook zonder dat zij verwik
keld zijn in een ilieocratische aanslag op ons secula-

2 1. Jelle Sijtsma, De Rushdie-affaire 
en de Marokkaanse moskeeen in 
Nederland, in Rushdie-'!ifecten, op. cit., 

p. 149- 157 
2 2 . Rozemond, op. cit., P·53. 
2 3. Marlene de Vries, Oaen in je rua 
(Samsom 1987) 
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ristisch democratisch volksbestaan en ook zonder 
dat zij een vijfde colonne zouden vormen van de isla
mitische internationale zijn er dus wei problemen 
gelegen in Nederlands confrontatie met de islam. 
Het aanrakingsvlak ligt nu inderdaad, om met Bol
kestein te spreken, direct om de hoek. De vraag is 
aileen of de Nederlandse overheid veel aan deze 
waarschuwing heeft. De problematiek is inherent 
aan de onderlinge confrontatie van uiteenlopende 
culturen en er is weinig aan te doen. lntegratie kan 
in dit soort samenleving en door dit soort overheid 
aan immigranten niet worden opgelegd . W e Ieven 
nu eenmaal niet in de Verenigde Staten ten tijde van 
de grote Europese immigratie; we Ieven zelfs niet 
meer in het Nederland van de jaren vijftig toen het 
assimilatiedenken nog hoogtij vierde. De overheid 
beweegt zich met haar minderhedenbeleid tussen 
eng getrokken grenzen. Zij kan bijvoorbeeld met 
enig juridisch kunst- en vliegwerk de in 198 3 ge
staakte subsidie van moskeeen weer in ere herstellen 
of zij kan juist de sluikwegen die deze subsidie sinds
dien volgt, blokkeren. Zij kan het onderwijs in eigen 
taal en cultuur actief bevorderen of het reduceren 
tot een obligate voorziening. Zij kan zich meer of 
minder conservatieve gesprekspartners kiezen bin
nen de wereld van de minderheden. Zelfs deze ge
ringe speelruimte kan in het kader van een centraal 
beleid nauwelijks worden benut. De overdracht van 
bevoegdheden aan gemeenten en andere plaatselijk 
opererende instanties is daarvoor te ver voortge
schreden. 

De tolerantieparadox 
Bolkestein kent universele, dus ook buiten onze cul
tuurkring geldige waarde toe aan zulke principes als 
vrijheid van meningsuiting en tolerantie . Maar zoals 
Hoebink tegenwerpt: ' .. . er is iets raars aan de hand 
met tolerantie als fundamenteel ethisch principe. 
Het is een paradox . De uiterste tolerantie gebiedt 
immers ook hem te tolereren die de tolerantie be
strijdt' . 24 Metzemaekers noemt Bolkesteins opstel
ling 'fundamentalisme van seculiere aard'. 2 5 Schna
bel spreekt in dit verband van de paradox van het 
'relativisme', met welke laatste term hij het wes
ters-liberale gedachtengoed aanduidt. ' De paradox 
van het relativisme is dus dat het zichzelf opheft 
wanneer het zich absoluut stelt, maar zich in stand 

houdt door zich te relativeren' . 26 

Over de inhoud van de islam is in het kader van 
hct maatschappelijk debat aanmerkelijk mecr ge
schreven dan over de inhoud van Bolkesteins wes
ters-christelijk-liberalisme. Oat is niet aileen omdat 
het eerste onderwerp exotisch is en steeds maar mis
verstanden oproept die moeten worden rechtgezet. 
Schnabels typologie van beide posities, die van de 
absolutist aan de ene kant en die van de relativist aan 
de andere kant, maakt mijns inziens duidelijk waar
om onze eigen, relativistische ideologic zich zo 
moeilijk laat uitdragen . ' Het relativisme is formeel 
van aard, heeft geen eigen inhoud en manifesteert 
zich reactief. De absolutist representeert een ideolo
gie en een collectief tegelijk, de relativist represen
teert zichzelf en ieder ander. Het absolutisme is con
creet, het relativisme abstract van karakter. Rela
tivist en absolutist ontmoeten elkaar op punten die 
de absolutist aangeeft'. In zijn strijd met de absolu
tist neemt de relativist een defensieve positie in. 
'Oat is moeilijk, omdat het algemene altijd moeilij 
ker te verdedigen is dan het bijzondere te bevech
ten: het specifieke mobiliseert meer kracht en inzet 
dan het algemene. De absolutist doorbreekt de door 
de re lativist geprefereerde 'houding van "Ieven en 
Iaten Ieven" en dwingt de relativist over de drempel 
van het indifferentisme heen te stappen. De relati 
vist moet zelf "absoluut" worden .... '. Hij moet het 
principe van het relativisme opschorten om een 
praktijk van relativisme in stand te kunnen hou
den . 2 7 

In zijn verdediging v.an het westers-christelijk
liberalisme is Bolkestein dus op zijn minst a-typisch 
bezig. In plaats van te volstaan met toetsing van de 
gedragingen van anderen aan onze rechtsorde pre
dikt hij de superioriteit van die rechtsorde. Hij is 
echter niet gehouden, zoals zijn tegenstanders hem 
willen aanpraten, om als drager van het tolerantie
ideaal de intolerantie te tolereren. De opschortings
clausule mag niet de kern zijn van het tolerantie
ideaal, maar een wezenlijk onderdeel daarvan is zij 
wei. De tolerantieparadox mag dan ook niet worden 
gebruikt als gevangenis voor de verdraagzaamheid. 

Of er op ons tolerantie-ideaal momenteel zo 
zwaar wordt gebeukt, dat de ideologische staat van 
beleg reeds moet worden afgekondigd, is een andere 
vraag. 

24. NRC/Handelsblad 17- 10- 1992. 
2 5. Financieel Daablad 1 7-9-1 99 1 
26. P. Schnabel, De Rushdie-alfaire 
of de strijd tussen relativisme en 
absolutisme, in : Hiftiae tif[aires (Veen 
1991) (publikatie van het Neder
lands Gesprcks Centrum), p. 66. 
27. Idem, p. 61,62. 
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Een heilloze zijwen 
De door Bolkestein losgemaakte discussie over de 
interculturele spanningen, leidt volgens diverse 
eommentatorcn af van de kern van de integratiepro
blematiek: de slcchte sociale positie van minderhe
den in de Nederlandse samenleving (zie bijvoor
beeld Van Mierlo). 28 Het werkelijke probleem is 
niet de aanwezigheid van groepen die een religie 
aanhangen of waarden huldigen die in latent conflict 
zijn met de omringende cultuur, maar het feit dat de 
participatie van deze groepen aan ons onderwijs zich 
op een laag niveau blijft afspclen en dat hun werk
loosheid die van de autochtone Nederlanders over
treft met een factor twee tot vijf (afhankelijk van de 
gebruikte indicatoren en de groepen in kwestie). 
Die hoge werkloosheid houdt het beleid intussen al 
weer een jaar of vijftien bezig en omdat er geen 
vooruitgang wordt geboekt, vinden velen dat dit 
beleid mislukt is. 

Leden van minderheden zijn voorts door hun !a
ge sociale positie en door de discriminatie waaraan 
zij blootstaan, beperkt in hun keuze op de woning
markt. Daardoor treedt clustering van deze groepen 
op in de minst aantrekkelijke wijken. Deze ruimte
lijke concentratie plant zich voort in het onderwijs, 
waar 'zwarte scholen' ontstaan die door 'white 
flight' nog verder verzwarten. Het zijn deze proble
men waarop wij onze aandacht zouden moeten rich
ten en niet op het vraagstuk van de culturele identi
teit. Zo vraagt minister d 'An ona zich af waarom de 
vvo zich opwindt over islamitische scholen, terwijl 
dez slechts een zelfgekozen variant zijn van de con
centratiescholen die de allochtonen door de maa
tschappelijke ontwikkeling toch al waren toebe
d eld. 2 9 

Een duurzame sociale achterstand van de min
derheden kan volgens Bolkesteins critici een nega
tieve identificatie met de Nederlandse samenleving 
oproepen en een voedingsbodem vormen voor re
gressief radicalisme, precies het verschijnsel waar
voor hij beducht is. Bestrijding van ongelijkheid en 
achterstand verdient ook uit tactische overwegingen 
centrale aandacht. De dreigende contouren van een 
eigen antagonistische culturele identiteit behoeven 
ons thans niet te preoccuperen, maar zij zijn op de 
achtergrond blijkbaar wei zichtbaar. 

Op deze voorstelling van de minderheden als groe
pen met een achterstand valt in haar algemeenheid 
weinig afte dingen. Oat de achterstand de volle aan
dacht van het beleid verdient, zal vrijwel niemand 
tegenspreken. Oat het minderhedenbeleid mislukt 
is, staat voor mij niet vast. Ten eerste ontbreekt 
voor het wclslagen van dit beleid een norm. Het 
streefdoel is een naar hun aantal evenredige partici
patie van minderheden aan onderwijs, arbeid en 
huisvesting, en dan wei op aile niveaus van deze 
voorzieningen. De gangbare indicatoren geven dus 
wei de ideale eindtoestand van volledige integratie 
aan, maar zij gaan niet vergezeld van normen voor 
het tempo waarin dit integratieproces zich zou moe
ten voltrekken. Binnen hoeveel jaar moet de werk
loosheid van allochtonen dalen tot algemeen Neder
lands niveau? Hoe client de remmende factor van een 
te zelfder tijd voortgaande immigratie te worden 
verdisconteerd? Ten tweede zijn de oorzaken van de 
hardnekkige achterstand nog steeds niet helemaal 
opgehclderd. Het is duidelijk dat de minderheden 
gehandicapt worden door opleidingstekorten, taal
problemen, ontbrekende sociale vaardigheden en 
door discriminatie op de arbeidsmarkt. In welke on
derlinge gewichtsverhouding deze factoren voor de 
achterstand verantwoordelijk zijn, is echter nog in 
onderzoek. De gedegen rapporten van het lnstituut 
voor Sociologisch-Economi'sch Onderzoek van de 
Erasmus-Universiteit kunnen in de aandacht van de 
op dit punt gelnteresseerde lezer worden aanbevo
len.30 

Om terug te komen op het aan Bolkestein ge
richte verwijt dat hij de aandacht zou afleiden van de 
sociale positie van minderheden als kernprobleem 
bij hun integratie: als hij datal zou hebben gewild, is 
hem dat niet gelukt. Deze aandacht is institutioneel 
verankerd in het minderhedenbeleid en het ten 
dienste van dit beleid uitgevoerde sociaal-weten
schappelijke onderzoek. De Minderhedennota van 
1 9 8 3 3 1 stond grotendeels in het teken van achter
stand, het WRR-advies van 198932 ging over bijna 
niets andersen het rapport van het Nederlands Ge
spreks Centrum over de toekomstkansen van al
lochtone jongeren dat ter gelegenheid van het maat
schappelijk de bat integratie werd vervaardigd33, 
gaat aileen maar over werk, onderwijs en criminali-

28. Volkskrant 19-3- 1992 . 
29. Zie NRC/Handelsblad 7-2-1992, 
Hicruit zict d 'Ancona wei over het 
hoofd dat met de stichting van islami
tische scholen een dubbelc segregatie 
wordt ingcleid . de segrcgatie tusscn 
islamitischc- en andere minderhcids
groepen komt bovenop de reeds bcs
taande segrcgatie tussen minderhe-

den en autochtone Ncderlanders. 
Over de segregatie tussen mannelijke 
en vrouwelijke leerlingen spreek ik 
dan nog niet eens. 

1982/1983, 16102. 
3 2. Wetenschappelijke Raad voor 
Regeringsbelcid, Allochtonenbeleid 
(sou 1989). 

30. ]. Veenman, (red.), Ver van huis; 
achterstand en achterstellinB bij allochto
nen ( lnstituut voor sociologisch
Economisch Onderzoek 1990). 
3 1 . T weede Kamer, vergaderjaar 

3 3. De toekomstkansen van allochtone jon
aeren; memorandum over drie werkcorife
renties van het Nederlands Gespreks 
Centrum (ministeric van Binnenlandse 
Zaken 1992). 
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teit. En zoals gezegd: het rninderhedenbeleid is 
slechts een nacorrectie op een vee! omvangrijker 
programma dat verzorgingsstaat heet. 

Te zeggen dat achterstand van rninderheden in 
de aandacht staat bij het Nederlandse beleid is eigen
lijk zwak uitgedrukt; het vindt hierin bijna een ob
sessie! De overheid blijkt zich trouwens te realiseren 
dat het voortdurende gehamer op dit aanbeeld het 
imago van de minderheden kan schaden.34 

Het overheersende anti-islamitische discours 

Een blik op de argumenten die de afgelopen peri ode 
werden aangevoerd leert dat Bolkestein met zijn be
toog in intellectuele kringen veel tegenstanders 
heeft gemobiliseerd en weinig uitgesproken mede
standers. Een van de weinige publicisten die hem 
steunen, is Van Doorn die zijn standpunt heeft neer
gelegd in enkele artikelen in HP/De Tijd. Hij wijst 
erop dat Nederland bij de verdediging van mensen
rechten, burgerrechten, vrouwenemancipatie en 
parlementaire democratie in andere Ianden altijd in 
het voorste gelid staat om westerse normen en 
waarden tot gelding te brengen. 'Nu burgers uit die 
andere Ianden zich met honderdduizenden in ons 
midden hebben gevestigd, mag naar hun ideele en 
culturele papieren niet of nauwelijks worden ge
vraagd' .35 

In de beschouwingen die ik onder ogen kreeg, is 
hier en daar wei impliciete steun te vinden voor Bol 
kesteins visie. Het, overigens aan het officiele natio
nale debat voorafgaande, artikel over absolutisme en 
relativisme van Schnabel heb ik reeds geciteerd. 
Verder is er een artikel van De Swaan waarin valt te 
lezen: 

' Wie de idee van een pluralistische samenleving 
serieus neemt, moet aanvaarden dat zij niet aileen 
inhoudt dat men de vrijheid heeft om andermans 
cultuur te leren kennen, maar ook dat men vrij is om 
aspecten van die cultuur te bekritiseren en sommige 
gebruiken ervan afte keuren' .36 

Van veel tegenstanders krijgt Bolkestein ten
minste een compliment: hij heeft de knuppel in het 
hoenderhok geworpen en het minderhedenvraag
stuk, ook in zijn culturele aspecten op de politieke 
agenda gekregen (andere tegenstanders nemen hem 

34· Zie bijvoorbeeld de brochure Over 
het bestrijden van vooroordelen (ministe
rie van binnenlandse zaken, zonder 
jaar) waarin het ministerie de 'stereo
type beeldvorming van de minderhe
den als zorgelijkc groep' wil doorbre
ken. 
35· J .A.A. van Doorn, Het spel met de 
minderheden, in: HP/De Tijd 26-6-92. 
36. Abram de Swaan, Sociale 

dat juist kwalijk zoals in een voorgaande paragraaf is 
gebleken). Ongetwijfeld is dat compliment (of juist 
die beschuldiging) op zijn plaats. Een prepolitieke 
discussie was echter al in volle gang: het ging daarbij 
over subsidie aan moskeeen, ritueel slachten en 
hoofddoekjes, maar het debat kwam pas goed op 
gang naar aanleiding van de Rushdie-affaire en de 
Golfoorlog. 

Een 'provocateur' als Bolkestein ontbrak in die 
discussie, tenzij we Rushdie in die rol willen zien. 
Volgens vertegenwoordigers van islamitische orga
nisaties en hun sympathisanten ging de provocatie 
destijds voomamelijk uit van de Nederlandse media 
die de Rushdie-affaire en de Golfoorlog als voor
wendsel gebruikten om een hetze te ontketenen 
tegen de islam en tegen de moslims in Nederland. 
De natie zou aan een nieuw vijandbeeld toe zijn en 
de journalisten zouden dit met vee) genoegen ver
vaardigen. De redactie van het Islamitisch Kwar
taalblad Qiblah (van Abdulwahid van Bommels Mos
lim Informatie Centrum) wist hierover te melden: 
'In de jaren dertig en veertig werd zo'n "vijands
beeld" geconstrueerd van de nationaal-socialisten 
("de Duitsers"), in de jar en vijftig en zestig van de 
communisten ("de Russen") en in de jaren zeventig 
en tachtig zijn de moslims ("de Arabieren") kennelijk 
aan de beurt'. 37 Een parallel met verschillende ge
bruiksmogelijkheden, zou ik zeggen. 

Er zijn in de laatste jaren enkele bloemlezingen 
verschenen die willen getuigen van een overheer
send anti-islamitisch discours in Nederland.3 8 Ook 
hierin wordt de Rushdie-affaire afgeschilderd als 
gifundenes Fressen voor de Nederlandse pers. De is
lam zou in onze samenleving al voor de Rushdie
alfaire een negatief imago hebben, stoelend op on
wetendheid, onbegrip en vooroordelen, wortelend 
in onze historie (de kruistochten, het kolonialisme). 
Dit negatieve beeld wordt via opvoeding, school
boeken en wetenschappelijke tradities aan volgende 
generaties overgedragen. Oat de Nederlandse over
heid zich in religieuze zaken op de vlakte houdt, zou 
voortkomen uit een 'vrij categorische, ongereflec
teerde afwijzing van de islam' (Shadid en Van Ko
ningsveld).39 De auteurs baseren zich op krantenar-

voorwaarden voor een multiculturele 
samenleving, in: jeuad en Sa men Ievina 
Uanuari 1992), p. 23. 
3 7. Qiblah; lslamitisch Kwartaalblad 
(zomer 1989), p. 1. 
38. Zie Rushdie-effecten, op. cit.; ver
der W.A.R. Shadid en P.S. van 
Koningsveld, Voordelen, onbearip en 
paternalisme: discussies over de is/qm in 
Nederland (De Ploeg 1990) 
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tikelen die tijdens de Rushdie-affaire verschenen, op 
een selectie van protestantse godsdiensth.istorische 
teksten uit de periode 1 900- 1 9 7 5, op het hoek 'Arts 
en buitenlandse werknemer' van de huisarts 
Dorrenboom en op de juridische obstakels die de 
moslims bij de beoefening van hun religie in de weg 
staan. 

Is er in Nederland een overheersend anti-islami
tisch discours? 

Inderdaad zijn er tijdens de Rushdie-affaire, niet 
aileen anti-khomeinistische, maar ook anti-islami
tische artikelen verschenen. Enkele columnisten zijn 
zich te buiten gegaan en hebben venijnig uitgehaald 
naar de moslims in Nederland, terwijl toch maar een 
betrekkelijk klein aantal daarvan tegen Rushdie 
heeft gedemonstreerd. Inderdaad zijn er, over de 
islam en de moslims, - zoals over allochtonen in het 
algemeen - schoolboeken en voorlichtende brochu
res in omloop waar een spruitjesgeur vanaf slaat!4° 
Inderdaad maakt de Nederlandse regering geen in
breuk op de scheiding van kerk en staat, ook niet 
voor de islam. Inderdaad is Tweede Pinksterdag een 
officiele vrije dag en het Offerfeest niet. 

Mijn - het zij toegegeven, onvolledige - in
houdsanalyse van het nationale debat onthult echter 
geen overheersend anti-islamitisch discours. Verre
weg de meeste publicisten zijn, voorzover ze zich al 
tegen de islam keren, pecifiek in hun bezwaren. en 
zij rich ten zich bepaald niet terloops tegen de T urkse 
en Marokkaanse gemeenschappen in Nederland. De 
meeste wetenschappelijk gei'nvolveerde auteurs, is
lamologen, arabisten, orientalisten dragen de islam 
een beter hart toe dan waarom die als studie-object 
strikt genom en vraagt. Hun gebruikelijke discours is 
er een van verontschuldiging en niet van beschuldi
ging. De grootste en meest regerende partij van Ne-

39. Shadid en Van Koningsveld, op. cit., 
p. 5,6,74). 
40. K. Vyvary, Met allochTeun op 
tekstenjacht, in Migrantenstudies ( 198 8) 
2, p. 41 -43. 
41 . Praatstuk minderheden (Stichting 
Kader- en Vormingswerk CDA 1986) 
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derland is geporteerd voor financiele steun aan de 
Nederlandse islam en juicht de stichting van islami
tische scholen toe .41 De Partij van de Arbeid stelt 
een bescherming van het individu volgens de Neder
landse rechtsorde voorop, maar acht deze rechtsor
de niet onveranderlijk. Zij wil van geval tot geval 
bekijken of de wensen van allochtonen binnen deze 
rechtsorde kunnen worden ingepast.42 De vvo ziet 
in de conservering van de religieuze of culturele 
identiteit van allochtone groepen geen rol voor de 
overheid; het is een taak van de betrokkenen zelf. 
De vvo is daarbij niet gecharmeerd van een islami
tische zuil, maar erkent het recht van de moslims om 
deze te vormen . Verder distantieert zij zich van het 
betoog van haar fractieleider voorzover dat de in 
Nederland verblijvende moslims in een negatief dag
licht stelt. 43 

Resteert de bevolking van Nederland. Onge
twijfeld is die onwetend en vooringenomen. Zo wist 
in een recente enquete 39 procent van de onder
vraagden niet het heilige hoek van de islam te noe
men en 30 procent wist niet wat Ramadan was. Van 
de ondervraagden vond 6o procent dat islamieten 
hun eigen gewoonten moesten kunnen volgen en 3 2 

procent vond dat sommige islamitische gebruiken 
(in de vragenlijst niet gespecificeerd) verboden 
moesten worden.44 

Alarmerende cijfers? Een kwestie van smaak! 
Uit dezelfde enquete bleek dat 2 5 procent van de 

Nederlanders ook het heilige hoek van het christen
dom niet kon noemen. Een vraag naar de betekenis 
van Pinksteren was helaas niet in de vragenlijst opge
nomen. Zouden er vee! zijn die verder komen dan 
'een vrije maandag waarop de winkels gesloten 
zijn'? 

42. De Partij van de Arbeid en allochto
nen: beleidskeuzes voor de negentiger Jaren 
(Partij vande Arbeid, Amsterdam 
1992) , p. II, 
43 Vander Vlist, op. cit., p. 
14,15 1 21,22) 
44· Nederlanders over de islam, 
(Inter/View Nederland sv januari 
1992) 
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Milieu in 
beweging 

In ons dagelijks spraakge
bruik is 'hct milieu' niet 
mecr weg te denken. De 
overheid vcrtelt ons op de 
televisie dat 'een goed mi
lieu' bij onszelf begint; we 

HANS RIGHAR T 
problemen en hun analyse. 
Oak de recepties van beide 
publikaties verschillen aan
zienlijk. Ouidelijk zal wor
den dat er tusscn 'het mi-

Hooeleraar oeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Utrecht 

scheidcn ons huishoudelijk afval omwillc van 'het 
milieu'; onze kinderen leren op de basisschool al 
over de kwaden die 'het milieu' bedrcigen en vee! 
produkten worden ons aangeprezen, omdat zij nict 
schadelijk zijn voor 'het milieu'. Er is geen enkclc 
partij of politicus meer die tegen de ogenschijnlijke 
consensus rand 'het milieu' durft in te gaan. In 
pakweg twintig jaar, dat wil zeggen rekenend vanaf 
het fameuze rapport aan de Club van Rome (1972), 
is 'het milieu' door onze samenleving volledig gc
internaHseerd. Maar het is tegelijkertijd ook een 
cliche geworden. En omdat een cliche nu eenmaal 
een vaste inhoud ontbeert, is de maatschappelijke 
consensus over 'het milieu' grotendeels schijn. 

In het onderstaande wil ik duidelijk maken dat 'het 
milieu', of synonieme uitdrukkingen als 'het milieu
vraagstuk' en 'de milieuproblematiek' in feite con
tainerbegrippcn zijn. Bij 'het milieu', zoals in het 
dagelijks spraakgebruik gehanteerd, gaat het om cen 
hoeveclheid verschillende, als probleem ervaren 
verschijnselen van chemische, biologische, econo
mische, demografische en culturcle aard. Juist hct 
cumulatieve effect van al die verschijnselen geeft aan 
het milieuvraagstuk zijn dreigende, alarmerende 
karaktcr. En hct feit datal deze fenomenen samen 
gerangschikt worden onder eenzelfde noemer, ver
onderstelt dat zij ook ecn bepaalde samenhang ken
nen. Tach is dat nag maar de vraag. Wat hebben 
bijvoorbeeld het mestoverschot en het broeikas
effect met elkaar te maken? Of de aantasting van de 
ozonlaag met de razend snellc vermindcring van de 
biodiversiteit? 

In hoeverre die samenhang een kwestie van per
ceptie is, kan duidelijk gemaakt worden aan de hand 
van een vergelijking van twee belangrijke milieurap
porten: het Rapport aan de Club van Rome uit 1972 
en het zogenaamde Brundtlandrapport dat in 1 9 8 7 
verscheen. Bij beide rapporten zijn opmerkelijke 
verschillen te zien in de aard van de geconstateerde 

lieuvraagstuk' van de vroe
ge jaren zeventig en dat van de late jaren tachtig 
meer dan Iauter graduele - in de zin dat de toestand 
'nog erger' is geworden - verschillen bcstaan. En 
voorzover in de analyses van 'het milicuvraagstuk' 
naar ein letzter lnstanz gezocht is, valt op dat daarbij 
de meningen zeer ver uiteenlopen. Nu eens is hct 
kapitalistische produktiesysteem de boosdoener, 
dan weer de bevolkingsgroei en soms wordt de hele 
Westerse beschaving verantwoordelijk gestcld voor 
het milieuvraagstuk. 

Met de karaktcrisering van het milieu als een contai
nerbegrip, waarvan de consistentie wellicht voor 
een belangrijk decl op perccptie berust, is cen twee
de vraag opgeworpen, namelijk die naar karakter en 
ideologic van de bcweging, die ;>:.ich rand het milieu
vraagstuk gegroepeerd heeft. Daarbij wil ik ingaan 
op de vraag in hoeverre de milieubeweging, die aan 
het einde van de jaren zestig geboren wordt, een 
nieuwe sociale beweging is en \of in hoeverre zij 
teruggaat op een oudere intellectuele traditie, die 
mogelijk in de negentiende ecuw wortelt. Maar hoe 
men dcze vraag oak beantwoorden wil, verklaard 
client in ieder geval te worden waarom de milieu
beweging juist in de late jaren zestig haar 'mo-men
tum' beleeft. Maakt zij dec! uit van de nieuwe poli
tiekc, post-materialistische cultuur, die zich vanaf 
dat moment alom over de wcsterse welvaarts-staten 
uitbreidt? Of is het milieu ecn politick ver-toog met 
een eigcn, zelfstandige dynamiek? 

In ieder geval heeft de milieubeweging in twee 
decennia een aanzicnlijke ontwikkeling doorge
maakt, waarin trends van professionalisering, insti 
tutionalisering en ontideologisering hct meest ken
merkend zijn. Wat dat laatste betreft weerspiegelt 
de hedendaagse milieubeweging de tijdgeest van een 
nieuw cinde der ideologieen. Tach zijn er bier en 
daar tegendraadse geluiden te beluisteren, die wij
zen in de richting van een mogelijke re-ideologise
ring van het milieu. Hoe gtoot de kans hierop is en 
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welke richting dezc re-ideologisering zou kunnen 
aannemen, is de laatste vraag die ik aan de ordc wil 
stellen. Ik zal betogen dat na Groen Links de tijd 
weleens aangebroken zou kunncn zijn voor 'groen 
rechts'. 

Het milieu als containerbearip 

Vanaf zijn geboorte in de tweede helft van de acht
tiende eeuw is het industrieel kapitalisme vergezeld 
van sombere levensvcrwachtingcn. De Britsc domi
nee-cconoom Thomas Mal thus ( 1 766- 1 8 34) schreef 
over de worggrecp van de economic op de bevol
kingsgroei. De omvang van de bevolking bleef sta
bicl mede als gevolg van epidemiecn en hongersno
den: the checks rf misery. Ook de econoom David 
Ricardo (1772-1823) voorzag problemen in deze 
sfeer, maar volgens hem zou de vocdselschaarste tot 
hogere prijzen lei den en dat zou automatisch hogere 
loonkosten tot gevolg hebben. Met zijn 'ijzeren 
loonwet' voorspelde hij winstdaling en dienten
gcvolge stilstand van de economischc expansie. En 
in zijn beroemde werk Principles on political economy 

(1848) wees John Stuart Mill (18o6 - 1873) op de 
eindigheid van de natuurlijke voorraden. 

De lijst van dit soort schaarstedenkers kan nog 
verder aangevuld worden. Waar het bier echter om 
gaat is duidclijk te maken dat hct geruchtmakende 
rapport aan de Club van Rome, dat in 1 9 7 2 ver
scheen onder de titel Limits to arowth, gezien kan 
worden in deze malthusiaanse traditie van schaarste
denken. De Club van Rome was in april 1968 opge
richt op initiatief van Aurelio Peccei, de president
directeur van Fiat, en Alexander King, toen direc
teur-generaal van de OESO. Aanvankelijk bestond 
dit politick ongebonden gezelschap uit een vijftigtal 
wetenschappers, industrielen en bankiers. De Club 
van Rome werd geboren uit bezorgdheid over de 
mogelijk schadelijke gevolgen van voortdurende 
economische groei en toename van de wereldbevol
king. In 1970 besloot de Club om - met financicle 
ondersteuning van Volkswagen - een onderzoeks
opdracht te geven aan een groep systecmanalisten 
van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
onder Ieiding van professor Dennis Meadows. Doe! 
van de opdracht was de grenzen aan de groei van de 
wereldbevolking te onderzoeken, alsmede de mate
riele activiteiten van de mens in relatie tot de eindig
heid van de natuurlijke hulpbronnen. 

Op 2 maart 197 2 werd bet resultaat onder de ti 
tel Limits to arowth aan het publiek gepresenteerd. 
Het rapport wilde op wereldschaal cen prognose 
bieden voor de interactie tussen vijf belangrijke 
grootheden: bevolking, voedselproduktie, indu
strialisatic, uitputting van niet vervangbare, natuur-

lijkc hulpbronnen en tenslotte de vervuiling. Het 
M 1 T-onderzoeksteam constateerde met behulp van 
cen simulatiemodel voor de bovengenoemde groo
theden geen lineaire, maar een exponentielc groei, 
dat wil zeggen dat de toenamc plaatsvond met ecn 
constant percentage van elk element per tijdseen
heid. De bottom line was dat bij ecn voortgaan op de 
ingeslagen weg ' ... de grenzen aan de groei op deze 
planeet binnen de komende honderd jaar bercikt 
worden'. Oorzaken: uitputting van de natuurlijke 
hulpbronnen, een tekort aan voedsel en ecn voort
schrijdende milieuverontreiniging. Aileen omscha
kcling van economische groei naar cen tocstand van 
ecologisch en economisch evenwicht zou cen catas
trofe kunnen afwenden. 

Zoals bekend sloeg het rapport aan de Club van 
Rome in als ecn born. In de reacties waren ongeloof 
en scepsis gemengd met panick en geemotionecrde 
bijval. De samenstellers van het rapport wcrdcn 
door hun critici van doomsday-denken bcschuldigd en 
ondanks het feit dat de auteurs wezen op de onvol
komenhcden van hun model en het hypo the tisch ka
rakter van hun extrapolaties, was hun boodschap 
toch onmiskcnbaar somber. De grote invloed van 
het rapport moet zeker in verband gebracht worden 
met de wetenschappelijke pretenties van deze com
puterberekcningen, maar ook met het feit dat dit 
malthusiaansc schaarstedenken zich verbond met 
een destijds sterk aan populariteit winnende neo
marxistische kapitalismekritiek. Toen daar in 197 3 
nog eens de oliecrisis overheen kwam, leek dat een 
wei heel letterlijk bewijs van de eindighcid der 
grondstoffenvoorraden. Zoals bekend werd Limits to 

arowth vooral in ons land een onverbiddelijke bestsel
ler: eind december 1972 waren er al zo'n 25o.ooo 

exemplarcn van de Nederlandsc vertaling verkocht. 
Uiteindelijk zou ongevecr de halve wereldoplage in 
Nederland verkocht worden . 

Daarbij steekt de afzet van het zevcntien jaar 
later verschijnende Brundtlandrapport magertjes af. 
Eind 1988 waren er weliswaar 8o.ooo exemplaren 
van de Engelse versie verkocht en was het rapport al 
in 2 2 tal en vertaald, maar er kwam vooralsnog geen 
Nederlandse vertaling, hetgeen verklaard moet 
worden uit de lauwe ontvangst die het rapport bier 
kreeg. Het rapport, genoemd naar de Noorse pre
mier Gro Harlem Brundtland, was het resultaat van 
een VN-initiatiefuit eind 198 3 . Op 19 december van 
dat jaar gaf de Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties aan mevrouw Brundtland en aan de 
Soedanees Mansour Khalid de opdracht 'voorstellen 
te doen voor een rnilieubeleid op langere termijn 
gericht op hct realiseren van een duurzame ontwik
keling tegen het jaar 2ooo en daarna' . De World 
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Commission on Environment and Development, bestaande 
uit 2 I 'wijze' mannen en vrouwen, die overigens 
voor tweederde uit de Derde Wereld afkomstig wa
ren, toog aan het werk en presenteerde op 27 april 
I98 7 een rapport onder de titel Our common future. 

Wie het Brundtlandrapport vergelijkt met het 
rapport aan de Club van Rome valt op dat de strek
king van het eerste rapport vee! minder alarmistisch 
is. In Our common future staat het rijkelijk vage begrip 
'duurzame ontwikkeling' centraal, waaronder ver
staan wordt 'een ontwikkeling die tegemoet komt 
aan de noden van het heden zonder de behoefte
voorziening van de komende generaties in het ge
drang te brengen'. Anders dan Meadows en zijn 
mede-auteur Forrester koppelt de Brundtlandcom
missie de milieuproblemen aan de Noord-Zuid
tegenstelling; er is een verband tussen de milieu
crisis en de ontwikkelingscrisis. Armoede en econo
mische afhankelijkheid leiden tot roofbouw op de 
natuurlijke omgeving en daarom moet de Derde 
W ereld zo snel mogelijk op het spoor van de econo
mische groei gezet worden, aldus Our common future. 

Zo komt de Brundtlandcommissie niet tot de aanbe
veling van 'nulgroei' zoals de auteurs van Limits to 

arowth, maar tot een positieve waardering van de rol 
die de internationale economie kan spelen, tot het 
optimistische, maar ook nogal utopische idee van 
duurzame ontwikkeling, tot een nadruk op een in
stitutionele aanpak van de problemen. 

Verdwenen is het sterk malthusiaanse perspec
tief van Limits to arowth, waarin uitputting en vervui
ling de onvermijdelijke gevolgen vormden van een 
ongeremde demografische en economische groei. 
Ook in het Brundtlandrapport wordt beheersing van 
de bevolkingsgroei als een belangrijke voorwaarde 
genoemd, maar de beweerde heilzaamheid die eco
nomische groei op het milieu zal hebben, verduistert 
hier het sombere uitzicht op de eindigheid van de 
aarde als eco-systeem dat in het rapport aan de Club 
van Rome een zo prominente plaats innam. Dit opti
misme van de Brundtlandcommissie is des te opmer
kelijker gezien het aantal nieuwe problemen dat 
sinds het rapport aan de Club van Rome in de 'mi
lieucontainer' is bijgestort: de aantasting van de 
ozonlaag, het broeikaseffect, het soortenverlies, de 
verzuring, de ontbossing en de woestijnvorming. 

Met deze verdere diversifiering van 'het milieu
vraagstuk' is de vraag naar wat al deze verschillende 
problemen bij elkaar houdt des te dwingender ge
worden. In Our common future zoekt men vergeefs 
naar een causa causans; daarvoor is het rapport, 
gezien het grote aandeel van Derde W ereldverte
genwoordigers in de commissie, waarschijnlijk ook 

teveel een politiek compromis. Maar natuurlijk zijn 
er in de loop van de afgelopen twintig jaar wei 
'totaalvisies' op het milieuvraagstuk ontwikkeld. In 
het voorgaande werd al gewezen op de verbinding, 
die het malthusiaanse schaarstedenken van de Club 
van Rome in het begin van de jaren zeventig aanging 
met de neo-marxistische maatschappijkritiek uit 
diezelfde tijd. In linkse kringen stelde men het 
spilzieke en winstbeluste kapitalisme verantwoorde
lijk voor de vervuiling van het milieu en de uitput
ting van de grondstofvoorraden. Dejonge mi-lieu
beweging nam deze analyse grotendeels over en 
botste daarbij vaak hard met oudere natuurbescher
mers, die zich altijd ver van een dergelijke radicale 
maatschappijkritiek hadden gehouden. 

Naast deze verklaring van het milieuvraagstuk in 
de economische termen van het marxisme - die 
uiteraard een blinde vlek toonde voor de milieupro
blemen in de communistische wereld - heeft de 
demografisch-malthusiaanse analyse heel wat meer 
spankracht, zowel in historische als in politiek-geo
grafische zin. Zoals gezegd ploegden Meadows en 
Forrester voort in het spoor datal in de vorige eeuw 
was uitgezet door economen als Malthus, Ricardo 
en Mill, die de spanning tussen bevolkingsgroei en 
middelen van bestaan van cruciale betekenis acht
ten. In zijn hoek Poverty and proaress (I 9 7 3) komt de 
econoom Richard Wilkinson tot een eigentijdse 
versie van het negentiende-eeuwse malthusianisme. 
Aile economische en technologische ontwikkeling 
zijn volgens hem het resultaat van de spanning tussen 
enerzijds een te sterk gegroeide populatie en an
derzijds dreigende uitputting van de gegeven be
staansmiddelen. Zo verklaart hij bijvoorbeeld de 
Engelse industriele revolutie in de tweede helft van 
de achttiende eeuw mede uit een zoeken naar nieu
we brandstoffen - kolen in plaats van de uitgeputte 
houtvoorraden - hetgeen noodzakelijk is geworden 
als gevolg van de groei van de Engelse bevolking 
sinds de zeventiende eeuw. Wilkinson pleit voor 
een ecologisch evenwicht tussen bevolking en mid
delen van bestaan. Zo bezien is het milieuvraagstuk 
in essentie een schaalprobleem, veroorzaakt door 
een ongecontroleerde bevolkingsgroei, die op zijn 
beurt dwingt tot economische groei. Uiteraard 
vraagt het beheersen van die groei wei o~ een cultu
rele omslag en hoe gecompliceerd de demografische 
problematiek is bewees onlangs nog de u N cEo
conferentie in Rio de Janeiro, waar het bevolkings
vraagstuk om politieke redenen van de agenda werd 
gehouden. 

De culturele verklaring van het milieuvraagstuk ten
slotte gaat uit van een karakteristiek van de Wes-
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terse beschaving als roofzuchtig, antropocentrisch, 
patriarchaal, rationalistisch-utilitair, materialistisch, 
geobsedeerd door vooruitgang enz. Afhankelijk van 
de variaties in deze cultuur-filosofische positie laat 
men de mensheid op verschillende momenten in de 
geschiedenis de verkeerde weg inslaan: de opkomst 
van het christendom in het laat-Romeinse Rijk, de 
Renaissance, de Verlichting met haar maakbaar
heidsdenken, de Industriele Revolutie enz. Onder 
de vlag van deze cultuurkritiek treft men een bont 
Ieger van reactionairen, fascisten, anarchisten, ro
mantici, christenen en feministen aan. 

Onnodig te zeggen dat deze totaalverklaringen 
elkaar niet uitsluiten, maar integendeel naar be
lieven in diverse combinaties gebruikt kunnen wor
den, neen sterker nog: juist een combinatie ver
schaft waarschijnlijk het meeste inzicht in de milieu
kwestie. Zo lijkt op het eerste gezicht de demo
grafische verklaring de meest samenhangende. Men 
zou immers heel goed staande kunnnen houden dat 
de meeste aspecten van het milieuvraagstuk hun 
problematische karakter ontlenen aan hun schaal: 
denk aan de produktie van afval, de ernissies van 
schadelijke stoffen in Iucht, bodem en water, de in
tensieve veehouderij. Die schaalvergroting zou in 
een historisch perspectief herleid kunnen worden 
tot de groei van de bevolking sinds het einde van de 
Middeleeuwen. In de hedendaagse context kan een 
!outer demografische verklaring echter niet meer 
voldoen. Iedereen kan immers vaststellen dat de 
betrekkelijk stabiel blijvende bevolking van het rijke 
noorden een vee! zwaardere aanslag pleegt op het 
milieu dan de demografisch snel groeiende Derde 
Wereld. Oat heeft ongetwijfeld vee! te maken met 
het axiomatische groeidenken en het diepgewortel
de consumentisme van onze industrieel -kapitalis
tische samenleving, met andere woorden met ons 
Westers cultuurpatroon. Maar wie van hieruit door
redeneert komt vanzelf op de mondiale bezitsver
houdingen uit: zoals bekend is tachtig procent van 
de natuurlijke hulpbronnen in handen van twintig 
procent van de mensheid. En daarmee is het milieu
vraagstuk ook gekoppeld aan het distributievraag
stuk, zij het niet noodzakelijk in marxistische zin. 

Uit beide besproken rapporten wordt duidelijk 
dat afhankelijk van de analyse die men van het rni
lieuvraagstuk maakt, ook de aangereikte oplossingen 
verschillen. De maltlmsiaanse benadering van Limits 

to growth leidde tot een nadruk op een simpel stop
pen; stoppen met het ongelimiteerde voortplanten, 
stoppen met ongebreideld produceren en consume
reo. Terwijl de Brundtlandcommissie zich vijftien 
jaar later geconfronteerd zag met een toename van 
het aantal problemen, die als bedreigend voor het 

milieu beschouwd werden, analyseerde zij dit nieu
we conglomeraat van problemen vooral in econo
mische termen. En door het verband dat in Our com
mon future werd gelegd tussen economische onder
ontwikkeling en rnilieuproblemen, moest de op
lossing natuurlijk ook in de economische sfeer lig
gen: herverdelen en, zij het selectief en kwalitatief, 
groeien. 

Concluderend zou men kunnen zeggen dat het 
milieuvraagstuk zich moeilijk laat fixeren, maar in
tegendeel voortdurend beweegt en daardoor een 
diffuus karakter vertoont; dat de aard en mate van 
consistentie van het vraagstuk sterk afhankelijk zijn 
van de analyse die men ervan maakt; en tenslotte dat 
de aanbevolen remedies voortvloeien uit de gehan
teerde analysekaders. 

Natuurlijk wil met dit alles niet gezegd zijn dat 
de milieukwestie uitsluitend in de hoofden van 
mensen bestaat en niet correspondeert met een ob
jectief waarneembare en meetbare realiteit zoals de 
co

2 
-uitstoot, de verzuring van onze bodem of zelfs 

de omstreden aantasting van de ozonlaag. Maar het 
samensmeden van al deze wetenschappelijk vastges
telde feiten tot een samenhangend probleemcom
plex, dat wij als 'het milieuvraagstuk' aanduiden, is 
het produkt van menselijke perceptie. Om dat laat
ste nog even met een voorbeeld duidelijk te maken: 
paleontologisch onderzoek leert ons dat de bio
diversiteit a! miljoenen jaren bezig is af te nemen. Bij 
de huidige versnelling van het soortenverlies is het 
niet ondenkbaar dat de mens als slechts• een van de 
naar schatting 2o tot 'oo miljoen soorten ook zal 
uitsterven. Maar aileen vanuit een antropocentrisch 
standpunt bezien is dat een probleem; voor de aarde 
als ecosysteem is het waarschijnlijk een zegen. An
ders gezegd: het milieuvraagstuk is in dubbele zin 
een door mensen gemaakt probleem. 

De milieubeweaina: 'somethinB old and 
somethinB new' 

Het rnilieuvraagstuk wordt nogal eens vergeleken 
met de sociale kwestie aan het einde van de vorige 
eeuw. Een belangrijke overeenkomst zou kunnen 
zijn dat ook de sociale kwestie vanuit verschi!Jende 
interpretatiekaders geanalyseerd werd. Voorbij
gaand aan aile schakeringen en nuances onderscheid 
ik hier gemakshalve een marxistische, een liberale 
en een christelijke analyse . De eerste twee komen 
overeen in hun nadruk op het distributieve karakter 
van het sociale vraagstuk, maar apprecieren het fe 
nomeen van de sociale en economische ongelijkheid 
verschillend. De christelijke interpretatie kiest een 
mentaal-culturele invalshoek door de sociale kwes
tie te herleiden tot een gebrek aan naastenliefde, een 



. 42 2 
s &.o 1o •992 

geseculariseerd individualisme, de geest van mate
rialisme en consumptiedrang. AI naar gelang de aard 
van de verschillende vertogen die rond de sociale 
kwestie opgebouwd worden, verschilt ook de sa
menhang die men in 'bet vraagstuk' wenst aan te 
brengen. Terugkomend op het milieuvraagstuk: in 
bet voorafgaande zagen we een malthusiaanse, een 
neo-marxistische - beide het distributieve aspect 
vooropstellend - en een culturele analyse; alle drie 
gaven een eigen consistentie aan het probleem. Wij 
zend op deze meervoudigheid zou men bet milieu
vraagstuk evenzeer als de sociale kwestie een ideolo
gie-constituerend vraagstuk kunnen noemen. 
· Wanneer we terugkijken naar de geboorte van 
de milieubeweging aan het einde van de jaren zestig, 
kunnen we vaststellen dat deze zich in hoofdzaak 
bediende van een neo-marxistische analyse van de 
gesignaleerde milieuproblemen en dat zij daarbij 
steun ondervond vanuit een malthusiaans schaarste
vertoog, dat, zoals reeds opgemerkt, diep in de ne
gentiende eeuw wortelt. Toch is hiermee nog wei
nig gezegd over de manier waarop we de opkomst 
van de milieubeweging precies kunnen verklaren. 
Gaat bet bij de milieubeweging om een nieuwe so
dale beweging; gaat bet om een zelfstandig milieu
vertoog met een eigen consistentie en dynamiek? Of 
maakt het daarentegen dee) uit van de culturele 
revolutie van de jaren zestig; is het slechts een on
derdeel van dat sociaal-culturele veranderingspro
ces, dat niet alleen in de politick diep ingreep, maar 
vooral ook in de cultuur, de omgangsvormen, de in
tieme levenssferen, de houding ten opzichte van ge
zag en de beleving van de natuur? 

De historica Anna Bramwell omschrijft in haar hoek 
EcoloBY in the 20th century ( 19 8 9) ecologisme als een 
'political box', die ontstaat rond 188o in Europa en 
Noord-Amerika. Het ecologisme laat zich niet me
ten op de links-rechts schaal, omdat bet net als de 
andere, meer bekende 'ismen' een zelfstandige ide
ologische stroming is met een eigen consistentie en 
een eigen intellectuele traditie. Het intellectuele 
kapitaal van de ecologisten is opgebouwd uit anar
chisto'ide, conservatieve, scH!ntistische en roman
tische elementen . De ecologisten hebben een hekel 
aan politieke partijen, tonen zich antikapitalisten en 
onderscheiden zich van liberalen, socialisten en vee! 
christenen doordat zij niet de mens, maar de natuur 
in het middelpunt van hun denken stellen. Wat 
Bramwell fraai laat zien is de Januskop van de ecolo
gische beweging: in de radicale afwijzing van het 
kapitalisme, het anti-etatisme, het kleinschaligheids
denken en de verheerlijking van de natuur kan men 
de convergentie van links en rechts goed zien. In bet 

lnterbellum trekken de ecologisten volgens Bram
well naar rechts, richting nationaal-socialisme, dat 
in tegenstelling tot het Italiaanse fascisme van die 
jaren een duidelijk herkenbare groene component 
bezit. Na de Tweede Wereldoorlog raakt bet ecolo
gisme in een diepe en langdurige winterslaap: door 
zijn associatie met uiterst rechts heeft het zichzelf 
gediskrediteerd. Maar in de loop van de jaren zestig 
verkrijgt het ecovertoog nieuwe respectabiliteit 
door een links-radicale verschijningsvorm aan te ne
men. Bramwell schrijft daarover: 'It (ecologism, 
H R) had to move into acceptable patterns of political 
discourse, and, ironically, could only do so by beco
ming left-radical.' 

In deze visie valt dus de nadruk op continul'teit: 
bet ecovertoog is volgens Bramwell al oud, maar 
kent dankzij zijn ideologische ambivalentie verschil
lende gedaantes. Men zou aanvullende steun voor 
deze continW:teitsstelling kunnen vinden in de ver
schijningsdata van invloedrijke milieu- en groei
kritische publikaties: Rachel Carsons Silent SprinB 

( 1 96 2) -- over de gevaren van bestrijdingsrniddelen 
- The costs rif economic arowth ( 1967) van de econoom 
E.J. Mishan en Hardins artikel 'The tragedy of the 
commons', dat in 1968 verscheen. De verschij
ningsdata van deze publikaties liggen v66r of tijdens 
de culturele revolutie van de jaren zestig, hetgeen 
ertegen pleit om het milieuvertoog te reduceren tot 
een enkel hoofdstuk uit het verhaal van het 'ma
gisch' decennium . Het beschikt daarentegen over 
een eigen dynamiek en eigen intellectuele antece
denten. Bovendien zou de duurzaamheid van het 
ecovertoog tot op de dag van vandaag ook moeilijk 
te verklaren zijn, wanneer het daadwerkelijk een zo 
ondergeschikte betekenis zou hebben gehad. 

Maar bet is niet uitsluitend continW:teit wat de 
klok slaat. De milieubeweging moet immers ook ge
profiteerd hebben van de golf van links antikapitalis
me, roman tisch utopisme en anarchisme die eind ja
ren zestig, begin jaren zeventig de W esterse wereld 
overspoelde. De identificatie van de milieu-organi
saties met links is lange tijd zo ver gegaan, dat zij 
slechts een verlengstuk van de linkse politieke partij
en leken. De 'rode verzuiling' van de Nederlandse 
milieubeweging is in dit opzicht veelzeggend. 

Toch wordt de milieubeweging na een korte fase 
van politieke radicalisering als gevolg van de strijd 
tegen kernenergie in de tweede helft van de jaren 
zeventig, getekend door ontideologisering en verza
kelijking . In heel globale termen kan deze ontwikke
ling geduid worden als de gebruikelijke gang die vee! 
succesvolle sociale bewegingen doormaken: de re
volutionaire bezieling en spontaniteit van de begin
fase maken plaats voor professionalisering, veramb-
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telijking, institutionalisering. Tegclijk kan men con
stateren dat deze min of meer 'natuurlijke' ontideo
logisering van de milieubeweging plaatsvindt in een 
tijdsgewricht dat niet ten onrechte gekarakteriseerd 
wordt als een nieuwe slotakte van de grote ideolo
gieen. Alhoewel deze ontideologisering zich uit
strekt over het hele politieke continuum, is het dui
delijk dat vooral de linkerzijde erdoor getroffen 
wordt. 

De verzwakking van links is een proces dat al 
sinds het begin van de jaren tachtig bezig is zich te 
voltrekken, maar het is ongetwijfeld nog verder 
bevorderd door de stormachtige ontwikkelingen in 
Oost-Europa. De consequenties van dit alles maken 
zich ook voelbaar in het milieuvertoog. lmmers, na 
de volstTekte diskreditering van de voormalige com
munistische overheden en de ontdekking van de 
ecologische verwoestingen oostelijk van de Elbe, 
heeft een marxistische analyse welke milieuproble
men als inherent beschouwt aan de kapitalistische 
produktiewijze, aanzienlijk aail overtuigingskracht 
ingeboet. Ook het denken over de rol en betekenis 
van de overheid is be"invlo d door de Oost-Europese 
revoluties. Links is erg terughoudend geworden in 
het propageren van een sterke en stur nde overheid. 

Hier dringt zich een vergelijking met de naoor
logse situatie op, toen het ecologisme in diskrediet 
was geraakt door zijn associatie met uiterst rechts in 
de jaren dertig. Aileen door een links-radicale ver
schijningsvorm aan te nemen kon het zichzelf reha-

biliteren, aldus de historica Bramwell. Nu is de si
tuatie echter omgekeerd: links heeft in de ogen van 
velen sterk aan legitirniteit verloren, waardoor voor 
rechtse, behoudende krachten de kans ontstaat zich 
meester te maken van het ecovertoog. Oat de ver
binding van bijvoorbeeld nationalisme en ecologis
me onrustbarende precedenten kent, maakt Bram
well in haar bock overtuigend duidelijk. En dat ook 
vandaag de dag tendensen in de richting van een ver
binding van conservatisme en ecologisme waar
neembaar zijn, kan men zien in de politieke ex-ploi
tatie van religieuze sentimenten- denk aan de chris
ten-democratische rentrneesterschapsgedachte - en 
de conservatieve kapitalismekritiek zeals re-cente
lijk door de katholieke kerk geformuleerd in 
Centimus Annus. Ook neo-fascistische en extreem 
nationalistische groeperingen in Oost- en West
Europa mengen weer bruin met green in hun propa
ganda. Natuurlijk wil ik de christen-democraten en 
de katholieke kerk niet op ecn lijn stellen met neo
fascisten en militante nationalisten; waar het me om 
gaat is een politieke belangstelling voor het milieu
vertoog te illustreren, welke bepaalde conservatieve 
en semi-religieuze elementen uit dat discours ge
bruikt. Of de sociaal-democratie zich hiervan be
wust is, betwijfel ik in hoge mate. In icder gevalligt 
voor haar in 'het milieuvraagstuk' een zware politie
ke en intellectuele uitdaging. 
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Het PvdA-

Een verkiezingsprogram 
behoort eigenlijk te steu-

program van 
Verwey-Jonker 

Het proces van vrouwene
mancipatie stagneert. Van 

nen op een Beginselpro
gram, waarin principieel 
stelling wordt genomen 
ten aanzien van vragen als 
de verhouding tussen de 
privesfeer en de pubUeke 

HILDA VERWEY - JONKER 
een eerlijke verdeling van 
betaald en onbetaald werk 
is niets terecht gekomen. 
Vrouwen hebben wei 
'baanqes' gekregen, maar 

Sociolose; oud-voorzitter van het curatorium 
van de WBS. 

zaak en tussen vrijheid en 
gelljkheid. Het huidige Beginselprogram is niet 
meer actueel, te rninder omdat het nog uitgaat van 
een nationaal beleid, terwijl de grote problemen van 
het ogenblik - milieuvervuiling, armoede in de Der
de Wereld, grondstoffentekorten, drugscriminali
teit - de nationale grenzen te buiten gaan en aUeen 
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 hier buiten 
bespreking. 

Een sociaal-democratische partij mag geen pragrna
tische partij worden, die de problemen pas aanpakt 
als ze levensgroot tevoorschijn komen. Ze moet 
integendeel de visie opbrengen om die problemen 
te voorzien en daarom maatschappelijke ont-wikke
lingen bestuderen en altematieve oplossingen 
bedenken. De problemen, die we nu in Nederland 
kunnen voorzien zijn de volgende: 

Gevaren 

Er zijn niet-meer-tegen-te-houden processen aan de 
gang van versrijzinB en ontsroeninB. 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 ves
tigingsklimaat in dit dee! van Europa. Het betekent 
wei, dat de samenste!Hng van de totale bevolking en 
van de beroepsbevolking zich drastisch zal wijzigen. 
In concreto mogen we verwachten dat omstreeks 
2o3o een kwart van de totale bevolking hoven de 65 
jaar zal zijn en naar schatting 2 o procent allochtoon 
zal zijn (buiten Nederland geboren of van de tweede 
generatie). 

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 levensoms
tandigheden. 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 het hoofd te bieden zijn de 
volgende programpunten noodzakelijk. 

1. 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 
aanspraak maken op een volledige uitkering. Ou
deren en vrouwen moeten meer kansen krijgen in 
het arbeidsproces. De v UT 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. Bevolkinsspolitiek 
Het is gewenst dat het vruchtbaarheidscijfer weer 
stijgt tot het vervangingsniveau ( 2. 1 kind per 
vrouw). Daarvoor moet ,het mogelijk worden ge-
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maakt dat vrouwen of mannen betaald ouder

schapsverl'?[krijgen (drie jaar per kind met een maxi
mum van tien jaar). Grote aandacht moet worden 
besteed aan herintreding in het arbeidsproces na die 
periode. Creches en schoolkinderopvang moeten 
daarnaast blijven bestaan. 

3. Ouderenbeleid 
Om de maatschappij leefbaar te maken voor de gro
te stroom ouderen is een uitvoerig programma no
dig, dat vee! terreinen bestrijkt. 

a. lnkomen. De AOW mag niet achteruitgaan, de 
buren mogen niet steeds blijven stijgen. Jndi
vidueel en collectief sparen (via pensioenfond
sen) moet sterk worden aangemoedigd. 
b. Stadsplanning. De plannen voor openbare ge
bouwen zullen veel 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 Wetspaden komen zonder 
brommers. 
d. Gezondheid. Fysiotherapie moet in het pakket 
blijven. Huisartsen moeten (bij)geschoold wor
den in geriatric. Gymnastiek en zwemmen in 
warm water moeten worden gestimuleerd. Dit 
hele programma moet worden uitgewerkt door 
permanente adviesorganen van ouderenorga
nisaties en ouder gcworden deskundigen. Aan de 
nu-werkende generatie zal moeten worden dui
delijk gemaakt, dat dit programma voor hun toe
komst bestemd is. 

4· lmmioratiebeleid 
Het toelatingsbeleid zal vermoedelijk in handen van 
de EG komen te liggen. Daarbij moet Nederland bet 
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 beta! en om hen in hun eigen 
land te helpen de economie 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 ge"integreerd in de econo
mic, 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. We zullen op een tolerante manier 
met hun samen de (grote) problemen moeten op
lossen die te verwachten zijn, zoals jeugdcriminali
teit, polygamie en vrouwenbesnijdenis. 

5. Financierino 
Het hierboven beschreven programma brengt kos
ten mee, vooral wanneer het voorstel van betaald 
ouderschap wordt doorgevoerd. We kunnen die 
alleen 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 die~t te worden afgeschaft omdat 
die zoveel vrouwen in het 'grijze circuit' heeft ge
duwd. De belastingvrije voet zou verhoogd kunnen 
worden. De B T w 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. 
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Een korter 
arbeidsleven 

Vervroegde uittreding, het 
verlaten van het arbeids
proces voor de pensioen
gerechtigde leeftijd van 65 
jaar, heeft zich in de afgelo
pen twintig jaar sluipend 
tot een van de belangrijk
ste structurele veranderin-

WILLEM TROMMEL 
De vakbonden verzetten 
zich (nog) tegen de af
schaffing van de v u T en de 
invoering van flexibele 
pensionering. 3 Zij zien de 
v u T als een belangrijk stra
tegisch onderhandelings-

EN BERT DE VROOM 

Als sociolonen verbonden aan het Onderzoekscentrum 
Recht en Beleid van de Rijksuniversiteit Leiden 

gen in de arbeidssarnenleving ontwikkeld. Deze ont
wikkeling past in het door Dahrendorf geschetste 
beeld van de zogenaamde o E c o-samenleving, ge
kenmerkt door een zeer !age arbeidsparticipatie. 
Sinds de tweede helft van de jaren zestig zijn twee 
opvallende trends verantwoordelijk voor de dalende 
arbeidsparticipatie. 1 Er is sprake van een constante 
daling in de arbcidsparticipatie van zowel de jongste 
leeftijdsgroep ( 1 6- 24) als de oudste leeftijdsgroep 
(55-65) . Als gevolg daarvan wordt de huidige Ne
derlandse arbeidssamenleving gedragen door de 
leeftijdsgroep 25-55. 

Het beleid heeft zich tot nu vooral gericht op de 
participatie van jongeren, vrouwen en rninderhe
den. Pas sinds kort is de vervroegde uittreding een 
snel stijgend issue op de politieke en publieke agen
da geworden. Vooralsnog richt de aandacht zich op 
een specifiek instrument van vervroegde uittreding, 
narnelijk de v UT, zoals rond de recente CA o-onder
handelingen bleek. In het debat over vervroegde 
uittreding spelcn verschillende actoren en argu
menten een rol. Het is een handvol grote onderne
mingen dat de toon heeft gezet. Nadat de vuT hen 
jarenlang goede diensten heeft bewezen als op
lossing voor uiteenlopende interne bedrijfsproble
men, wordt de vrijwillige vervroegde uittreding nu 
steeds meer als een onbestuurbaar proces en zelfs als 
hinderlijk keurslijf ervaren. Men pleit daarom voor 
afschaffing van de VUT en de invoering van een flexi
bele pensionering. De grote ondernemingen zijn 
echter niet de enige die een dergelijke omkering 
voorstaan. Ook de ouderenbonden zitten ogen
schijnlijk op dezelfde lijn. 2 Het verschil is echter dat 
terwijl ondernemingen met flexibiliteit beogen de 
eigen controle te herstellen over de vraag wie wan
neer het bedrijf kunnen verlaten, voor de ouderen
bonden geldt dat zij de individuele keuzemogelijk
heid van oudere werknemers juist willen vergroten. 

instrument, maar ook als 
een belangrijk verworven recht. Het uitspelen van 
beide rnogelijkheden tegelijk geeft problemen. Oat 
bleek onlangs bij de c A o-onderhandelingen bij 
A K z o, waar de achterban de eigen vakbondsbe
stuurders terugfloot orndat deze de vuT hadden 'in
geleverd'. 

De overheid, tenslotte, begint zich ook steeds 
kritischer te uiten over de vervroegde uittreding. 
Daarbij wordt in de diverse beleidsstukken het pro
bleern niet zozeer als een allocatie-, maar vooral als 
een discriminatievraagstuk beschouwd. In dat ka
dcr past ook het pleidooi (afgelopen jaar) van PvdA
staatssecretaris Elske ter Veld voor de invoering van 
Aexibele pensionering. Een saillant feit is overigens 
dat de vervroegde uittreding de afgelopen decennia 
vooral bij de overheid sterk tot ontwikkeling is ge
komen . 

De meeste reacties op de uittredingstrend worden 
gekenmerkt door een versnipperde en instrumente
le benadering. Er is nauwelijks sprake van een inte
grale visie op de samenl1ang tussen arbeidsmarkt, so
ciaal beleid en levensloop. De oorzaak van de trend 
wordt vooral gezocht in het pull-q[ect van bestaande 
cxpliciete uittredingsregelingen, die individuele 
werknemers tot uittredingskeuzes 'vcrlokken'. Een 
dergelijke interpretatie versterkt de opvatting bij 
beleidsrnakers dat het proces simpel is bij te sturen 
of om te keren. Door afschaffing van uittredingsre
gelingen zal het proces wei worden gestopt. Het is 
een simpel en instrumented model van de werke
lijkheid, dat bovendien niet aileen feitelijk onjuist is 
maar ook de verantwoordelijkheid voor de uittre
ding ten onrechte uitsluitend bij individuele werk
nerners legt. De rol en verantwoordelijkheid van an
dere factoren - ondernemingen, vakbonden, over
heid - voor de gegroeide uittredingstrend wordt 
daarmee versluierd. ' 
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In dit artikel zuJJen we, aan de hand van recent on
derzoek, een meer genuanceerd beeld van de uittre
dingstrend proberen te geven. 

' Time for retirement' 

De houdbaarheid van de instrumentele 'pull-verkla
ring ' die veronderstelt dat de uittredingstrend het 
resultaat is van een sociaal beleid dat attractieve uit
tredingsmogelijkheden heeft gecreeerd, is in een re
cent verschenen internationaal vergelijkend on
derzoek op losse schroeven gezet. 4 In dit onderzoek 
('Time for Retirement') is een zevental Ianden ver
geleken. Tegenover de ontwikkelde verzorgings
staten Zweden, Nederland en Duitsland staan de 
markteconomieen van de vs en Engeland. Maar ook 
een Oost-Europees land van voor de omwenteling 
(Hongarije) en een land met een sterke centrale 
overheid (Frankrijk) zijn in het vergelijkende on
derzoek betrokken. Ondanks aile economische, 
politieke en institutionele ver:schillen tussen deze 
Ianden is er in de afgelopen twintig jaar in al deze 
Ianden sprake van cen voortgaande daling van de 
leeftijd waarop mensen het arbeidsproccs verlaten. 

Op voorhand zou men wellicht veronderstellen 
dat, naarmate er sprake is van een hoger ontwikkel
de verzorgingsstaat (met goede financiele regelingen 
om de kloof tussen inkomen uit arbeid en het officie
le pensioen te overbruggen) de uittreding ook nave
nant hoger zal zijn. Yoor Nederland en Duitsland 
lijkt deze vooronderstelling te worden bevestigd. 
Echter, hct beeld wordt weer verstoord door Zwe
den, waar het aantal en soort regelingen nauwelijks 
minder is, maar waar de arbeidsparticipatie van ou
deren beduidend hoger is dan in de genoemde twee 
verzorgingsstaten . Ook het feit dat de afschaffing 
van een bepaalde regeling - zoals een soort 'v u T' 

regeling in Duit land een aantal jaar geleden - niet 
gepaard is gegaan met een omkering van de uittre
dingstrend zet de instrumentele verklaring op losse 
schroeven. 

De kritiek op dit type verklaring wordt door de ont
wikkelingen in Engeland en de Yerenigde Staten be
vestigd. Beide Ianden worden bepaald niet geken
merkt door een uitgebreid aanbod van uittredings-

regelingen. De vs kennen bovendien expliciete wet
geving tegen leeftijdsdiscriminatie , die het de on
derneming (althans formeel) verbiedt om leeftijd als 
criterium voor bijvoorbeeld ontslag te gebruiken. 
Toch is ook in deze Ianden de afgelopen jaren sprake 
van een toenemende uittreding van oudere werkne
mers. S 

Yerschillen in politieke systemen kunnen hoog
uit de verschillen in omvang, doch niet de uittre
dingstrend zelfin de verschillende Ianden verklaren. 
Hetzelfde kan worden gezegd van de economische 
en technologische omstandigheden. Uit een verge
lijking tussen uiteenlopende economische sectoren 
in verschillende Ianden trekken Jacobs, Kohli en 
Rein de conclusie dat 'vervroegde uittreding zich 
vrijwel overal voordoet', ongeacht de sector-speci
fieke economische of technologische kenmerken en 
ontwikkelingen. 6 

De stu die Time for Retirement geeft een gedetail 
leerde beschrijving en analyse van de uittredings
trends in verschillende politieke, institutionele en 
sociaal-economische systemen. Het hoek biedt een 
met veel cijfers ondersteund inzicht in het massieve 
en uniforme karakter van deze ingrijpende trend, 
zoals deze zich op macro-niveau in industriele sa
menlevingen voltrekt. Een van de conclusies van het 
ondcrzoek is dat de vervroegde uittreding het re
sultaat is van een complexe samenhang van pull en 
push factoren. Analytisch heeft het onderzoek zich 
tocgespitst op de zogenaamde pathways in de ver
schillende Ianden. Het concept pathway omvat aile 
afzonderlijke en gecombineerde institutionele ar
rangementen die de peri ode tus en uittreding uit het 
arbeidsproces en de intreding in het normale ouder
domspensioen mogelijk maken. Dit concept maakt 
het mogelijk om niet aileen de expliciete, leeftijd
specifieke uittredingsregelingen in ogenschouw te 
nemen, maar alle mogelijke routes die in de praktijk 
worden gebruikt. De studie laat zien hoe in uiteen
lopende Ianden een reeks van expliciete en impli 
ciete uittredingsroutes zijn ontwikkeld. In Neder
land is bijvoorbeeld sprake van een zestal andere 
uittredingsroutes naast de vuT. Nederland neemt in 
het internationale spectrum overigens een extreme 
positie in. Niet aileen is de algehele arbeidsparticipa-

1. R. Oahrendorf, The Modern Social 
Coriflict. An essay on the politics <if liberty, 
London 1988 . 
2. Onder andere in de nota Pensioenen 
in perspectiefvan de cos so , ovGo 
en CSPO. 

4· Martin Kohli, Martin Rein , Anne
Marie Guillemard, Herman van Gun
stereo (Eds.), Time for retirement. 
Comparati ve Studies '!f Early Exit from the 
Labor Force, Cambridge: 199 1 . 

sociale druk, maar eerder uit de ' logi 
ca' van wetgeving, zoals beschreven in 
Lawrence M. Friedman, Your time 
will come: The Law <if Aae Discrimination 
and Mandarory Retirement, New York 
1984. 

3. Zie voor de verschill ende stand
punten van ouderenbonden, vakbon
den en werkgever o.a. Leeftijd, nr. 4 
Apri11991, Aaneen, nr, maart 1992. 

5. Het geringe effect van de 'Age ills
crimination in Employment Act' is 
voor een deel te verklaren uit de ont
staansgcschiedenis van deze wet, die 
niet is voortgekomen uit een massale 

6. Klaus Jacobs, Martin Kohli, Martin 
Rein, T estin the industry-mix hypothesis 
<if early exit, in Kohli et al 1 99 1 :36-67 
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tie van de beroepsbevolking relatief zeer laag, maar 
bovendien is de uittredingstrend hier het sterkst. 7 

Toch bieden de beschreven pathways geen volle
dige verklaring voor het uittredingsproces, 'omdat 
deze niet systematisch zijn onderzocht op het niveau 
van bedrijven en individuen' (Kohli et al., 199 • :9). 
Een dergelijke benadering is wei gekozen in een 
ander internationaal vergelijkend onderzoek, dat 
een vervolg is op het bovengenoemde onderzoek. 8 

In de rest van onze bijdrage bepalen wij ons tot de 
resultaten van dit onderzoek, voor zover het de ont
wikkeling in Nederland betreft. 

. Op basis van dit onderzoek op bedrijfsniveau 
willen wij de stelling verdedigen dat in de histo
rische ontwikkeling vervroegde uittreding van mid
del tot doe! is geworden. Van een aanvankelijk doel
rationeel proces is vervroegde uittreding een insti
tutionele praktijk geworden, dat zich heeft ont
trokken aan planmatige sturing. Daarmee komt de 
discussie over de mogelijke omkering van de trend 
in een nieuw daglicht te staan. 

De institutionaliserinB van een markt 

Uit het onderzoek in uiteenlopende bedrijven en 
sectoren blijkt nauwelijks sprake van variatie in de 
omvang van de uittreding.9 Deze constatering lijkt 
te wijzen op een ondergeschikte rol voor de zoge
naamde push factoren. Kennelijk is het voor de uit
tredingsvolurnes niet van belang of ondernemingen 
in technologische vernieuwingsprocessen zijn ver
wikkeld, of de sectorale werkgelegenheidsontwik
keling stagnatie dan wei groei vertoont, en of er 
sprake is van een overwegend krappe dan wei ruime 
arbeidsmarkt. Een en ander betekent niet dat ver
schillende ondernemingen gedurende kortere of 
langere perioden geen belang zouden hebben bij een 
grootschalige uittreding. Uit de bedrijfsstudies ko
men verschillende voorbeelden naar voren van on
dernemingen die zich actief opstellen bij het ont
werpen en de toepassing van uittredingsroutes, met 
het oog op afslanking, produktiviteitsverbetering of 
technologische vernieuwing. Over het geheel gene
men is de variatie echter beperkt. Dat suggereert dat 
de oorzaak van de trend gezocht moet worden in 

een typisch Nederlandse beleidsconstellatie, die een 
kennelijk aanzuigende werking heeft op oudere 
werknemers. 

Nadere analyse laat evenwel een opvallende va
rieteit zien bij de instrumentele vormgeving van de 
uittredingsregelingen in ondernemingen. Komt ver
vroegde uittreding in somrnige arbeidsorganisaties 
!outer tot stand door toepassing van een v UT-rege
ling, in andere ondernemingen domineren bijvoor
beeld (door het bedrijf aangevulde) werkloosheids
regelingen, of treffen we een evenwichtige mix van 
drie of vier verschillende uittredingsroutes aan. Dit 
suggereert dat het proces relatief ongevoelig is voor 
het gebruikte instrumentarium. Ook bij verschillen
de vormen van instrumentsubstitutie doet deze on
gevoeligheid zich voor. Zo leidde de introductie van 
vuT-regelingen in de jaren tachtig tot een verminde
ring van het aantal w A o-toetredingen. Bezien we de 
ontwikkeling in (kleine) bedrijven waar een VUT
regeling ontbreekt, dan blijkt ook hier op grote 
schaal vroegtijdige uittreding zich voor te doen. 
Hetzelfde geldt voor de vrouwelijke arbeidspopu
latie, die door onderbroken arbeidsloopbanen of 
door een gering aantal werkuren niet in aanmerking 
komt voor toepassing van de v u T: het blijkt dat 
zulks vooral consequenties heeft voor de aard van de 
bewandelde uittredingsroutes en nauwelijks voor de 
ui ttredingsom vang. 

Als doelrationele motieven slechts ten dele de 
ontwikkelingsgang bepalen en als ook de zuigkracht 
van specifieke instrumenten slechts van beperkte 
betekenis blijkt, dan lijkt de conclusie gerechtvaar
digd dat de exit-optie zelf is uitgegroeid tot een at
tractieve waarde, dan wei een onontkoombaar lot. 
Deze gedachte past binnen een benadering die we 
het institutionaliseringsperspectief zullen noemen. 
Volgens Scott (1987) 10 is sprake van institutiona
lisering wanneer intrinsieke waarde wordt toe
gevoegd aan een structuur of een proces dat voor
dien voornamelijk instrumentele betekenis had. Aan 
de hand van onze bedrijfsstudies wordt hieronder 
ingegaan op enkele kenmerken van dit institutiona
liseringsproces. 1 1 

7. Bert de Vroom and Martin Bloms
ma, 'The Netherlands: An extreme 
case', in Kohli eta] 1991:97-127. 
8. 'Firms, the State and the Chanching 
Age-structure'. Coordinatie: Wissen
schaftszentrum Berlin en Onderzoeks
centrum Sturing en samenleving. De 
resultaten van dit onderzoek zullen in 
de loop van dit jaar worden gepubli
ceerd in: Frieder Naschold en Bert de 

Vroom ( Eds.), Between v UT and 
sHu K K o . Firm level practi ces of early 
exit and lifelong work in industrialized 
countries, Berlin/New York: De 
Gruyter (in press). 
9. De onderzochte sectoren/bedrij
ven: basismetaal, banksector, publieke 
sector, elektrotechnische sector, en de 
sector van midden- en kleinbedrijf 

ce of Institutional Theory'. In Ad
ministrative Science Quarterly, 3 2 
91987),p. 494· 
I I . Voor een wtvoerige weergave van 
empirische bevindingen zie: W.A. 
Trommel en B. de Vroom 

1 o. W. Richard Scott, 'the Adolescen-

'The Lore-ley-effect of Early Exit' in 
Frieder Naschold and Bert de Vroom. 
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Forma tie van prrifessionele normen 
In de Nederlandse arbeidsverhoudingen wordt het 
streven naar consensus beschouwd als een groat 
goed . In dit klimaat passen geen eenzijdig opgelegde 
maatregelen; gedwongen ontslagen worden door
gaans zoveel mogelijk vermeden. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat een leeftijdsspecifieke vertrekre
geling als de v u T een form eel vrijwillig karakter 
draagt. Zelfs blijken in vee! gevallen leeftijdsspeci
fieke afvloeiingsregelingen, die in het kader van re
organisatie of sanering tot stand komen, op formele 
vrijwilligheid te berusten. 

Ondememingen die zulke regelingen willen toe
passen in het kader van een proces van herstructure
ring zien zich geconfronteerd met een sturings
vraagstuk: hoe wordt formele vrijwilligheid omge
bogen in effectieve afvloeiing, en op die plaatsen 
waar dat nodig wordt geacht? In grate bedrijven 
wordt een professionele middenlaag van perso
neelswerkers, gezondheidswerkers en sociaal wer
kers voor dit doe! ingezet. Morele en sociale argu
menten worden in stelling gebracht om ouderen 
ervan te overtuigen dat de exit-optie lang geen 
slechte keuze is:-niet aileen zou ze de jongere gene
ratie ten goede komen, ook zou de oudere zich een 
hoop ellende besparen indien hij verschoond bleef 
van nieuwe technologieen, werkmethoden en -ver
houdingen. 

De uitoefening van zulke pressies druist in tegen 
de uniforme principes die het sociaal beleid tot in de 
jaren zeventig kenmerkten. Dit beleid was immers 
ontstaan in een tijd van werkgelegenheidsgroei. De 
werkgever had een concreet belang bij de binding 
van werknemers aan zijn bedrijf, bescherming tegen 
de risico's van de arbeid werd in samenspraak met 
de vakbonden tot een vanzelfsprekende beleids
doelstelling uitgebouwd. Aanpassing van werkplek
ken, werktijden en/ of functies behoorden tot de 
dagelijkse taak van genoemde professionals. Tegen 
deze achtergrond is sturing met betrekking tot de 
eventuele exit van een specifieke personeelscatego
rie een novum. Ze brengt in het professionele han
delen in de eerste plaats een verschuiving van nor
men teweeg. Begeleiding van en voorbereiding op 
een vervroegde exit worden gerespecteerde taken; 
de uittreding zelf verliest de betekenis van een 

'nederlaag' en wordt meer en meer beschouwd als 
een positieve vorm van sociaal beleid, een instru 
ment ter bescherming van een relatief zwakke cate
gorie. 

Deze verschuiving van normen heeft mede tot 
gevolg dat ook andere vertrekopties dan de formeel 
vrijwillige zich aandienen. Neem het geval van een 
56-jarige fabrieksarbeider met rugklachten, wiens 
afdeling bovendien zal moeten inkrimpen. Als de 
vuT pas bij 6o jaar in kan gaan en een eventuele af
vloeiingsregeling bij 57. 5 jaar, loont het dan niet de 
moeite om eens de mogelijkheden van het w A o-tra
ject te bezien? De omstandigheid dat sturingsinspan
ningen random vervroegd vertrek geleidelijk in gang 
hebben gevonden in de organisatie leidt gemakkelijk 
tot een legitimatie van rationele calculatie, niet ai
leen aan werkgeverszijde, maar ook bij de oudere 
werknemer zelf. Veelallaten de institutionele regels 
- rond ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag, ver
vroegd uittreden - voldoende beslissingsruimte om 
ten behoeve van private belangen te worden in
gezet; nieuw is nu vooral de professionele onder
bouwing ervan. 

Heeft de hier geschetste omslag in het sociaal beleid 
een strategische functie ten tijde van herstructure
ring, de klimaatsverandering die er het gevolg van 
is, blijft veelal ook na zo'n herstructurering bestaan. 
Meyer en Rowan ( 1 9 77) I 2 benadrukken het belang 
van dit mechanisme . De 'onderhandelde exit' is niet 
aileen een 'nuttige interventie', maar ook een op 
zichzelf waardevolle gebeurtenis die voortvloeit uit 
de 'objectieve', professionele standaards van de so
dale beleidssector. De mogelijkheid tot vroegtijdig 
uittreden is dan een respectabele vorm van sociale 
en medische zorg die moet worden gekoesterd. Jep
person I 3 laat zien dat sociale praktijken aldus een 
normatieve lading krijgen: men is geneigd ze te her
halen omdat ze 'uit zichzelf goed' geworden zijn. 

Onbedoelde nevolsen 
De formatie van nieuwe professionele normen, zo

als hierboven aangeduid, leidt tot tal van onbedoelde 
gevolgen. Allereerst kan worden gewezen op de ge
leidelijke veronachtzaming van beleid, dat gericht is 
op een evenwichtige balans tussen de capaciteiten 

I 2. Meyer, J.W . and B. Rowan 'Insti
tutional Organizations: Formal 
Structure as Myth and Ceremony' . In 
American journal of sociology, 8 3, 
I977 p. 340-363. 
I 3. Jepperson, R.L. Institutionalism. 
Stanford Univerity and Yale 
University, december I987. 
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van ouderen en de inrichting van bet werk. J uist om
dat ouderen steeds vaker vervroegd vertrekken, 
wordt zo'n beleid minder noodzakelljk geacht. 
Waarom zou men nog vee! tijd en geld steken in za
ken als herplaatsing, aanpassing van taken of func
ties, en rei"ntegratie als 'externallsering' van de pro
blematiek gangbaar is geworden? Deze verwaar
lozing van internaliseringsstrategieen wordt zo een 
zelfstandige factor bij de bestendiging van het vroeg
tijdig uittreden. Immers, gebrek aan preventieve en 
beschermende zorg in bet personeelsbeleid ver
hoogt het risico op vroegtijdige uitval. 

Een verwant vraagstuk is gelegen in de eliminatie 
van werkgelegenheidsvormen, die van oudsber een 
(tijdelijk) onderdak baden aan oudere werknemers 
die in hun oorspronkelijke functie minder goed in
zetbaar waren geworden. Het voortdurend streven 
eenvoudig werk te automatiseren Ugt hieraan ten 
grondslag, maar ook het zogenaamde flexibilise
ringsstreven dat in de jaren tachtig de uitbesteding 
van werkzaamheden deed toenemen. Arbeid die bij 
uitstek geschikt was voor een (tijdelijke) verlichting 
van taken verdween zo buiten de poorten. Ook hier 
zien we weer het onbedoeld gevolg optreden: het 
uittredingsproces werd blijvend gestimuleerd door 
de gestage afname van interne berplaatsingsmoge
lljkheden. 

Door zulke mechanism en neemt het uittredings
proces de vorm aan van een selffulfilling prophecy. 
De noodzaak een en ander te rechtvaardigen ver
mindert, het proces neemt een 'natuurlljk' karakter 
aan. 

Deze vanzelfsprekendheid manifesteert zich ge
leidelijk ook in de cultuur van de arbeidsorganisatie. 
Stereotype ideeen over de produktiviteit, de veran
deringsgezindheid of de schollngsbereidheid van ou
deren komen gemakkelijk bovendrijven als gevolg 
van een toename van vervroegde uittreding. Als 
juist ouderen bij reorganisaties of innovaties als eers
te verdwijnen, ontstaat gemakkelijk het beeld dat 
ouderen niet mee kunnen komen met veranderin
gen, nieuwe werkmethoden en/ of produktivi-teits
eisen. De betrokken professionals dragen voortdu
rend bij aan deze (onbedoelde) produktie van stere
otype gedachtengoed. Zo zal men steeds minder 
geneigd zijn te investeren in de kennis en vaardigbe
den van ouderen - juist vanwege het feit dat oude-

ren steeds eerder vertrekken - betgeen de suggestie 
versterkt dat ouderen minder gescbikt zijn voor trai
ning en schollng. De produktie van zulke opvattin
gen heeft niet aileen invloed op het functioneren en 
de toekomstverwacbtingen van de oudere werkne
mers zelf. Oak jongere coli ega's en leidinggevenden 
anticiperen in toenemende mate op de voortijdige 
exit van de oudere werknemer. 

Een uittredinasmarkt 
Institutionalisering boudt niet noodzakelijk een toe
name van formele mogelijkheden in. Om die reden 
is bet verklaarbaar dat de vanzelfsprekendheid van 
uittredingsprocessen ook toeneemt in organisaties 
waar 'onderbandelde uittredingsroutes', zoals de 
VUT, niet bestaan. Het feit dat in zulke bedrijven 
eveneens belangrijke uittredingstrends tot ontwik
keling komen, kan niet uitsluitend worden toe
geschreven aan significant hogere arbeidsrisico's. 
Tevens is sprake van wat Dimaggio en Powell I 4 de 
neiging tot institutioneel isomorphisme noemen: 
kleinere eenheden in een populatie worden ge
dwongen de institutionele kenmerken van grotere 
eenheden (c.q. de leidende industrieen) te irniteren. 
Overname van de exit norm, die een positieve waar
de toekent aan het vervroegd uittreden, kan aldus 
worden beschouwd als de aanpassing aan nieuwe 
opvattingen over de maatschappelijke verantwoor
delijkheid van organisaties. Dit betekent een gelei
delijke verschuiving in de betekenis die aan sociale 
verzekeringen wordt verleend: deze zijn niet meer 
aileen een financiele dekking tegen onvoorziene 
arbeidsrisico's, maar tevens een bron van mogelijk
heden in bet kader van strategisch en sociaal beleid. 
De toepassing van sociale verzekeringen wordt dan 
in toenemende mate bescbouwd als 'iets dat in bet 
verleden werd verdiend en in het heden mag wor
den geclaimd als een recht op zicbzelf. 

Niettemin heeft het proces van institutionalise
ring wel een belangrijke impuls gekregen door de 
berhaalde toepassing van onderhandelde uittre
dingsroutes in tal van bedrijfstakken. Daarmee 
wordt niet aileen op de v u T gedoeld. Gedacbt kan 
ook worden aan de bovenwettelijke aanvulling die 
verschillende ondernemingen aan w A o-gerecbtig
den uitkeren, alsmede aan de afvloeiingsregelingen 
die ondernemingen vastleggen in een zogenaamd 

I 4· Paul J. DiMaggio and Walter W. 
Powell The iron Caae revisited: Insti
tutional Isomorphism and collective 
Rationality in Oraanizational Fields In: 
American Sociological Review Vol. 
48, I988, p. I47·I6o. 
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'sociaal plan', dat in ondcrhandeling met de vakbon
den tot stand komt. Uit ons onderzoek komt naar 
voren dat zulke regelingen soms jarenlang worden 
toegepast en daardoor als een verkapte VUT-rege
ling gaan fungeren voor ouderen hoven de 55 of 
57,5 jaar, met dit verschil dat een belangrijk deel 
van de kosten door de publieke werkloosheids
voorzieningen gefinancierd wordt. 

Aldus wordt een produkt samengesteld - deels 
op basis van het sociale zekerheidsstelsel, deels op 
basis van !outer private arrangementen - waarbij de 
oorspronkelijke motieven er weinig meer toe doen. 
Of deze motieven nu gelegen waren in de noodzaak 
van economische herstructurering of in de bestrij
ding van jeugdwerkloosheid, de sociale partners zijn 
gaan accepteren dat de uittredingsmarkt nu eenmaal 
een feit is en vinden elkaar in het gemeenschappelijk 
belang deze markt te reguleren, teneinde concur
rentie rond de 'uittredingsprodukten' te vermijden. 

Het gilde van sociale professionals in arbeidsor
ganisaties heeft zich in zekere zih ontwikkeld tot een 
invloedrijke groep 'marketeers' van private en pu
blieke exitarrangementen. Die ontwikkeling was 
(en is) in sommige perioden functioned voor de be
drijfsstrategische belangen van hun broodheren. 
Maar de groep zelf legitimeert deze taak in term en 
van een nieuwe professionele ideologic, beter be
kend als 'human resources management'. In deze 
ideologic wordt afgerckend met de uniforme be
leidsprincipes van de jaren zeventig en worden 'ver
trekopties' als zinvol instrument van een (geindivi
dualiseerd) personeelsbeleid omarmd. De op-komst 
van flexibele arbeidsvormen of van zogenaamde 
'outplacement-praktijken' passen in deze ontwikke
ling, evenals een creatieve om gang met de optics die 
uit de institutionele omgeving voortvloeien. 

Tegen de hier geschetste achtergrond is de op
komst van een tamelijk stabiele vraag naar vervroeg
de uittreding niet verwonderlijk. Van mono-causale 
relaties tussen uittredingsarrangementen en uittre
dingsgedrag is geen sprake en het valt dan ook te be
twijfelen of de uittredingsmarkt eenvoudig kan wor
den 'vernietigd' indien zulks om wat voor red en ook 
nagestreefd zou worden. 

Discussie 

De beschreven structurele en massieve uittredings
trend moet worden beoordeeld tegen de achter
grond van de drie sferen van de verzorgingsstaat: ar
beidsmarkt, sociaal beleid en levensloop. Deze drie 

sferen hangen dusdanig samen dat ingrijpende ver
anderingen in de ene sfeer directe gevolgen hebben 
voor de andere. In de ideaaltypische vorm is deze 
mix gebaseerd op volledige werkgelegenheid, socia
le zekerheid die de verschillende risico's voor het 
wegvallen van inkomen uit arbeid dekt, en een le
vensloop met een relatief korte voorbereidende fase 
op het arbeidsleven en een pensioen voor de laatste, 
eveneens relatief korte levensfase. De grens tussen 
deze drie fasen is formeel gefixeerd bij r 5 en 65 jaar. 

De specifieke samenhang tussen arbeidsmarkt, 
sociaal beleid en levensloop heeft in de loop van deze 
eeuw geleid tot een gelntegreerde en complexe ins
titutionele en sociale structuur, die als het Neder
landse arbeidsbestel wordt aangeduid . De vorm
geving en centrale betekenis van het arbeidsbestel 
heeft er toe geleid dat de arbeidssamenleving naast 
een econornische waarde ook steeds meer een in
trinsieke waarde heeft gekregen: 'inkom en, plaats in 
de samenleving, sociaal aanzien, kortom het maat
schappelijk 'zijn' dankt men in hoge mate aan de 
plaats in het arbeidsbestel'. 1 5 

Zoals in het voorgaande geschetst, lijkt het ar
beidsbestel haar eigen ondergang te produceren. De 
omvangrijke uittredingstrend in de afgelopen de
cennia heeft geleid tot een verschuiving in de !evens
loop en leidt nu tot toenemende problemen bij de 
afstemming met de twee andere dimensies van de 
verzorgingsstaat. Vooralsnog spitst het publieke de
bat zich toe op de afstemrning tussen levensloop en 
sociale zekerheid. De vraag naar betaalbaarheid van 
bijvoorbeeld de A ow wordt steeds nadrukkelijker 
gesteld. Op basis van demografische ontwikkelingen 
wordt echter op terrnijn ook een probleem tussen 
arbeidsmarkt en levensloop verondersteld. 

Het proces van vervroegde uittreding laat niet alleen 
zien hoe arbeidsmarkt, levensloop en sociaal beleid 
samenhangen, maar de ingrijpende gevolgen maken 
het noodzakelijk om deze samenhang opnieuw in 
een principiele politieke discussie te betrekken. De 
politieke vraag is of we moeten volharden in het tot 
nu toe gangbare re-actieve beleid, waarbij het accent 
vooral op de technische en administratieve kanten 
van het sociale beleid heeft gelegcn. De ontwikke
ling in Nederland heeft geleid tot een patroon waar 
vervroegde uittreding ook definitieve uittreding is. 
De verzorgingsstaten Nederland en ook Duitsland 
zijn te typeren als 'exit=exit' Ianden. In dit passieve 
verzorgingsstaatmodel nemen noch afzonderlijke 

15. H.G. Hamaker, Ontwikkelinaen 
in arbeid en beroep, in H.G. Hamaker 
(red.), Arbeid, beroep en samen· 
leving, Assen 198 1. 
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ondernemingen, noch de overheid vcrantwoorde
lijkheid voor de werkgelegenheid (van ouderen). In 
de plaats daarvan domineert een zorgverantwoorde
lijkheid die door inkomensoverdrachten mogelijk 
wordt gemaakt. De regulerende bemoeienis van so
ciale partners in deze maakt dat ook het marktme
chanisme niet kan bijdragen aan een hogere arbeids
participatie van ouderen; in de plaats van een ar
beidsmarkt manifesteert zich een uittredingsmarkt. 

Vergelijking met andere Ianden laat op dit punt 
een aantal mogelijke alternatieven zien. Zweden is 
het voorbeeld van een actieve verzorgingsstaat, 
waarbij exitmogelijkheden worden gecombineerd 
met een duidelijk relntegratiebeleid, wat de relatief 
geringere uittreding van oudere werknemers deels 
verklaart. In een marktmodel , zoals dat van de Ver
enigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, is de 
overheidsbemoeienis gering en is vooral het beleid 
van de afzonderlijke onderneming bepalend voor de 
totstandkoming van uittredingsbeslissingen en -
condities. Mede door gebrekkige uitkeringen zijn 
uittredingen lang niet altijd definitief en zoeken vee! 
ouderen een inkomen uit een nieuwe betrekking, 
ter aanvulling op een relatief laag pensioen. In het 
Japanse model treffen we een vergelijkbare situatie 
aan, met dit verschil dat de grote ondernemingen 
verantwoordelijkheid nemen voor de levenslange 
werkgelegenheid van hun medewerkers. Na het be
reiken van de 'pensioengerechtigde leeftijd' ('Tei
nen') draagt de onderneming zorg voor een nieuwe 
betrekking op de secundaire arbeidsmarkt (tegen 
slechtere arbeidsvoorwaarden, maar met een klein 
pensioen). Hier tonen ondernemingen zich in-nova
tief bij de ontwikkeling van werkgelegenheidsvor
men die de benutting van de arbeid van ouderen tot 
op hoge leeftijd mogelijk maken. 

Herverdeling van arbeid tussen de generaties zou de 
uitkomst van een politieke afweging moeten zijn. 
Nu wordt vanuit de politick bijgedragen aan de be
stendiging van een sociaal cultureel klimaat waarin 
het voortijdig vertrek van de arbeidsmarkt een 
vanzelfsprekende zaak is: oud=uit. Mocht een om
kering van de uittredingstrend in de toekomst ech
ter een macro-economische noodzaak worden, dan 
moet worden betwijfcld of de sociale partners vol
doende gemotiveerd en in staat zullen zijn deze te 
bewerkstelligen. Een waarschijnlijker scenario is 
veeleer een toenemende 'segmentering' van de uit
tredingsmarkt. En er zullen sterke sectoren zijn, die 
financieel aantrekkelijke uittredingsrcgelingen op 

collectief niveau blijven organiseren. Er zullen sec
toren zijn die ge"individualiseerde of naar beroeps
groepen gedifferentieerde regelingen treffen. In de 
hogere inkomenscategorieen zullen individuen wel
licht zelf hun vervroegde uittreding organiseren via 
de aanbiedingen van commerciele verzekeringsmaa
tschappijen. Mogelijk zal het aantal private uit-tre
dingsroutes voor specifieke categorieen op de ar
beidsmarkt afnemen, maar of dit consequenties 
heeft voor de uittredingsnorm en het uittredingsge
drag valt te bezien. 

Toenemende polarisatie tussen groepen werkne
mers als gevolg van sterk uiteenlopende uittredings
mogelijkheden en -condities - is ons inziens on
gewcnst . Dit verdraagt zich niet met het uitgangs
punt van gelijke maatschappelijke rechten en plich
ten. Om diezelfde reden moet de toenemende leef
tijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt - een sluipend 
effect van de uittredingspraktijk - worden be-kri 
tiseerd. De vanzelfsprekende wijze waarop 'leef
tijd' tot een oplossing voor diverse bedrijfsproble
men is geworden, is onaanvaardbaar. Arbeid ver
tegenwoordigt nog altijd een waardevol sociaal, cul
tureel en economisch goed. 

Deze vanzelfsprekendheid zou doorbroken kun
nen worden indien aan werkgevers grotere inspan
ningsverplichtingen worden opgelegd met betrek
king tot preventieve zorg en rei:ntegratie. Een ande
re weg is die van verkorting van het arbeidsleven; 
niet langs leeftijd specifieke lijnen, maar bij voor
beeld door verkorting van de arbeidsduur of door 
tijdelijke uittreding gedurende de verschillende fa
sen van het arbeidzame Ieven. 

Van de sociaal-democratische beweging - die haar 
politieke ideeen gevormd heeft rond een expliciete 
en gewenste samenhang tussen arbeid, sociaal beleid 
en levensloop - zou mogen worden verwacht dat 
een politieke keuze wordt gemaakt voor een gelegi
timeerde, rechtvaardig georganiseerde verkorting 
van het arbeidsleven dan wei voor een door de over
heid gestimuleerd herstel van de arbeidsdeelname 
door ouderen. Vertrouwen op 'de markt', zoals ve
len tegenwoordig bepleiten, client in dit bestek geen 
enkel doe!. Het leidt tot een 'vlees noch vis' benade
ring metals resultaat dat op termijn noch rechtvaar
digheidsdoelstellingen noch participatiedoelstellin
gen worden behaald. 
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Hetnieuwe 
huisvestings

beleid 
In Nederland staan zes mil
joen woningen: dure huur
flats met vier of vijf ka-

- een minimaal kwaliteits
niveau voor iedereen; 

mers,vrijstaande eigen wo
ningen met een ruime tuin, 
vooroorlogse arbeiders
woningen waarvan het op
knappen reeel meer geld 

ARIE DE J ONG 

- voldoende beschikbaar
heid van betaalbare hills
vesting voor mensen met 
de laagste inkomens onher
roepelijk afgedekt door 
een inkomenssubsidie; 

Lid van de T weede Kamer voor de PvdA 

kostte dan de bouw, en miljoenen rijtjeswoningen 
met een pannen dak. Met wat passen en meten is het 
mogelijk in negen van de tien woningen met vier of 
vijf mensen samen te wonen; dat wil zeggen als je 
elkaars intimiteiten verdraagt. -Bij het bouwen, on
derhouden, opknappen en verdelen van die zes mil
joen woningen heeft de overheid (Rijk en gemeen
ten) een grote ro l gespeeld. Nu nog staat er voor de 
huisvesting meer dan J I 2 miljard op de rijksbegro
ting, zijn er bergen regels die vooral voor in-gewij 
den toegankelijk zijn en he! pen vele kubieke meters 
dossiers om woningen toe te wijzen of de huuron
twikkeling te rechtvaardigen. Maar er is een hele
boel aan het veranderen, deels gestuurd, deels slui
penderwijs. 

Aile aanleiding om een antwoord te geven op de 
vraag: wat is een moderne sociaal-democratische vi
sic op het huisvestingsbeleid? 

Als de ware deskundigen mij dat kunnen vergeven 
zal ik het huisvestingsvraagstuk in dit artikel van eni
ge afstand benaderen . Want een visie van binnenuit 
op de Nederlandse huisvesting betekent weggezo
gen worden in een moeras van fijnregeling, gecom
pliceerd jargon en financiele kneepjes. In een moe
ras weet je wat er gebeurt als je armenvol modder 
opzij gooit: het vult zich met nieuwe modder. 

Overigens is het niet eenvoudig om 'tijdloze' ken
merken van sociaal-democratische huisvestingspo
litiek weer te geven. Het komt aan op de invulling, 
gegeven de omstandigheden. Hierna volgt stevige 
kritiek op de huisvestingspolitiek in het verleden. 
Dit betekent niet dat de toen gevoerde politick in de 
context van destijds afkeurenswaardig is, maar voor
al dat de toenmalige politick nu en straks niet houd
baar i . En wat de 'constanten' betreft in sociaal 
democratische huisvestingspolitiek, denk ik dat het 
vooral gaat om: 

- macht bij bcwoners. 

De staat van de Nederlandse huisvestinB 
In de komende twintig jaar groeit de woningvoor
raad nog tot ruim hoven de zeven miljoen, mis
schien dichter bij de acht miljoen. Oat hangt af van 
de preciese bevolkingsgroei (schatting is een groei 
tot meer dan 17 miljoen mensen, daarna een gelei
delijke afname) en het gemiddeld aantal bewoners 
per woning. In I 990 woonden gemiddeld 2,6 perso
nen in een woning in Nederland. Oat was meer dan 
in andere W esteuropese Ianden zoals het Verenigd 
Koninkrijk (2,5), Spanje (2,4), Duitsland (2,3) en 
Dencmarken ( 2, 1). Die Ianden !open ook als het wa
re vooruit op onze toekomstige bevoJkingssamen
stelling. 

Van elke twintig woningen zijn er elf een huurhuis 
en negen een eigen woning. Heel geleidelijk groeit 
het aandeel van de eigen woningvoorraad. In 2ooo 

zul len er naar schatting in Nederland evenveel huur
huizen als eigen woningen staan. 

Van elke tien woningen in Nederland zijn er drie aan 
een portiek of in een flatgebouw. Zeker voor een 
dichtbevolkt land is dat weinig. In Duitsland gaat het 
om meer dan de helft van de woningen en in Ianden 
als Denemarken, Frankrijk en Portugal om ten min
ste vier van elke tien woningen. Misschien komt dat 
wei, doordat Nederland weliswaar sterk verstede
lijkt is, maar nauwelijks grote steden kent (met 
meer dan een half miljoen inwoners) . Nederland 
heeft een sterk genivelleerde voorraad. Bijna geen 
krotten, maar ook weinig 'kastelen'. Vrijwel ner
gens hebben zoveel woningen centrale verwarming 
en bad of douche, behoorlijke isolatie en een vol
doende grote keuken. Plaatselijk kunnen echter gro
te verschillen optreden. In steden als Amsterdam of 
Rotterdam staan bijna uitsluitend huurwoningen, 
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maar in andere delen van Nederland, en ook in rand
gemeenten van steden, loopt het eigen-woningbezit 
op tot 6o procent en hoger. In nieuwbouwwijken, 
hoe saai ze vaak ook zijn, is de kwaliteit van de hui
zen stukken hoger dan in de wederopbouwwijken 
uit de jaren vijftig. 

Vooral in de steden en groeigemeenten staan vee! 
van dezelfde woningen op een hoop. Oat werkt so
ciale eenvormigheid in de hand. Die dichtheid wordt 
niet altijd als een probleem ervaren (zoals in de wij 
ken die grotendeels bestaan uit eigen-woningbezit), 
maar soms we!, zoals in een hoogbouwwijk met hu
ren van meer dan j6oo,- per maand of een verval
len oude stadswijk met vee! kleine en gehorige por
tiekwoningen. 

Zichtbare en onzichtbare veranderinsen 

In 1989 passeerde de 'Nota Volkshuisvesting in de 
jaren negentig' de Tweede Kamer. Deze nota mar
keerde een stevige verandering in het politieke den
ken. Eigenlijk was de politieke positie van het huis
vestingsbeleid al gekanteld bij de parlementaire en
quete over de bouwsubsidies. Die was weliswaar ge
richt op de vraag of institutionele beleggers zich bad
den verrijkt met overheidssubsidies, maar voor niet
ingewijden was het reden voor een kritische her
overweging van veertig jaar na-oorlogs huisvestings
beleid. 

Ik houd het er op, dat daarin de centrale reden lag 
waarom de c DA-fractie de geestverwante staatsse
cretaris Brokx tot aftreden bracht. Hoe zou met ie
mand die al negen jaar verantwoordelijk was voor 
het huisvestingsbeleid een nog onuitgesproken maar 
onvermijdelijke koerswijziging kunnen worden be
werkstelligd? Brokx werd ook niet vervangen door 
iemand uit de kring van de volkshuisvesters, maar 
door een niet-ingewijde, Heerma. Deze combineer
de de eigenschappen vereist voor verandering : lang
durig wethouder, dus kritisch vanuit de gemeente
lijke bestuurspraktijk; een niet-ingewijde, dus in 
staat om afstand te nemen; een ervaren organisatie
adviseur, die in staat zou zijn een ingewikkelde 
structuur te reorganiseren. 

Heerma was er bij zijn aantreden van overtuigd 
dat hij zich niet direct moest Iaten onder neeuwen 
door belangenbehartigers en de zeer deskundige 
ambtenaren. Om een herijking van het huisvestings
beleid op de agenda te krijgen, besloot hij een alles
omvattende notate Iaten schrijven; die moest, in de 
woorden van Heerma, dienen voor 'een nieuwe 
consensus over de volkshuisvesting'. Zoals gebrui
kelijk werden in de lange procedure van advisering, 
overleg en politieke acceptatie de scherpe kanten 

van de voorgestelde ingrijpende beleidsverandering 
bijgevijld. Hoewel de nota het huisvestingsbeleid in
grijpend omboog, durf ik de stelling aan, dat zij een 
overgangsprodukt was en antwoorden gaf op vragen 
die tien jaar eerder al gesteld hadden moeten wor
den. Die antwoorden liepen het gevaar al bijna ver
ouderd te zijn toen ze werden gegeven. Maar omdat 
het huisvestingsbeleid vee! te lang een kwestie was 
voor de ingewijden, duurde het ook lang voordat 
zicht ontstond op herorientatie. 

Ook ik ontkom er niet aan te erkennen dat de nu 
volgende schets van de veranderingen in de huisves
ting tijdgebonden zijn. Deze beschrijving biedt 
evenwel een adequaat uitgangspunt voor de formu
lering van een sociaal -democratische visie op toe
komstige huisvestingspolitiek. 

Het verblekende overheidsoptreden 

In het begin van de jaren tachtig werd meer dan 90 
procent van de nieuwbouw gesubsidieerd. Ook het 
overgrote dee! van de woningverbetering en van het 
groot onderhoud kwam met subsidie tot stand. Die 
opgave was, zeker de omhoog geschroefde bouw
prograrnma's, onbetaalbaar. Daarom was een true 
bedacht. Omdat de mini ter van Financien vooral in 
de kasuitgaven was ge'interesseerd en omdat meerja
rencijfers slechts een jaar of vier vooruit keken, 
werden steeds meer subsidies uitgesmeerd over een 
groot aantal jaren. Dit stapeleffect vie! minder op 
toen de inAatie in de dubbele cijfers liep, maar bleek 
desastreus toen de inAatie eenmaal was beteugeld. 
De overmatige financiele overheidsbemoeienis was 
weliswaar verklaarbaar uit een behoefte om werkge
legenheid te bevorderen bij een terugvallende eco
nomic, maar op termijn bleek het een uiteenspat
tende luchtbel. De bemoeienis van de rijksoverheid 
was niet aileen financieel. Aile gesubsidieerde plan
nen moesten worden goedgekeurd door het minis
terie. En voor aile bestuurders was er de jaarlijkse 
kermis van de bouwcontingenten: op grond van 
aanvragen door gemeenten en via een onduidelijke 
beleidsmolen kregen de gemeenten aantaUen ge
subsidieerde woningen toegewezen. In een situatie 
waarin men gewend is om meer dan 90 procent 
gesubsidieerd te bouwen, een hoogst vi tale gang van 
zaken. Daarnaast moesten aldie gesubsidieerde wo
ningen en verbeteringen voldoen aan de door het 
ministerie gestelde 'subsidievoorwaarden', zodat 
ook de greep van de centrale overheid op de woon
kwaliteit heel sterk was. Zodoende groeide een 
structuur waarin de centrale overheid de woning
markt geheel beheerste. Dit werd mogelijk ge
maakt door de 'subsidieverslaving': greep op de aan
tallen woningen en de vel'deling over de gemeen-
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ten, greep op de kwaliteit naast het voorschrijven 
van de buren, overheersende invloed op het functio
neren van de verhuurders, enzovoort. Nu al een 
dee! van deze dominante bemoeienis is verdwenen, 
is het bijna onvoorstelbaar hoe 'Oosteuropees' de 
Nederlandse volkshuisvesting gedurende decennia 
was. Een speelveld voor plansocialisten. Een aanpak 
die uiteraard volkomen verklaarbaar is uit de jaren
lange woningnood en de noodzaak van wederop
bouw na de Tweede Wereldoorlog. 

De eerste stap om de rijksoverheid op afstand te 
zetten, stond in de in 1985 in werking getreden Wet 
op de Stads- en Dorpsvernieuwing. De subsidies 
voor negentien regelingen werden samengevoegd in 
een geldstroom van meer dan een miljard naar 
gemeenten die hierdoor een brede bestedingsvrij
heid kregen. Het bleef overheidsbemoeienis, maar 
de beleidsvrijheid werd doorgeschoven van centrale 
overheid naar gemeenten (met een wat onduidelijke 
rol voor de provincies bij de kleinere gemeenten). 
De ware plansocialist kon zich voortaan ook thuis
voelen als wethouder stadsvernieuwing. Eindelijk 
konden zo de enorme achterstanden worden aange
pakt in de oudere stadswijken en de binnenstcden. 

De afgelopen jaren, met een beleidsfilosofie die is 
terug te vinden in de Nota VolkshuisvestinB van Heer
ma, is het proces van reductic van bemoeienis van de 
rijksoverheid doorgegaan. Net zoals bij de stads- en 
dorpsvernieuwing is de primaire gedachte de over
heidsbemoeienis niet zozeer te reduccren, maar de
ze over te dragen aan of te concentreren bij het ge
meentebestuur. 

De onvermijdelijke reductic van de subsidiestro
mcn in de huisvesting valt dus sam en met het decen
traliseren van de belcidsvrijheid. Maar gemeenten 
komen tot de ontdekking dat de overgedragen ins
trumenten sterk aan kracht hebben verloren. En 
eenmaal gedecentrali eerde budgetten ontkomen 
niet aan bezuinigingen, zoals nu bij stads- en dorps
vernieuwing het geval is. Het reduceren van over
heidsbemoeienis wordt bereikt via de omweg van 
decentralisatie. Het zijn de gemeenten die berner
ken dat de pasverworven beleidsruimte verbleekt in 
hun handen. Zo werd bij de recente behandeling van 
de Huisvestingswet al kamerbreed aangekondigd dat 
over een jaar of vijf het zogenaamdc voordracht
stelsel geschrapt kon worden: het woonruimtever
delingssysteem waarbij gegadigden zich bij de ge
meente moeten inschrijven, gaandeweg ofbij urgen
tie heel snel punten verzamelen en na een wachttijd 
van soms jaren door de gemcente worden 'voorge
dragen' voor een waning. Daarmee is de eerste 
vraag voor de nog volgendc visie op het toekomstig 
huisvestingsbeleid: Welke rol is daarin weggelegd 

voor de centrale overheid en de gemeentelijke over
heden? 

Heroriiintatie van de sociale verhuurders 

Rond de eeuwwisseling werden woningbouwvere
nigingen en corporaties opgericht, waarbij je aan de 
naam het doe) of de orientatie goed af kunt lezen: 
'Werkmanswoning', 'Patrimonium', 'St. Joseph' 
'De goede waning', 'Eendracht'. Oorspronkelijk 
ging het er om door nieuwbouw en aankoop de ]e
den van de vereniging of deelnemers aan de corpo
ratie te voorzien van een voor die tijd geschikte 
arbeiderswoning: met aparte slaapvertrekken voor 
ouders en kinderen, stromend water, een inpandig 
toilet en voldoende toetreding van Iicht en Iucht. In 
de verzuilde maatschappij in het grootste dee! van de 
twintigste eeuw zorgden deze instcllingen niet sim
pelweg voor woningen voor de arbeidersstand, 
maar richtten zij zich op bet sociaal-democratisch, 
katholiek of protestants- christelijk volksdeel. In een 
groat aantal gemeenten bestond daarnaast een ge
meentelijk woningbedrijf, vaak ook bedoeld voor 
diegenen voor wic zelfs de woningbouwvereniging 
of orporatie te hoog gereikt was. Met de toene
mende greep van de overheid op de huisvesting, 
werd de sociale en bestuurlijke betekenis van de 
woningbouwverenigingen en corporaties sterk ge
reduceerd. Maar in ander opzicht werden ze belang
rijk, want het werden steunpilaren voor de realisatie 
van sociale huurwoningen, zeker toen de gemeente
lijke woningbedrijven in de jaren zestig .wettelijk in 
een tweederangs positie waren geplaatst. Om te be
nadrukken dat de overheid de leidende factor was, 
werd voortaan gesproken van 'toegelaten instellin
gen': deze instellingen moesten voldoen aan allerlei 
financiele en sociale voorwaarden en mochten de 
sociale huurwoningen bouwen. Deze sociale ver
huurders verhuren nu zo'n 2,5 miljoen woningen, 
meer dan driekwart van de huursector. Het woning
bezit is grotendeels vrij nieuw en in zeer goede staat, 
ze hebben financiele reserves opgebouwd en hebben 
een goed betaald en bekwaam werkapparaat. Steeds 
vaker wordt dan ook van 'sociale ondernemingen' 
gesproken : private instellingen zonder winstoog
merk en belast met sociale doelen (het bij voorrang 
huisvesten van de laagstbetaalden). 

Maar toch is er iets vreemds aan de hand. Waar 
zijn de huurders gebleven in dit bceld van modern 
paternalisme? Een belangrijk gevolg van de over
heersende inte~:ventie van de centrale overheid was 
dat de huurders als machtsfactor niet bestaan. Met 
erkenning van aile goede bedoelingen zou je kunnen 
spreken van een halve eeuw overheidspaternalisme, 
zowel op centraal als lokaal niveau. Nude markt als 
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ordeningsinstrument zich geleidelljk herstelt, moet 
het machtsevenwicht niet meer worden afgedekt 
met overheidsregels, maar lastbaar worden doordat 
huurders een machtspositie hebben ten opzichte van 
verhuurders. Dit klemt temeer, omdat in de op-vat
ting van Heerma de sociale verhuurders zich in over
wegende mate moeten bezighouden met het verhu
ren van woningen aan de 'doelgroep' van de volks
buisvesting: de ongeveer 40 procent van de 
Nederlandse huisboudens met de laagste inkomens. 
De toegelaten instellingen verzetten zich tegen zo'n 
gereduceerde rol en stellen in woord en daad daar 
juist verbreding van hun werkzaamheden tegen
over: projectontwikkeling van sociale koopwonin
gen, de bouw van dure huurwoningen in de vrije 
sector, het afsluiten van onderhoudscontracten met 
complexen van eigen woningen. 

Voor het bepalen van de toekomstige huisves
tingspolltiek zijn daarom twee vragen van cruciaal 
belang: Welke is de positie en taakinhoud van de so
dale verhuurders in de toekomst? 

Hoe kunnen de huurders zich ontwikkelen tot 
een machtsfactor op de huisvestingsmarkt? 

Het ideaal van het eisen-woninsbezit 

Dertig jaar gel eden waren drie van elke tien wonin
gen 'eigen woningen', een koopwoning in be zit van 
de eigenaar-bewoner. Sindsdien is dat geleidelijk ge
stegen tot ruim 45 procent van de voorraad. Van de 
omringende Ianden heeft aileen Duitsland een lager 
aandeel woningbezit. In Belgie, het Verenigd Ko
ninkrijk, Luxemburg en Italie is er sprake van twee
derde, in Ianden als Spanje en Griekenland zelfs 
driekwart eigen-woningbezit. 

Bovendien, overal groeit het aandeel eigen wonin
gen. Daarvoor bestaan twee belangrijke drijfveren, 
een financiele en een emotionele. 

Per saldo is een eigen woning goedkoper dan een 
buurwoning, vooral als jeer langere tijd in blijft wo
nen. Allerlei zaken doe je 'in eigen beheer', zoals 
het eenvoudige onderhoud en kleine verbeteringen. 
Tegenover deze lagere kosten staan wei wat meer 
kopzorg en risico (vooral van de waardeschomme
ling van bet huis en renteveranderingen). Het voor 
bet eerst kopen van een huis is daarom een grote 
stap. 

Emotioneel is eigen-woningbezit voor de meeste 
mensen het ideaal: baas over je eigen huis. Wat je 
verandert is voor je eigen plezier, en je hoeft er geen 
toestemming voor te vragen. 

Langdurig, voor sommigen tot op de dag van van
daag, is eigen-woningbezit voor sociaal-democraten 

een symbool geweest van huis-, tuin- en keuken 
kapitalisme. Die opvatting was mede een reactie op 
de christen-democratische wens tot bezitsvorming. 
Beide opvattingen acht ik achterhaald . Erken de be
hoefte bij de meeste men sen om in een eigen woning 
te wonen en zoek daar geen ideologisch verhaal ach
ter. Daarom moet worden bekeken hoe bet ei-gen
woningbezit toegankelijk gemaakt kan worden voor 
wie het nog steeds een onnecmbare stap lijkt, hoe 
graag ze die emotioneel ook zouden willen zetten. 
W ellicht ligt de sleutel tot een ook op den duur voor 
mensen met de laagste inkomens betaalbare 
huursector juist in een welbewust bevorderen van 
het eigen woningbezit. 

De resulterende vraag is derhalve: Hoe vergroot 
je de toegankelijkheid van het eigen-woningbezit? 

De sociale dimensie van huisvestinB 

Vee! mensen hechten groot belang aan de plek waar 
ze wonen. De woning zelf kun je op honderden of 
duizenden plaatsen ongeveer eender terugvinden. 

De plek (buurt, wijk, dorp, straat) waar je 
woont, kun je op allerlei manieren typeren. De rust, 
de veilige speelgelegenheid voor de kinderen, de 
uitgaansmogelijkheden direct naast de deur, de 
voorzieningen in de buurt, maar vooral het sociale 
klimaat. En dat sociale klimaat is ook weer rijk ge
schakeerd, want wat is een 'nette buurt' of een wijk 
met een 'slechte naam'? Midden jaren tachtig heb ik 
een groots opgezet onderzoek geleid naar de achter
gronden van zogenaamde probleemcomplexen: min 
of meer samenhangende complexen van woningen 
(vaak enkele hoogbouwcomplexen of een gelijk
soortige buurt met laagbouwwoningen of portiek
Aats) met een opvallende leegstand. In het onder
zoek ging het om vragen als: waarom will en mensen 
bier niet graag wonen; hoe is dat zo gekomen; zijn er 
maatregelen genom en om de problem en weg te ne
men en in hoeverre is dat gelukt; wie bemoeien zich 
er allemaal mee en wat heeft dat voor effect? Van 
zo'n zestig probleemcomplexen werden zodoende 
case-studies gemaakt. Er was een aantal opvallende 
punten van overeenkomst. Zo bleek dat dure tech
nische ingrepen vaak geen effect hadden op de wo
ningmarktpositie van een complex. Effect zag je 
vooral als door een ander toewijzingsbeleid of door 
een drastische verschuiving van de doelgroep het 
complex een andere plek kreeg op de woningmarkt. 
Een uitgeleefde Aat voor jongeren werd een geliefd 
complex voor bejaarden naast het stadscentrum, een 
hoogbouwcomplex met onaangepast woongedrag 
en een slechte naam werd omgezet in een senioren
complex met beperkte voorzieningen en ruime wo
ningen. Een andere les w<ls dat op elke woningmarkt 
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er een of enkele buurten zijn met een slechte naam 
(vroeger zeiden ze: achterbuurt) waar de meeste 
mensen niet meer willen wonen; dit heeft een 
zichzelf versterkend effect. Soms bestaat zo'n com
plex of buurt uit hele goede woningen, soms hele 
slechte, soms zijn ze duur, soms juist erg goedkoop; 
het kan gaan om hoogbouw, of juist laagbouw, of 
een mix; kortom, op de uiterlijke kenmerken valt 
geen peil te trekken, wei op de sociale kenmerken. 

Sinds een aantal jaren kunnen weer niet aan voorbij
gaan, dat het cultureel-sociale aspect aan betekenis 
heeft gewonnen. 

In stadswijken met als gezamenlijk kenmerk een 
hoog percentage huurwoningen is het aandeel men
sen met een Surinaamse of mediterrane herkomst 
snel gestegen. Oat blijkt vaak een zichzelf-verster
kende ontwikkeling, omdat een dee! van de autoch
tonen wegtrekt. Waar autochtone sociale structu
ren toch al verslappen (de wijkgebonden fanfare valt 
uiteen, de deelname aan het kerkelijke verenigings
leven verdort, de betekenis van de wijkgebonden 
voetbalclub vermindert, zeker als die aan de andere 
kant van de stad op een groot sportcomplex wordt 
ondergebracht), werkt de vaak intensieve sociale 
structuur van de gegroeide groep allochtonen extra 
onzekerheid en afkeuring in de hand. Dit zou alle
maal buiten beeld blijven als vraagstuk voor de 
huisvesting, als op deze ontwikkeling niet werd ge
reageerd met huisvestingspolitiek. Het gaat immers 
om een, moeilijk definieerbaar, sociaal probleem 
waarvan blijkt dat het niet met teclmische ingrepen 
(stadsvernieuwing, een ingrijpend verbeterings
plan) valt te veranderen. Goedwillende wethouders 
of verhuurders menen, vaak in het besef dat ze daar
mee discriminatie bedrijven, dit vraagstuk te kun
nen aanvatten met 'spreidingsbeleid' of juist 'con
centratiebeleid': het bij de woonruimteverdeling 
mecr of minder bedekt rekening houden met de 
allochtone afkomst. Waar dit aspect van de sociale 
dimensie van de huisvesting zo'n zware rol speelt in 
de politiek-maatschappelijke discussie, acht ik dit 
een vraagstuk dat in de te verwoorden visie moet 
worden aangesneden. Hoe kan in de huisvesting een 

evenwichtige benadering worden bereikt ten aanzien van 

de culturele heterogeniteit in Nederland? 

De betaalbaarheid van de huisvesting 

Kwaliteit kost geld. De gangbare norm en voor mini
male eisen aan huisvesting zijn snel gestegen en vaak 
zonder dat de keuze daarvoor expliciet is gemaakt. 

Gangbaar is dat elk 'huishouden' een zelfstandige 
woning heeft die aan het normale patroon voldoet. 

Oat huishouden bestaat in de meeste gevallen maar 
uit een persoon of twee, maar de gangbare woning is 
altijd geschikt voor een klein gezin. In zo'n zelfstan
dige woonruimte dien je een woonkamer aan te 
treffen, een ruime keuken waar je een koelkast, een 
vierpits-gasstel, een oven en vaak een vaatwasser 
kwijt kunt. In de woonruimte moet genoeg ruimte 
zijn om apart van elkaar een eethoek en een zithoek 
te hebben. Er is een apart toilet, alsmede een be
hoorlijke badruimte waar je ook een wasautomaat in 
kunt zetten. Verder een kamer voor elk lid van het 
huishouden (aileen de 'partners' delen nog een 
slaapkamer), ook voor toekomstige !eden (een jong 
stel gaat graag direct al wonen in een huis waar de 
kinderen welkom zijn) of voor wie de deur al uit is. 
Enzovoort. 

Deze 'woonconsumptie' is lange tijd meer geste
gen dan de gemiddelde welvaart. De kostendekken
de huur van een nieuwe standaardwoning is daar
door tussen j Boo,- en j 900,- in de maand. Oat is 
niet op te brengen uit een inkom en uit de Bijstand of 
door een alleenwonende bejaarde zonder pensioen. 
En zo'n hoge huur voor een sobere woning is niet 
interessant voor wie de keuze kan maken voor een 
eigen woning, zoals een huishouden met een boven
modaal inkomen. De onverhuurbaarheid van derge
Lijke woningen met een kostendekkende hoge huur 
heeft alles te maken met het botsen van eisen van 
marktwerking, de onvermijdelijke traagheid van de 
aanpassing in de woningmarkt aan externe markton
twikkelingen (rentestand, bouwstroom). en de cisen 
van de overheid (zoals minimale kwaliteit). In dit 
spanningsveld zijn scherpe financiele kanten ja-ren
lang weggeslepen via overheidssubsidies. 

Ik noem het compenseren van hoge rentestand, 
het betalen van extra bouwplaatskosten, het reduce
ren van de aanvangshuur zodat nieuwe woningen 
kunnen concurreren met oude woningen en als slui
tstuk de huursubsidie als vraagstimulans naast aile 
aanbodsubsidies. Dit subsidiestelsel is zo sterk door
gedrongen in de woningmarkt, dat je het slechts 
stapsgewijze kunt terugdringen. Te grote stappen 
zouden het evenwicht op de woningmarkt dermate 
verstoren dat dit de gehele economie in problemen 
brengt. En dat is weer een andere manier om te zeg
gen dat huisvesting, gegeven de te stellen kwaliteits
eisen, betaalbaar moet zijn. 

De kernvraag is dan: waar moeten we uitkomen 
met het systeem van overheidssubsidiering, als kwaJ 
litatiefbehoorlijke huisvesting ook voor mensen met 
!age inkom ens betaalbaar moet zijn, en hoe bereiken 
we die situatie op evenwichtige wijze? 
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Een mod erne sociaal-democratische visie op 

huisvestinssbeleid 

Geld en macht, daar gaat het om. Deze twee zijn 
ook nog onderling verweven. Ik wil beginnen met 
de macht. We moeten naar een situatie waarin de 
rijksoverheid zich primair richt op het op hoofdza
ken ordenen van de woningmarkt. Als aanvulling 
hierop is een financiele regeling gewenst om indivi
duele huurders en kopers bij te staan. 

Los van de regionale karakteristiek - waarvan 
het te ver voert om die in dit verband ook nog te 
schetsen - wil ik enig onderscheid maken tussen de 
uiteraard elkaar overlappende en bei"nvloedende 
deelmarkten voor huur en koop. 

De koopmarkt moet aan zekere spelregels gebonden 
zijn, maar kan in hoofdzaak op eigen benen staan. In 
het primaire proces van de koopmarkt, de koop en 
verkoop van woningen, vervullen de deelnemers 
zelf de rol van vrager of aanbieder. Vaak hebben ze 
deze rollen tegelijkertijd, naar eigen keuze bijge
staan door deskundigen (makelaars). 

Op de huurmarkt moet zich een nieuwe machts
verhouding vestigen. Niet aileen in de commerciele 
verhuur waarvoor dit meer vanzelfsprekend is, maar 
ook bij sociale verhuur zijn verhuurders en huurders 
de marktpartijen. Die rol zal vanuit de huidige situa
tie gemakkelijker door sociale verhuurders dan door 
de huurders kunnen worden ingevuld. Huur-ders 
zijn nog steeds erg slecht georganiseerd. Willen 
huurdersorganisaties voldoende legitimiteit op
bouwen, zowel naar de verhuurders als de vertegen
woordigde huurders, dan is een vee! grotere partici
patie nodig. Er moet dan ook het nodige te onder
handelen zijn. De drie belangrijkste onderwerpen 
voor onderhandeling tussen huurders en verhuur
ders zijn: de huur en veranderingen daarin; het ser
vicepakket en de prijs daarvan; de aard, de aanpak en 
de prijs van ingrepen, zoals de verbetering van een 
complex. 

Gelet op deze onderwerpen zijn er twee onder-
handelingsniveaus : 

- tussen een verhuurder en de huurders of huur
dersorganisaties die gekoppeld zijn aan de wo
ningvoorraad van die verhuurder; 
- landelijk door koepels van huurdersorganisaties 
en verhuurders om algemene spelregels af te 
spreken en eventuele richtlijnen te geven voor 
regelmatige onderhandelingsrondes. 

In principe heeft noch de centrale noch de ge-meen
telijke overheid hierin een rol. Oat betekent niet dat 
op de huurmarkt een 'onzichtbare hand' vanzelftot 
een goed resultaat zal lei den. Ik denk dat de over-

heid (landelijk en plaatselijk) voorlopig een zeker 
houvast moet geven en binnen zulke rand
voorwaarden toezicht moet uitoefenen. Bij geble
ken succes kunnen de teugels losser. Uit deze rede
nering volgt dat de decentralisatie uit de Nota volks
huisvesting in de jaren negentig een tussenstap is 
voor de situatie die werkelijk bereikt moet worden: 
macht bij de direct betrokkenen. De overheid is er 
dan nog slechts voor een dee! van de spelregels en 
voor het toezicht dat die worden nageleefd. Oat 
betekent bijvoorbeeld oek dat de huurcommissies, 
waarvan de betaalde voorzitters worden aangesteld 
door de central overheid en de secretariaten wor
den gevormd met rijksambtenaren, heel goed kun
nen worden ondergebracht in een constructie die 
wordt gedragen door de gezamenlijke huurders- en 
verhuurdersorganisaties. Hun taak zal dan eerder 
breder worden dan nu het geval is, omdat ze 
gebruikt kunnen worden om uitspraken te doen in 
aile conflicten tussen huurders en verhuurders die 
hen worden voorgelegd. Bovendien moeten huur
ders in sterkere mate ook in die situatie als collectief 
kunnen optreden. 

Hoe realiseer je evenwel betaalbare huisvesting, 
vooral voor de lager betaalden, als de overheid zo op 
afstand staat? Het is meer dan een dooddoener op te 
merken dat aile financiele bemoeienis van de over
heid eerst via belastingen moet worden opgebracht. 
Het verlaagt dus de lastendruk als huisvestingssubsi
dies worden gereduceerd. 

Maar wat is het spookbeeld? Als verhuurders 
geen subsidie krijgen voor nieuwbouw en verbete
ring, dan zouden ze die activiteiten grotendeels kun
nen nalaten. Met wat Iichte verbeteringen en uitge
kiend onderhoud zou de voorraad nog wei redelijk 
in stand kunnen worden gehouden. Het nalaten van 
nieuwbouw zou zelfs de druk op de woningmarkt 
opvoeren, zodat er geen gevaar bestaat voor leeg
stand en de hurcn op peil kunnen worden gehouden. 
Wat is er nog sociaal aan zo'n markt? Deze redene
ring gaat aileen opals huurders geen keuze hebben. 
Als er maar een verhuurder is en als de mogelijkhe
den om een woning te kopen beperkt zijn (wat ove
rigens uiteraard opgaat voor mensen met lage inko
mens). Oat noodzaalct tot twee soorten prikkels. 
Ten eerste mag een verhuurder geen lokaal mono
polie hebben. Als een verhuurder geen noodzakelij
ke nieuwbouw pleegt, laat dan een ander maar op
treden. Ten tweede acht ik het onvermijdelijk een 
eenvoudig subsidiesysteem te realiseren om de aan
vangshuur en mogelijk ook een dee] van de huur
sprong bij ingrijpende verbetering gedurende een 
jaar of tien te verlagen, bijvoorbeeld door het aflo-
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pende verschil tussen de te betalen huur en de kos
tprijshuur te delen tussen overheid en verhuurder. 
Voor het overige client de exploitatie van een ver
huurder over het to tale woningbezit in evenwicht te 
zijn zonder subsidies. De huurinkomsten moeten 
aile uitgaven dekken voor oude financieringslasten, 
onderhoud en verbetering, beheer en serviceverle
ning. Sluitstuk van zo'n systeem is het in enige vorm 
voortzetten van de individuele huursubsidie, om 
woningen van redelijke kwaliteit bereikbaar te hou
den voor mensen met lage inkomens. De kans is 
overigens groot dat in een meer vrijgelaten huur
markt met sterk verminderde objectsubsidies meer 
middelen nodig zijn voor individuele huursubsidie. 
Mij lijkt dit een aanvaardbaar gevolg. In de huidige 
situatie is met huursubsidie ruim 90 procent van de 
huurwoningen bereikbaar voor de laagste inkomens. 
In een situatie met een evenwichtige exploitatie van 
social verhuurders zou dit aandeel kunnen zakken 
tot minder dan 90 procent, misschien So procent. 
Dit lijkt niet dramatisch, maar· vergt wei aandacht : 
wanneer de helft van de woningvoorraad uit huur
woningen bestaat, gaat het om 40 procent van de 
voorraad die bereikbaar is. De doelgroep is ruim 40 

procent van de huishoudens. Die verhouding is dan 
teveel een op een. Een r den temeer om ook voor 
de lagere inkomens eigen woningbezit bereikbaar te 
maken. 

Als subsidies op nieuwbouw en verbetering van 
huurwoningen in belangrijke mate verdwijnen, dan 
ontvalt de grondslag om zulke subsidies te verstrek
ken voor nieuwe koopwoningen. Toch vergt stimu
lering van het eigen-woningbezit, dat vooral de 
financiering van de aankoop mogelijk wordt ge
maakt voor mensen met een laag inkomen. Denk
baar is bijvoorbeeld een systeem van koopsparen te 
ontwikkelen: geef een premie wanneer mensen met 
lagere inkom ens eerst sparen van eigen geld voordat 
ze voor het eerst een woning kopen. Die woning kan 
net zo goed nieuw als bestaand zijn; er zijn con
structies denkbaar met de verhuurder dat men de 
huurwoning na verloop van tijd koopt tegen een 
gei'ndexeerde prijs. Zo'n systeem van koopsparen 
sluit beter aan op de woningmarkt van de toekomst 
(weinig nieuwbouw) en op de gebruikelijke spaar
cultuur. Voor het overige zal aan de markt overgela
ten moeten worden hoe de beschikbaarheid van 

koopwoningen, vooral in de lagere prijsklassen, zich 
zal ontwikkelen. 

In een situatie waarin de marktwerking vee! minder 
wordt gecorrigeerd ('verstoord', zullen sommigen 
zeggen) door overheidssturing, is het te verwachten 
dat de samenstelling van eenzijdig gebouwde wijken 
ook sociaal eenzijdiger wordt. Dat kan spanningen 
geven. Dit noodzaakt tot reconstructie van zulke 
eenzijdige wijken, om een tweedeling op de wo
ningmarkt te vermijden. In zulke wijken is soms een 
uitgekiend sloop/nieuwbouwprogramma nodig, of 
moeten woningen verkocht worden, of kleine wor
den samengevoegd tot ruime maar duurdere. Vaak 
zal ook de kwaliteit van de woonomgeving moeten 
verbeteren om verpaupering te voorkomen. Deze 
remedies zijn op de lange duur veel beter dan het 
roepen van ach en wee en bet Iaten voortbestaan van 
een sociaal ongewenste situatie. Maar de noodzaak 
van zo'n doelgericbte aanpak vergt onvermijdelijk 
een (financiele) rol van zowel de gemeentelijke 
overheid al de betrokken verhuurders. De stadsver
nieuwing en het stedelijk herstcl zijn nog niet voor
bij. Het element van spanningen met toegenomen 
percentages allochtonen, lijkt mij niet via de buis
vestingspolitiek oplosbaar. In bescheiden mate is 
Nederland nu eenmaal immigratieland: het vergt 
een of twee generaties voordat zulke spanningen zijn 
weggenomen doordat wederzijdse acceptatie in vol
doende mate heeft plaatsgevonden. 

De ouderwetse socialist zal onbebaaglijk op zijn 
stoel schuiven. Dit perspectief zet de overheid op af
stand! Weg is het gebruik om bouwprogramma's te 
maken, weg is het Besluit Woninggebonden Subsi
dies of het instrumentarium voor lokatiesubsidies. 
W eg is de bemoeienis met verbeteringrepen en een 
intensief toezicht op toegelaten instellingen. Maar 
de echte uitdaging voor sociaal-democratisch huis
vestingsbeleid zit dan ook in het schenken van macht 
aan de huurders in plaats van ouderwets paternalis
me, in het handhaven van het huursubsidiestclsel, in 
het bereikbaar maken van eigen-woningbezit voor 
de lager betaalden, in het verbeteren van een even
wichtig woonklimaat in eenzijdige wijken, in de 
bereidheid met dat alles voor ogen de bemoeienis 
van centrale en Iokale overheid te reduceren, a! 
raakt de overheid niet helemaal uit beeld. 
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H et PvdA-

Wij Ieven in een tijd vol 
onzekerheid. Op veel 

program van 
Bordewijk 

nisteries langs elkaar heen 
werken, of zich in detail 
bemoeien met zaken die plaatsen in de wereld lei-

den hongersnood en oor
log tot de meest barre el
lende. Oost-Europa heeft 
de ineenstorting van een 
onderdrukkend, maar 

P. BORDEWIJK beter aan gemeenten en 
provincies kunnen worden 
overgelaten. Mensen in het 
onderwijs zien de regelge-

Lid van de nemeenteraad van Leiden en publicist. 

schijnbaar stabiel systeem Iaten zien, maar in vee! 
Ianden heeft dat eerder tot ontregeling geleid dan 
tot het perspectief van een welvarende democratie 
naar Westers model. Wij ervaren daarbij dezelfde 
gevoelens van machteloosheid als eertijds bij de 
communistische onderdrukking. De hele wereld 
wordt bedreigd door klimaatveranderingen als 
gevolg van milieuaantasting op mondiale schaal. 

Ook 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 met een 
hoge belasting 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 men en 
in een afhankelijke positie brengt, terwijl 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. Yoor de Partij van de Arbeid is de ver
zorgingsstaat echter te waardevol om zich daarbij 
neer te leggen; de PvdA kiest ervoor de verzor
gingsstaat 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 men dat mi -

ving door het ministerie 
vaak meer als de oorzaak dan als de oplossing van 
hun problemen. Subsidies komen terecht bij groe
pen die best in staat zijn voor zichzelf te zorgen. 
Rond de steden zien we welvarende randgemeenten 
waarvan de bewoners profiteren van de Justen van 
de grote 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. 

Ook 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. Yoor 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: 

fnternationaal 

- Het Nederlandse defensieapparaat wordt gericht 
op deelname aan internationale vredesoperaties. Dit 
maakt verdere afslanking mogelijk, evenals afschaf
fing van de dienstplicht. Yoor deelname aan derge
lijke opera ties client dezelfde procedure te gel den als 
door de Grondwet voorgeschreven voor een oor
logsverklaring. 
- 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 gevo'erd buiten het bestaande 
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circuit van ontwikkelingsdeskundigen. 
- Hulp aan Oost-Europa heeft voorrang hoven hulp 
aan andere EG -Ianden. 
- 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 d 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
de loon. 
- 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 bed rag 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 ge'integreerd. 
- 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. 

Gezondheidszorn 
- 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 EG belasting wordt geheven op de 
energiewaarde van ingevoerde produkten, terwijl 
bij uitvoer een restitutie plaats vindt. 
- Warmte-kracht koppeling wordt sterker gestimu
Ieerd. 
- Met betrekking tot milieubelasting op lokale 
schaal (geluid, bodemverontreiniging) zijn de ge
meenten bevoegd, ook waar het de normstelling be
treft. 
- Beperkingen op grond van milieu-overwegingen 
gelden 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 Iaag 
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 Wetenschappelijk Onderwijs wordt de toe
lating tot opleidingen met een geringe arbeidsre
levantie 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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Jelle Zijlstra: toch 
een homo politicus? 

J.Th .J . van den Berg en M.A.M. 

~ 
Woltgens bespreken: 

. Jelle Zijlstra, Per slot va/n rekenin9, 

Memoires, Amsterdam Antwerpen, 

Uitgeverij Contact, 199 2. 

De camavalsvereniging van Duits
lands oudste stad, Aken, kent een 
carnavalsorde die jaarlijks wordt 
toegekend aan een politicus die 
kans ziet in zijn ernstige werk en 
optreden blijk te geven van een 
ruim gevoel voor humor: de orde 
'wieder den tierischen Ernst'. Die 
orde wordt niet alleen aan Duit
sers toegekend - dat zou de spoe
ling erg dun maken - maar ook 
aan buitenlanders. Britse staats
lieden als Harold Brown en Den
nis Healey waren er geknipt voor 
en ooit kreeg ook Luns de orde, 
toen hij nog geen verhalen over 
staatsgrepen nodig had om publi
citeit te vergaren. Ook Jelle Zijl
stra zou iemand voor zo'n orde 
kunnen zijn, a! moet erbij worden 
gezegd dat zijn humor daarvoor 
wellicht iets te ingehouden is en 
het van de fijne nuance moet heb
ben. Hoe het ook zij, zijn ironie is 
een belangrijk en aangenaam as
pect van zijn onlangs gepubliceer
de herinneringen: 'Per slot van re
kenina, memoires'. 

Er is trouwens nog een Duitse 
associatie mogelijk bij lezing van 
zijn hoek: de gelijkenis, bij alle 
verschillen, met HelmutSchrnidts 
'Menschen und Miichte', vooral het 
eerste dee! daarvan. In beide hoe
ken worden op een ingenieuze 
wijze persoonlijkc ervaringen, il
lustratieve anekdotes en college
achtige beschouwingen in elkaar 
gevlochten tot een zowel infor
matief als boeiend geheel. Beiden 
hebben het trouwens redelijk 

goed met zichzelf getroffen . Als 
zij fouten erkcnnen - en dat doen 
zij - dan accentueren zij daarmee 
tegelijk de overmaat aan gevallen 
waarin zij gelijk hadden ofhebben 
gekregen. Het hangt overigens 
van de lezer af of hem dat irri
teert: de Friese calvinist Zijlstra is 
terughoudender dan de onkerke
lijke Hamburger Schmidt. 

Bovendien is Zijlstra bondiger: 
zijn hoek is slechts 2 7 5 bladzijden 
dik en het is niettemin compleet. 
Het heeft, om een modeterm te 
gebruiken, een 'hoge informatie
dichtheid'; het is strak gecompo
neerd en geformuleerd. Bij een 
kenner van Bach, als Zijlstra is, 
hoort dat natuurlijk ook zo. Jam
mer is sled1ts de slordigheid met 
namen en vooral jaartallen; een 
goede redacteur bij de uitgeverij 
had die er gemakkelijk uit kunnen 
hal en. 

Die informatiedichtheid maakt 
een en igszins volledige bespre
king van Zijlstra's hoek er niet 
eenvoudiger op. Er zal dus moe
ten worden gekozen uit een groot 
aantal belangrijke thema' s, re
levant in Zij lstra' s carriere als 
vakeconoom, hoogleraar ( 1949-
1952), minister van economische 
zaken (1952-1959), minister van 
financien ( 1959- 196 3), minister
president ( 1966-1967), informa
teur ( 1 967) en president van 
de Nederlandsche Bank ( 1967-
198 1 ). Daartussendoor was hij 
nog lid van de Eerste Kamer 
( 1963-1967) en bekleedde hij een 
aantal nevenfuncties. Met zo'n 
man is er iets vreemds aan de hand 
als hij zichzelf niet wil zien als 
homo politicus, maar als een 'bui
tenstaander' en als een 'in de po
litiek verdwaalde professor', zo
als hij herhaaldelijk zegt. Hij pro
beert ons er zelfs in een apart 
hoofdstuk van te overtuigen. 
Soms heeft zijn optreden min-
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stens de schijn mee: zowel in 
1 96 3 als in 1967 weigert hij pre
mier te worden; nogmaals doet 
hij dat in 1981. Hij weigert het 
lijsttrekkerschap van het CDA in 
1 977, alsmede het voorzitter
schap van de Europese Commis
sie per 198 1. In vrijwel alle geval
len is de aandrang om het wei te 
doen niet gering. Het feit dat hij 
in staat is tot weigeren en 'niet 
per se hoeft', wijst ergens op. 

Er blijft echter een 'Zijlstra
eniama ' : want er gaan liefst twaalf 
jaar van zijn Ieven op aan cruciale 
politieke ambten (minister, lijst
trekker ARP, premier en in 
formateur) en, veelbetekenend, 
twee derde van zijn boek gaat 
over de politieke jaren uit zijn 
arriere. Zijn meest duurzame 

job, het presidentschap van de 
bank, heeft hij in praktisch vijftig 
bladzijden beschreven. Een be
langrijk dee! daarvan gaat over 
zijn contacten met ... politici, 
voor het grootste dee! de minis
ters van financien . En dan geen 
politicus? Is dit alles een pose van 
Zijlstra, een vorm van ijdelheid 
misschien? 

De sleutel ligt, naar ons idee, 
bij zijn eerste rede als minister in 
de Kamer; een rede waaruit hij, 
terecht, ruim citeert(blz. 82 -85). 
Zij trok destijds al sterk d aan
dacht, omdat zij kon gelden als 
een funderend verhaal voor zijn 
optreden . (Men zou dat van een 
beginnend minister graag vaker 
horen en liefst met cen verhaal 
van zulke helderheid en hccht
heid.) Het is primair de uiteen
zetting van een economische doc
trine, maar tegelijkertijd is het 
een politiek-normatief betoog. 
'Consumptievrijheid' staat daarin 
centraal, andere economische 
principes worden er met ijzeren 
logica uit afgeleid. Er kunnen 
echter tegelijkertijd democra-
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tisch-politieke beginselen uit 
worden afgeleid en gedeeltelijk 
doet Zijlstra dat ook: de vrijheid 
van de consument is immers de 
verbinding tussen het marktbe
ginsel in het economische verkeer 
en het individuele vrijheidsbe
ginsel van de democratie. Zijlstra 
verschaft in een beweging econo
mische en politieke helderheid: 
daarmee verwijdert hij zich van 
doctrinair so ialisme (gefixeerd 
op eigendomsvragen) maar in 
wezen ook van de 'soevereiniteit 
in eigen kring', de oude Anti-Re
volutionaire doctrine. 

De consumentensoevereiniteit 
is een individualistisch beginsel 
en niet een corporatief principe. 
Geen wonder dat Zijlstra niets 
ziet in de publiek-rechtelijke be
drijfsorganisatie. De uitwerking 
van zijn opvattingen in 1952 is 
meer die van een gematigd soci
aal-democraat of, in Amerikaan
se termen, een liberal dan van 
een echte Anti-Revolutionair. Hij 
houdt zijn Ieven lang aan die doc
trine vast en handelt daarnaar, 
wat hem tot vinnige twisten zal 
brengen: niet met Drees maar 
wei met Den Uyl; niet met de 
achterban van de A R P maar wei 
met het kader van die partij. 
(Daar komen wij nog op.) De 
doctrine die Zijlstra in 1952 uit
eenzet komt sterk overeen met 
wat de jonge Den Uyl vindt (in 
zijn wss-periode van de jaren 
vijftig) en, vee] later, Kalma in 
'Socialisme op sterk water'. Zij 
maakt voorts dezelfde verbinding 
tussen economische vrijheid 
(geen producenten-, maar consu
mentensoevereiniteit) en politie
ke vrijheid, die de Arnerikaanse 
liberal en politicoloog Robert 
Dahl zal maken in 'Afier the Revo

lution' uit 1971. 
Geen homo politicus? Natuurlijk 

wei: een politicus met een visie en 

met de bijbehorende handelings
bekwaamheid en een gezag over 
partijgrenzen heen. In zekere zin 
belichaamt hij een na-oorlogse 
politieke consensus in Nederland, 
althans tot een eind in de jaren 
zestig. Zo kan hij zelfs een man for 
all seasons worden. 

Maar toegegeven: zo wordt hij 
geen 'normale ' partijpoliticus die 
meer uit is op wat hem (of haar) 
en zijn partij van de anderen on
derscheidt. Dus zal hij vee! po
litieke twist en debat zowel on
interessant als irriterend hebben 
gevonden. Zulk een politicus is 
interessant voor 'iedereen' en dus 
nauwelijks in partijverband. Is het 
niet kenmerkend dat hij in de 
jaren vijftig beter uit de voeten 
kan met vertegenwoordigers van 
de PvdA dan met zijn naasten in 
de A RP? Geldt iets dergelijks la
ter niet voor een aantal vvo-ers, 
Witteveen in het bijzonder, dan 
voor, alweer, zijn evangelisch
radicaal geworden partijgenoten? 

Hij houdt van z.ijn partij als 
groep en beweging; hij houdt 
niet van een groot aantal politie
ke functionarissen (de 'partijgan
gers') in zijn en andere kring, in 
elk geval niet van hun denken en 
handelen . Saillant voorbeeld is de 
wijze waarop hij het sociale-ze
kerheidsbeleid van kabinetten 
sinds de jaren zestig kraakt (biz. 
147, 246). lmpliciet is dat zware 
kritiek op !outer partijgenoten, 
want sinds 1 967 tot heden zijn het 
aan een stuk door A R -ministers 
geweest die dit departement heb
ben beheerd, op de negen maan
den van Den Uyl in 1981-1982 

na: Roolvink ( 1967-1971 ), 
Boersma (1971 - 1977), Albeda 
(1977-198 1) en De Koning 
( 198 2- 1989). De Vries (sedert 
1 9 8 9) rekenen wij in dit verband 
niet mee; Anti-Revolutionair is 
hij wei. 
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Zijlstra is geen partijpoliticus en 
dat maakt een zekere afstand tot 
bet politieke bedrijf begrijpelijk 
evenals de behoefte zich daar niet 
met hart en ziel aan te verslinge
ren. De hang naar terugkeer in de 
wetenschap en haar uitingsvrij
heid, die geregeld wordt uitge
sproken, wordt er even begrijpe
lijk door. Maar bet is een 'terug
keerideologie' als die van een 
emigrant: meer een heimwee, er 
komt in de praktijk van terugkeer 
niets terecht; althans vrijwel 
niets. Een volledige terugkeer 
naar de universiteit zou Zijlstra 
spoedig knap saai hebben gevon
den; in dat opzicht is de Neder
landsche Bank zijn redding ge
weest. Daar doet zijn, soms ko
mische, poseren met de behoefte 
aan ledigheid (heel oncalvinistisch 
dus) niets aan af. Een van die zin
nen: 'want aileen in ledigheid 
worden grote gedachten gebo
ren', is er een om in te lijsten. 
Daar staat overigens zijn volle 
ernst tegenover als bet gaat om de 
kwestie-Nieuw Guinea. 

Zijn positie in de A R P is een 
eigenaardige. Aanvankelijk ziet 
de ware partijganger, volgeling 
van Colijn, een niet ongevaarlijke 
'rooie' in Zijlstra, zowel in de 
jonge hoogleraar als in de net be
gonnen minister. Wat moet je 
ook met iemand die meent: 'Als 
je schrijft over de omloopsnelheid 
van bet geld, kun je Abraham 
Kuyper wei thuislaten.' Maar in 
bet begin van de jaren zestig 
schuiven die oude conservatieven 
en hun jonge discipelen in de A R P 

in opmerkelijk snel tempo naar 
links, hem onderweg ruim passe
rend. Bij de bouwcrisis in 196o 
Ievert dat een daverend conAict 
op tussen deAR -ministers Zijlstra 
en Van Aartsen en hun partijge
noten in de fractie. Er zijn in bet 
boek minstens twaalf vindplaat-
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sen waarin van meer of minder 
stevige spanningen tussen Zijlstra 
en zijn partijgenoten sprake is: 
van de oude Schouten tot en met 
de jonge loyalisten in bet c D A. De 
kern van bet verwijt is telkens 
dezelfde: Zijlstra is te weinig met 
zijn hart bij eigen beweging en 
program; eerst beet dat 'rood', 
later 'koude boekhoudkunde'. 
Oat zijn niet meer dan verschil
lende namen voor gelijksoortige 
irritatie: Zijlstra is wei in de A R
wereld, maar niet van deAR-we
reld, om bet maar eens bijbels uit 
te drukken. Hij voelt ook enige 
weerzin tegen te koop !open met 
zijn christelijke geloofsovertui
ging en maakt van die weerzin 
(biz. 195) geen geheim. Zelfs in 
deze herinneringen blijft de vraag 
naar zijn diepste levensovertui
ging onbeantwoord. Voor een 
Anti-Revolutionair een betrekke
lijk zeldzaam fenomeen. Men 
proeft bij Zijlstra iets van bet 
'jolig christendom' zoals wij bet 
ook wei kennen van A R -premier 
Th. Heemskerk ( 1907-'9' 3). 

Belangrijk thema, hoewel kort 
en bondig behandeld, in Zijlstra's 
boek is Europa (in bet bijzonder
blz. 59 en 6o). Het gaat daarbij 
niet zozeer om zijn Europese 
federalisme uit de jaren vijftig, 
wanneer met de Kolen- en Staal
gemeenschap de basis wordt ge
legd voor de Europese integratie. 
Voor sociaal-democraten is zijn 
visie op de consequenties van die 
integratie van groot actueel ge
wicht, een visie die waarschijnlijk 
juist is. Wij citeren twee kernzin
nen: 'Het enkele feit van bet ver
groten van bet economische ter
ritoir (heeft) een dwingende in
vloed: bet dringt naar minder 
overheidsbemoeienis, naar meer 
markt.' De tweede: 'Harmoni
satie van bet economisch beleid 
kan op Europees niveau niets an-

ders betekenen dan een operatic 
op minimumniveau.' 

Als die beide zinnen juist zijn -
onzes inziens zijn zij dat minstens 
ten dele - dan wordt om te begin
nen begrijpelijk waarom zowel in 
Groot-Brittannie (tot 1989) als in 
de Bondsrepubliek (tot 1959) de 
sociaal-democratische partij vier
kant tegen die integratie was en 
sommige zusterpartijen nog . 
steeds niet echt geestdriftig. Dan 
is de traditionele houding van de 
Partij van de Arbeid (pro-Europa, 
ook toen zij in de jaren zeventig 
lichtelijk tegen de N Avo was) er 
een die verklaring behoeft, meer 
dan de antihouding van de zuster
partijen; was Drees' aarzeling 
begrijpelijker dan Mansholts of 
Van der Goes' geestdrift. Daar
mee was en is de ondersteuning 
toen en nu van bet integratiepro
ces nog niet onjuist, maar zijn wei 
vragen over Europees jederalisme 
op zijn plaats. Vooral omdat bet 
idee dat straks in Europa weer 
wei zal kunnen wat nationaal nu 
niet meer kan we! eens illusoir 
zou kunnen blijken. 

Juist sociaal-democraten zou
den vee! werk moeten maken van 
een fundamenteel debat over Eu
ropa, in bet bijzonder over wat, 
met zulke katholieke termen, bet 
'subsidiariteitsbeginsel' wordt 
genoemd. (Maar ja, de uitvinder 
ervan, Jacques Delors, is dan 
ook zowel sociaal-democraat als 
rooms- katholiek!) 

Nog iets anders wordt aldus 
begrijpelijk. Zeker, een aantal so
ciaal-democraten en socialisten 
heeft in Europa persoonlijk een 
belangrijke rol gespeeld. Daarbij 
vallen al gauw namen als die van 
Alfred Mozer, Sicco Mansholt, 
Helmut Schmidt, Mario Soares, 
Felipe Gonzales, en Jacques De
lors en, zeker, ook die van Wim 
Kok. Maar er is nooit ook maar 
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een begin geweest van een so
ciaal -democratische Europese vi
sie of doctrine: wat willen wij in 
Europa nu wei of niet? Of Iaten 
wij telkens het politieke initiatief 
aan christen-democraten, libera
len en ondernemers over? Een 
pure antihouding als weleer rue 
van de SPD of van Labour is on
vruchtbaar, maar een eigen visie 
op water wei of niet kan en moet 
is non-existent. De vraag is wat 
erger is. Zijlstra drukt ons, of wij 
dat leuk vinden of met, op de 
feiten. 

Bij de presentatie van Zijlstra's 
hoek drukte premier Lubbers de 
auteur op een reeks feiten: waren 
de financiele en economische 
prestaties tijdens de minister
schappen van Zijlstra wei zoveel 
beter dan in volgende kabinetten, 
bijvoorbeeld sinds Lubbers in 
197 3 in het kabinet-Den Uyl als 
minister van Economische Zaken 
was aangetreden? Kan deze vraag 
ruet met nog meer recht gesteld 
worden als we de 'performance' 
in Nederland vergelijken met 
omringende Ianden? En hadden 
niet vee) raadgevingen van de 
Bankpresident Zijlstra het karak
ter van een correctie op de homo
politicus Zijlstra, een effect dat 
zich bij zijn opvolger Duisenberg 
moeiteloos herhaalde? Het zijn 
allemaal vragen, rue gemakkelijk 
in het nadeel van Zijlstra's poli
tieke verantwoordelijkheid kun
nen worden uitgelegd, al naarge
lang aan welk criterium het 
zwaarste gewicht wordt toege
kend: economische groei, geld
groei, arbeids-inkomensquote, 
staatsschuldquote,collectieve uit
gavenquote, liquiruteitsquote, 
goud- en deviezenreserve en 
waarmee men deze grootheden 
vergelijkt. 

Het grote geluk van Zijlstra is 
gcweest - en dat erkent hij royaal 
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dat zijn periode gekenmerkt 
werd door overtroffen ver
wachtingen . De internationale 
overwinning op het collectieve 
trauma van de jaren '30, in Ne
derlandse verhoudingen ver
taald, gaf het bevrerugend gevoel 
van een eigen Hollands model 
naar een telkens hoger welvaarts
mveau. Dit eigen Hollandse 
wordt door geen woord beter 
gekenschetst dan door het woord 
matiging: matiging van eisen van 
partijen, van belangengroepen, 
van de toepassing van het Key
nemanisme en later van de toe
passing van het monetarisme. Dit 
oer-Hollandse woord zou je graag 
will en horen, als het gaat over het 
meest indringende probleem van 
het huirug tijdsgewricht, het eco
logisch probleem. De waardering 
voor Drees, de ambivalente rus
cussies met Den Uyl, dat wil zeg
gen met aile 'bevlogen' politici, 
geven met aileen aan, dat Zijlstra 
zichzelf beschouwt als iemand, 
die met beide benen op de grond 
staat, maar ook dat consensus 
over gemeenschappelijke doel
stellingen in de politiek er waar
achtig toe doet. 

Terecht verzuimt Zijlstra met 
daaraan toe te voegen, dat zo'n 
consensus iets anders is dan de 
politieke verlamming, die voort
durend wacht op een 'maatschap
pelijk draagvlak'. In die zin is hij 
nuchterder of, zo men wil, meer 
doordrongen van het 'primaat 
van de politiek' dan memg geest
verwant. Maar als het om het geld 
gaat, dient ook het 'primaat van 
de politiek' zijn grenzen te erken
nen. Monetaire financiering, in
Aatie als groeimiddel, politieke 
bei'nvloerung van het beleid van 
de Centrale Bank, financierings
tekorten als uitgestelde belastin
gen - naarmate de homo-politi
cus meer homo-economicus kon 

worden, werd dit alles hem een 
gruwel. 

Toch zou het onrechtvaardig 
zijn een al te grote kloof te con
strueren tussen Zijlstra als Mims
ter en Zijlstra als Bankpresident. 
Want ook als politicus heeft hij 
gezocht naar mogelijkheden om 
financieel-politieke willekeur aan 
banden te leggen. Het fraaiste 
voorbeeld daarvan is de bekende 
Zijlstra-norm: een structured 
criterium voor het begrotingsbe
leid, gebaseerd op een voorzichti
ge schatting van de trendmatige 
economische groei en de daaruit 
voortvloeiende trendmatige in
komsten van de overheid, kortom 
een maatstaf voor de rruddellan
ge-termijn-ruimte voor ofwel 
uitgavenverhoging of belasting
verlaging. Op de juiste manier 
gehanteerd, behelst de Zijlstra
norm een ingebouwde conjunc
tuurstabilisator; hij stimuleert bij 
een lagere groei en remt afbij een 
hogere groei. 

In de jaren zeventig is deze 
structurele begrotingsnorm in 
een kwaad daglicht komen te 
staan: de trendmatige groei van 
de inkomsten werd overschat (te 
hoog trendmatig groeipercentage 
en te hoge progressiefactor) . Yer
vuiling door aardgasinkomsten en 
het geloof in de conjunctuurcy
clus werden door de oliecrises 
ondermijnd. Yoeg daarbij de on
beheersbaarheid van de op allerlei 
wijzen gei'ndexeerde overheids
uitgaven en het failliet van de Zijl
stra-norm was compleet. Datfail
liet uitte zich in oplopende bud
gettaire tekorten, waardoor in 
het begin van de jaren tachtig niet 
meer een economische maar be
stuurlijke norm gekozen werd, de 
norm van het dalende feitelijke 
financieringstekort op kasbasis. 
Op basis van deze norm is een 
lange remweg afgelegd, die on-
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clanks allerlei onreglementaire 
afkortingen (meevallende belas
tingontvangsten, verkoop van 
staatsbezit, kasverschuivingen, 
debudgetteringen, definitiever
anderingen - dit alles onder de 
ferme Ieiding van Ruding), ons in 
de regie van Wim Kok tot een 
situatie hebben gebracht, waarin 
de schuldquote niet meer stijgt en 
het tekort in overeenstemming 
komt met de 'gulden financie
ringsregel', dat wil zeggen in 
overeenstemming met de over
heidsinvesteringen, en dat alles 
bij een overdreven overschot op 
de betalingsbalans. 

Dit is langzamerhand voldoen
de reden om eens na te denken 
over de vraag, of de kortademig
heid in het huidige budgettaire 
beleid niet vervangen moet wor
den door een meer structurele 
aanpak. Oat nadenken roept hoe 
dan ook de Zijlstra-norm in her
innering. De verkeerde toepas
sing is ruimschoots bekend, maar 
even bekend zijn de nadelen van 

Europese sociaal
democratie in 
verwarnng 

Ph. van Praagjr. bespreckt: 

Stephen Padgett and William 

E. Paterson, A History if Social 

Democracy in Postwar Europe, 

London\New York, Longman, '99 1. 

Het gaat niet goed met de sociaal
democratische partijen in West 
Europa. Zowel als regeringspartij 
- in Frankrijk, Italic, Spanje, Bel
gic, Zweden en niet in de laatste 
plaats Nederland - en als oppo
sitiepartij, bijvoorbeeld in Duits
land en Engeland, zijn de partijen 
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de huidige normering. Er moet 
een middenweg mogelijk zijn, die 
de oude fouten probeert te voor
komen, en de absurde kortzichti
ge manipulaties van de jaren tach
tig overbodig maakt. Nu Neder
land geleidelijk voldoet aan de 
EM u-eisen moet een (alweer) 
'gematigde' Zijlstra-norm de rust 
in het begrotingsbeleid kunnen 
terugbrengen. Het moet ook so
ciaal-democraten geen mocite 
kosten om dit een nieuwe Zijl 
stra-norm te noemen, zcker als 
we weten dat hij door Kok moge
lijk is gemaakt. 

Zijlstra's memoires zijn een 
aangename en leerzame verras
sing in een land waarin zo weinig 
politici zich de moeite getroosten 
hun herinneringen op te schrijven 
en inzicht te verschaffen (alsmede 
enige rechtvaardiging achteraf, 
maar dat hoort ook) over het re
cente verleden. Als zij het a! 
doen, zijn die memoires of saai of 
nietszeggend of !outer - soms 
rancuneuze afrekening . Niets 

niet in staat nog enig en-thousias
me op te roepen. In de ogen van 
grate groepen kiezers hebben de 
partijen geen ant-woord op de 
problemen van de jaren negentig. 
Als regeringspartij slagen de so
ciaal-democraten er niet in een 
aansprekend en herkenbaar be
leid neer te zetten. Als oppositie
partij weten de partijen vee! on
tevreden kiezers niet te overtui 
gen met hun programma. Boven
dien worden somrnige partijen 
(Spanje, Frankrijk, Griekenland) 
achtervolgd door schandalen. 
Het gevolg is een serie indruk
wekkende verkiezingsnederla
gen . Recentelijk nog in Engeland. 
Ondanks een falend econornisch 

van dat alles bij Zijlstra's herinne
ringen, die de mooie 'dubbele' 
titel 'Per slot van rekenina' hebben 
meegekregen. 

Die tenslotte eindigen, zoals 
het een muzikale auteur past bij 
de beschrijving van een 'disso
nant': het milieuvraagstuk. Bijna 
letterlijk herhaalt Zijlstra daarbij 
( onbcwust?) Thorbecke die in een 
beroemd geworden en profeti
sche rede in 1 844 de tegenstelling 
kapitaal-arbeid als de grate poli
tieke dissonant omschreef. Hij 
vroeg zich af: 'wie vindt den toon 
waarin deze dissonant zich op
lost?'. Zijlstra vraagt niet, maar 
koestert hoop . Oat is bijna het
zelfde . 

J.TH.J. VAN DEN BERG 

is hooaleraar te Leiden en lid van de 
Eerste Kamer voor de PvdA; 

M.A.M. WOLTGENS 

is voorzitter van de Tweede 
Kameifractie van de PvdA. 

beleid van de conservatieven, en 
een drastische modernisering van 
de eigen partij, wist de Labour 
party nauwelijks te profiteren van 
de onvrede . De zetelwinst was 
volstrekt onvoldoende om de 
macht te veroveren . Een 'over
winningsnederlaag' die grate ge
lijkenis vertoont met de vijf zetels 
winst die de PvdA in 1 9 8 6 behaal
de. Ongetwijfeld zal de nu terug
getreden Kinnock binnenkort het 
verwijt krijgen dat hij met zijn ge
passioneerde redevoeringcn de 
partij teveel geprofileerd heeft als 
de partij van de kansarmen en uit
keringsgerechtigden. Het is te ho
pen voor Labour dat de vergelij
king met de PvdA daar ophoudt. 
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Monocausale verklarinsen 
Voor elke teleurstellende uitslag 
is cen adhoc verklaring mogelijk, 
varierend van de Duitse eenheid 
of een slechte campagne tot een 
niet-populaire lijsttrekker. Elke 
volgende tegenvallende uitslag 
maakt dergelijke gelegenheids
verklaringen minder overtui
gend. Sommige schrijvers herlei
den de problemen van de sociaal
democratische partijen daarente
gen tot een structurele factor' bij 
voorbceld het geleidelijk vcr
dwijnen van de traditionele arbei
dersklasse, het instorten van het 
communisme of meer in het alge
mcen het einde van de idcologfe. 
In meerdere of mindere mate zijn 
dit relevante ontwikkelingen, 
maar dergelijke monocausale re
dcneringen zijn net iets te simpcl. 
Voor lezers die op zoek zijn naar 
een meer gedegen analyse is het in 
r 99 r verschenen hoek van de 
Engelse politicologen Padgett en 
Paterson, A History !if Social De~o

cracy in Postwar Europe, over dena
oorlogse geschiedenis van de soci
aal-democratie een must. In dit 
hoek wordt op heldere wijze uit
ecngezet wat de kracht van de so
ciaal democratie (in Noord -West 
Europa) was en met welke cumu
latie van problemen dezc partijen 
de laatste vijftien jaar te maken 
hebben gekregen. 

De beide auteurs weten waar 
ze het over hebben. Beide zijn ge
specialis erd in (partij)politieke 
ontwikkelingen in West-Europa, 
met bijzondere belangstelling 
voor Duitsland en de Duitse s Po. 
Paterson is bovendien (mede)
samensteller van twee eerdere, 
boeiende bundels over de sociaal
democratie. Bevatten deze eerste 
twee bundels landenstudies van 
cen groot aantal, voornamelijk 
Engelse auteurs, dit hoek is door 
beide schrijvers opgcbouwd vol-
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gens een zestal thematische 
hoofdstukken. Achtereenvolgcns 
komen aan de orde de ideologic 
van de sociaal-democratische par
tijen, het interne partijpolitieke 
Ieven, het electorale wei en wee 
van de partijen, de verrichtingen 
als regeringspartij, de relaties met 
de werknemers- en werkgevers
organisaties en de buitenlandse 
politick. In elk hoofdstuk wordt 
in aparte paragrafen ingegaan op 
de ontwikkelingen in de verschil
Iende partijen. 

Uitgangspunt van beide au
teurs is dat er niet een sociaal
democratische traditie is maar 
een aantal tradities die ruwweg 
tot twee strorningen kunnen wor
den teruggebracht: de noordelij
ke traditie (Engeland, Ouitsland, 
Oostenrijk, de Benelux en Scan
dinavie) en de zuidelijke traditie 
(Frankrijk, Italie, Portugal, Span
je en Griekenland). Behalve het 
feit dat de partijen uit de laatste 
traditie altijd een voorkeur heb
ben gehad voor de aanduiding 'so
cialistisch' in plaats van sociaal
democratisch is vooral kenmer
kend dat ze als linkse partij zeer 
lang een ondergeschikte rol heb
ben gespeeld in de nationale po
litick. Sterke concurrentie van 
syndicalistische, anarchistische en 
later communistische bewegin
gen heeft hun invloed beperkt. 
Een sterke band tussen partij en 
vakbeweging heeft in de zuidelij
ke Ianden altijd ontbroken. Indien 
er al een op de sociaal-democratie 
georienteerde vakbeweging was, 
was deze meestal minder sterk 
dan de communisti che vakbewe
ging. Een tweede belangrijk ver
schil is dat de noordelijke partijen 
in de jaren vijftig, zestig en zeven
tig ideologisch dominant waren 
en als regeringspartij een aantal 
van hun ideeen in praktijk hebben 
kunnen brengen . In de jaren tach-

tig waren de rollen omgekeerd: 
vooral de zuidelijke partijen re
geerden en veel noordelijke par
tijen zaten in de oppositie. Bo
vendien trad er in het laatste de
cennium een zekere convergentie 
op tussen beide stromingen, 
vooral tot uiting komcnd in de 
ontwikkelingen in de Franse PS 

en de Spaanse PSOE. Als blijvend 
verschilpunt zien de auteurs de 
sterkere leiderschapscultus in de 
zuidelijke partijen, waar ze wei
rug sympathie voor hebben, en de 
wat sterkere populistische en na
tionalistische inslag van deze par
tijen. Meer in het algemeen geldt 
dat de auteurs zich meer verwant 
voelen met de noordelijke tradi
tie. 

Welfare Socialism 
In de eerste naoorlogse jaren had
den de sociaal-democraten het tij 
me e. Het 'laissez faire' kapitalis
me stond in een kwade reuk en 
interventies van de staat in het 
economisch proces ·stuitten op 
weinig weerstand. Drie program
matische pun ten stonden centraal 
in deze eerste jaren: socialisatie 
van de produktiemiddelcn, plan
ning en het principe van 'social 
citizenship'. Het laatste begrip, 
sterk be'invloed door ethische en 
christelijke varianten van het so
cialisme, behelsde de uitbrciding 
van het liberale gelijkheidsbegrip 
van de politieke sfeer naar de so
ciale en economische sfeer. In de 
eerste twee concepten, die niet 
gebaseerd waren op een coheren
te maatschappijvisie, zien de au
teurs primair erfstukken uit het 
vooroorlogse 'working class so
cialism'. 

De verwachtingen van rege
rende sociaal-democratische poli
tici waren hoog gespannen, voor
al de eerste jaren waren de be
trokkenen ervan overtuigd dat ze 
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een derde weg aan het ontwikke
len waren. De auteurs illustreren 
dit gedeeltelijk aan de hand van de 
euforie die de regering Attlee, in 
I 945 verrassend aan de macht ge
komen, opriep bij de betrokken 
Labour politici. Opvallend is dat 
in de visie van de auteurs de in
vloed van de Verenigde Staten op 
de wereldeconomie, tot uiting 
komend in het stelsel van Bretton 
Woods en de Marshall hulp, de 
Labour partij (en anderen) ener
zijds dwong haar economisch 
programma te matigen, maar an
derzijds de weg vrij maakte voor 
de volledige integratie van het 
Keynesiaanse denken in het so
ciaal-democratische programma . 
De combinatie van het Keynesi
aanse denken, een wetenschappe
lijke onderbouwing van een 
interventionistische politick die 
de eigendomsverhoudingen niet 
aantastte, en het streven naar sys
tematische uitbreiding van sociale 
rechten naar aile burgers gaf de 
partijen in Noord-West-Europa 
een programmatische hegemonic 
tot het midden van de jaren 
zeventig. Het was Crosland die in 
I 956 de opvattingen van de Key
nesiaanse sociaal-democratie, het 
'welfare socialism', systematisch 
op papier zette in The Future if 
Socialism. 

De Zweedse partij had in de 
praktische politick al eerder de 
weg gewezen naar dit nieuwe be
leid. De grote Europese partijen 
volgden aarzelend. De Duitse 
SPD gaf in 1959 haar verouderde 
ideeen op. Labour had eveneens 
grote moeite om als oppositiepar
tij afscheid te nemen van haar 
opvattingen over socialisatie. De 
Franse en Italiaanse partij moder
niseerden hun programma pas in 
de jaren zeventig. Over de lta
liaanse PSI onder Ieiding van Cra
xi zijn auteurs bijzonder seep-

S&_D101992 

BOEKEN 

tisch; volgens hun kan het betwij
feld worden of dcze uitermate 
opportunistische partij nog tot de 
sociaal-democratische traditie ge
rekend kan worden. 

Midden jaren zeventig liep de 
hegemonic van de sociaal-demo
cratische ideologic ten einde. Het 
instorten van het stelsel van Bret
ton Woods, de stagnerende we
reldeconomie en de oplopende 
inflatie na de eerste oliecrisis ont
nam het Keynesianisme haar ge
zag. De sociaal-democratie raakte 
programmatisch in grote verwar
ring. Ideologische fragmentatie 
was het gevolg. Noodgedwongen 
en schoorvoetend gaven de ver
schillende partijen het streven 
naar volledige werkgelegenheid 
minder prioriteit ten gunste van 
een politick gericht op in
flatiebestrijding en deregulering. 

De rodejamilie 
In het hoofdstuk over het interne 
partijpolitieke Ieven van de soci
aal-democratische partijen staat 
het begrip 'solidarity community' 
centraal, de natuurlijke eenheid 
tussen het programma van de par
tij, haar organisatorische vorm en 
haar sociale basis. In deze op on
derlinge solidariteit gebaseerde 
gemeenschap, in Nederland vaak 
aangeduid als de rode familie, 
vormde de partij de politieke arm 
van de arbeidersbeweging, met 
name van de geschooldc arbei
ders. In de Zuid-Europese Ianden 
hebben deze sociaal-democra
tische families overigens nooit 
bestaan. Na I 945 veranderde niet 
slechts het programma, een be
langrijk onderdeel van het 'catch
all party' begrip van Kirchhei
mer, maar vooral ook de samen
stelling van het !eden be-stand. Bij 
alle partijen is het middenklasse 
karakter sterk toegenomen, zo
wel onder de papieren !eden, 

I • o. 't l 

maar vooral ook onder de actieve 
!eden. In het hoek staan treffende 
cijfers: in 1958 was 55 procent 
van de nieuwe !eden van de s P D 

nog handarbeider, in 1982 nog 
slechts 2 I ,5 proccnt. In de PvdA 
lag dat cijfer ten tijde van het kabi
net-Den Uyl nog lager. Juist voor 
deze hoogopgeleide middengroe
pen zijn groene partijen een aan
trekkelijk alternatief in vee! Jan
den. De organisatorische struc
tuur veranderde nog het minst, 
maar voldeed steeds minder aan 
de doelstellingen waar ze ooit 
voor was opgezet. Het gevolg van 
deze ontwikkelingen is dat het 
partijleven aan de basis dood is, 
zoals in Denemarken, of op ster
ven na dood zoals in de meeste 
andere partijen. Het verdwijnen 
van de 'solidarity community' 
ontnam de partij haar maatschap
pelijke verankering en leidde tot 
de gestage erosie van de iden
titeit van de sociaal-democratie. 

De vakbewesinB 
De sociaal-democratie onder
scheidde zich in Noord-West
Europa eveneens door de wijze 
waarop ze haar hechte relatie met 
de vakbeweging wist te gebruiken 
om een tripartite overleg met de 
werkgevers te institutionaliseren. 
Voorwaarde daartoe was een 
sterk gecentraliseerde vakbewe
ging, die bovendien het primaat 
van de pai·tij ten aanzien van de 
sociaal-economische politick er
kende. Met name in een aantal 
kleinere Ianden, zoals Zweden, 
Oostenrijk en Nederland in deja
ren vijftig, was lange tijd aan deze 
voorwaarden voldaan. Neo
corporatistische structuren flo
reerden hier. Pogingen in Enge
land (Callaghan) en Duitsland 
(Schmidt) om dit concept ge
deeltelijk te imiteren, als onder
dee! van de bestrijding van de 
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economische stagnatie na de eer
ste oliecrisis, waren gedoemd te 
mi lukken gezien de grote auto
nomic in beide Ianden van de bij 
de landelijke federaties aange
sloten vakbonden. Vakbeweging 
en partij zijn de laatste twintig 
jaar in aile Ianden uit elkaar ge
groeid . Bovcndien is de sterke 
gecentraliseerde structuur in de 
vakbeweging verdwenen. Voor 
Nederland kan men constateren 
dat de landelijke neo-corporatis
tische structuur nog wei bestaat , 
maar mede door de tanende 
macht van het federatiebestuur 
van de F N V , nauwelijks nog fun c
tioneert. De Zweedse partij zag 
haar politick na I985 mede mis
lukken door de grote spanningen 
die ontstonden met de vakbewe
ging. In samenhang met het verval 
van het Keynesianisme maakt de
zc ontwikkeling het voor rege
rcnde sociaal -democratische par
tijen zeer moeilijk nog een her
kenbare sociaal-economischc po
litick te voeren. 

Sociale beweainaen 
Een beknopt en helder overzicht 
van de geschiedenis van de PvdA 
bchoeft men niet te verwachten 
van dit boek. Zeker over de pe
riode na I 977 zijn de auteurs 
slecht gelnformeerd. Oat is op 
sommige punten jammer , de 
PvdA liep zcker niet altijd achter 
op de in dit boek beschreven ont
wikkelingen . Terwijl het pro
gramma van Bad Godesberg een 
bcgrip is geworden, vervuldc de 
s Po op programma tisch gebied 
eigenlijk gedurende de gehele na
oorlogse peri ode geen bclangrijke 
vernieuwende rol binnen de Eu
ropese sociaal-democratie. Een 

--- - --- ----- --- - -
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conclusic die de auteurs niet ex
pliciet trekken, wei krijgt de 
Zweedse partij (terecht) vee! lof 
toegezwaaid voor haar vernieuw
ende bijdragen. De PvdA was, 
met de Zweedse S A r, een van de 
eerste die op papier althans af
stand nam van het ' working class' 
socialisme en zichzelf transfor
meerde tot een volkspartij (in 
I 946). In tegenstelling tot de gro
tere zusterpartijen stond de PvdA 
relatief open voor zowel de idee
en van Nieuw Links als voor de 
ideeen van de nieuwe sociale be
wegingen. Toen de SP D onder 
druk van het electorate succes van 
de Groenen in I985 een com
missie instelde om zich te herbe
zinnen op het oude programma 
van I 959 ontwikkelde men het 
concept 'kwalitatieve groei'. Na 
het begrip selectieve groei dat in 
Nederland al in Keerpunt I 97 2 

ge"introduceerd was niet echt ecn 
belangrijke vernieuwing van het 
sociaal-demo ratische gedachten
goed . Een tekortkoming van het 
bock is dat de uitdaging die de 
nieuwe sociale bewegingen voor 
de sociaal-democratie vormen 
niet systematisch geanalyseerd 
wordt. Milieubeweging, vrou
wen- en vredesbeweging komen 
slechts zijdelings aan de orde , hun 
betekenis voor de versci)illende 
partij en komt niet goed uit de 
verf. 

De kracht van dit boek ligt in de 
algemene ontwikkelingslijnen die 
men wect te schetsen. Het laat 
duidelijk zien dat de problemen 
van de huidige PvdA niet uit
sluitend te wijten zijn aan het ver
meende conservatisme van Den 
Uyl, een fal end leiderschap van 

Kok of een vcrouderde partij 
structuur, maar een Europese di
mensie hebben . De auteurs pro
beren in hun slothoofdstuk opti 
mistisch te blijven over de toe
komst van de sociaal-democratie , 
maar een zekere krampachtigheid 
is hun daarbij niet vrccmd . Ze be
handelen kort vier mogelijke 
bronnen van interne vernieu
wing, maar moeten vaststellen 
dat zowel de regeringservaring 
van de Franse en de Spaanse par
tij , de recente ontwikkelingen in 
Zweden, het programmatische 
de bat in de s Po en de ontwikke
lingen in Oost-Europa weinig in 
spirereod zijn voor de sociaal
democratie . Toch concluderen ze 
dat de sociaal-democratie al vaker 
heeft bewezen zich te kunnen 
aanpassen aan economische en so
d ale veranderingen . Ideologi
sche flexibiliteit en een zeker 
pragmatisme zullen de partijen 
ook nu door het diepe dal helpen. 
Voorlopig lijkt dit nog verre toc
komstmuziek . 

PH . VA N PR AAG JR 

is als politicolooa verbonden aan de 

vakaroep Alaemene Politicoloaie van 

de Uni versiteit van Amsterdam. 
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DE WAGEN 

Het is de eerste stortkar van de morgen, de eerste stortkar 
Van de morgen. Hij komt om de hoek van de straat en in mijn bewustzijn 
Opent, als een sleutel, het hoesten van de oude vuilnisman, 
Zoon van de armzalige dageraad, mij de deur van de dag. 

I t. • 11 I 

En dat ben jij en dat ben ik. Jij en ik, opnieuw, mijn Ieven. Ik sta op 
En ondervraag de ziekenhuishanden van het morgenlijke stof 
Over de dingen die ik niet meer wenste te zien. 
De verre sirene schreeuwt, schreeuwt, schrecuwt over de rivier. 

Kniel, kniel o Ieven van een weeskind 
En doe alsof je bidt, terwijl ik ze telkens tel en tel 
Die bloemmotieven zonder broer ofzus in de tuinen, 
Triest, vuil, zoals men wei in buitenwijken ziet 

Op het behang van afbraakmuren in de regen. Later, 
In de vreselijke middag, kijk je op van het lege boek en zie: 
De vastgemeerde aken, de tonnen, de steenkool smeult 
En door het harde lijfgoed van de schippers jaagt de wind. 

Op 28 mei 1877 op het vaderlijk 
kasteel in Czereia bij Witebsk in Li
touen geboren. In 1 889, het jaar van de 
wereldtentoonstelling met zijn ouders 
naar Parijs getrokken en daar een Ieven 
lang (tot 19 39) als volstrekte balling 
geleefd. Vervuld van heimwee naar 
vroeger, maar ook met een nachtrner
rie-achtige angst daarvoor . 

Aan W.F. Hermans komt de eer 
toe deze unieke dichter, die aileen in 
hct Frans schreef, in vcrtaling te intro-

Watte doen? Vluchten? Maar waarheen? En waartoe? Hetgeluk 
Zelf is niet meer dan een keer mooi weer in ballingland; 
Mijn schaduw is niet bemind of gehaat bij de zon; zoals een woord 
Oat op papier valt en op slag zijn zin verliest .... 

Oscar Vladislav de Lubicz Milosz 

uceren: 4 gedichten in zijn bundel 
Hypnodrome ( 1947) en nog drie erbij 
in Overgebleven gedichten (vijfde her
ziende uitgave, 1983). 

Bovenstaand fragment staat daar 
niet in, maar is wei gcschikt om wat 
Hermans in Milosz zo treft te illustre
ren: de onnavolgbare verwikkeling van 
abstract en concreet. 

Een treuriger dagcraadlied is nau
welijks te vinden. Het eindigt met de 
hamerende regel: Et je ne peux plus, je 

ne peux plus! 
De dichter schreef dat in 19 1 5 of 

daaromtrent. Hij redde zich door de 
Apocalyps op kaballistische wijze te 
duiden en onder andere de ondergang 
van Amerika (door water en vuur) en 
Rusland (door de val van een stuk 
maan) te voorspellen. Daar zat geen 
poezie bij. 

Rein Bloem 
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INHOUO 

Culturele milieuschade 
Onverschilligheid 

Culturele milieu
schade? 

De toon van een heus fin de siecle 
lijkt in de jaren 1 990 alsnog ge
zet. Sterker nog: net als in het jaar 
1 ooo wordt de komst van een 
Millennium opnieuw begeleid 
door apocalyptische visioenen: 
visioenen van grote rampspoed en 
wereldvernietiging. 

Neem Dennis Meadows, als 
onheilsprofeet van de Club van 
Rome helemaal terug van weg
geweest. In zijn recent versche
nen hoek, Beyond the Limits, zegt 
hij ons met grote stclligheid op
nieuw de ondergang van 'Pianeet 
Aarde' aan. De mensheid staat op 
de drempel van haar destructie. 
'Global collapse' lijkt zo goed als 
onontkoombaar. 

Het is deze retoriek van de nade
rendc ecologische catastrofe die 
het milieuvraagstuk tot (ver
plicht) topthema heeft gemaakt in 
het politick en maatschappelijk 
debat van vandaag de dag. Met 
aile gevolgen vandicn: milieu als 
een van de hoofdmenu's van de 
(inter)nationale politieke (reis)
agenda; milieu als troeteldier van 
beleid en bestuur; milieu als mo
degril voor wetenschappers, po
litici en journalisten. 

Wat bij alle milieu-ophef vooral 
in het oog springt is de gapende 
kloof tussen ecoretoriek en mi
lieupraktijk. 

We zien milieu-Cassandra's als 
Meadows, die op schrille toon 
een bijna onafwendbare mondiale 
catastrofe voorspellen; ecologen 
die een 'totaal andere samenle
ving' bepleiten of 'ccocraten' -
zoals de natuurwetenschappelijke 
onderzoekers van Nasa - die keer 
op keer groen alarm geven met 

hun nieuwste onderzoeksgege
vens over Ozonlaag of broeikas
gas. En er zijn de beleidsmakers 
en politici, die zich - om nader te 
verklaren redenen - uiterst ont
vankelijk tonen voor deze signa
len. Zij omhelzen, in koor, de on
heilspellende analyse en retoriek 
van de milieucrisis: de economic 
moet anders, deze moet worden 
'verduurzaamd'; produktie en 
consumptie zullen op een totaal 
andere leest geschoeid moeten 
worden; het gedrag van consu
menten, zo niet de levenswijze 
van de burgers zal zich funda
menteel moeten wijzigen. 

Het Ievert een vreemde figuur 
op: politici en beleidsmakers die 
op hoge toon een radicale 'ecolo
gische omwenteling' proclame
ren, terwijl ze tegelijkertijd tot 
aan hun middel in de huidige 
praktijk en dynamiek van beleid 
en bestuur staan. Vanuit hun tra
ditionele beleidswereld omhel
zen ze extreme ecologische doel
stellingen - zondcr weerga en 
precedent - en trachten deze zo 
goed en zo kwaad mogelijk in te 
passen in de bestaande beleids
praktijk. Het resultaat is er naar. 

Tegen de onheilspellende ana
lyse van het milieuvraagstuk en de 
formulering van urgcnte en inte
grale doelstellingen steekt het 
daadwerkelijk gevoerde milieu
beleid wat schamel af. We zien 
een bijna sectoraal rnilieubeleid, 
deelbelang naast v le andere, tc
midden van een traditionele be
leidspraktijk. De schijnbaar ge
voelde urgentie van een 'ecolo
gische noodtoestand' laat zich 
daar toch nauwelijks aan aflezen. 

Dit raakt ook de 'milieucatechis
mus' van de Sociaal Economische 
Raad en - bij congresuitspraak -
die van de PvdA: 'de handhaving 
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van het ecologisch evenwicht is 
van een hogere orde dan traditio
nele doelstellingen van sociaal
economisch beleid'. Appelleert 
deze uitspraak aan de apocalyp
tische retoriek over de eindigheid 
van de aarde, in de praktijk zien 
we een milieubeleid gevoerd 
worden, dat zich desondanks 
tracht te verzoenen met die so
ciaal-economische doelstellingen 
'van een lagere orde'. Zo wordt 
milieubeleid beleid als al het an
dere. 

De gapende k:loof die er bestaat 
tussen milieucrisis-retoriek en 
miiieubeleidspraktijk toont voor
al aan dat de ecologische kwcstie 
nog onvoldoende wordt verkend 
en geproblematiseerd. 

De mogelijk zeer ingrijpcnde 
consequenties van een 'ecolo
gische omwenteling' - zo al mo
gelijk - lijken nauwelijks te wor
den doordacht. Aile aandacht 
concentrecrt zich op 'resultaat
gericht' beleid en op het zo ge
koesterde 'maatschappelijk draag
vlak'. Onuitgesproken aanname 
daarbij is de schijnbaar problcem
loze verzoening van het ecolo
gisch denken met bestaand beleid 
en met bestaande maatschappelij 
ke verhoudingen. 

Dit staat het stellen van funda
mentele vragen in de weg. 

De milieucrisis wordt niet ge
problematiseerd, maar, liever dan 
dat, vertaald in vertrouwde bu
reaucratische tcrmen. Zij is ob
ject van traditionele sturing en 
beheer. Discussie over milieu
doelstellingen en -instrumenten 
in een hybridisch natuurweten
schappelijk beleidsjargon - ncemt 
zo de plaats in van een funda
mentele reflectie op de ecolo
gische kwestie. 

HyberboliserinB 
Hoe moeten we deze situatie van 
ecologische 'double talk' - schel
le retoriek naast matte praktijk 
verk:laren? 

Wat zich bij het milieuvraag
stuk lijkt te wreken is, wat ik zou 
willen noemen, de toegenomen 
'hyperbolisering van de werke
lijkheid'. Ik doe! daarmee op het 
verschijnsel dat in onze heden
daagse communicatie de stijlfi
guur van de overdrijving alles 
overheersend lijkt te zijn gewor
den. Milan Kundera heeft dat, in 
andere termen, in zijn roman On
steifelijkheid beschreven als 'ideo
logic die het veld ruimt voor 
zogeheten imagologie'. Het 'ka
naal' voor de perceptie van de 
maatschappelijke werkelijkheid is 
niet Ianger idee, maar beeld . De 
macht van beeldvorming en ima
ge-building heeft zich meer en 
meer in de gehele samenleving 
gemanifesteerd . Belangenstrijd is 
in toenemende mate 'beelden
strijd' . Bij de 'agendasetting' van 
het politiek-maatschappelijk de
bat, ja zelfs bij de perceptie en 
defmiering van maatschappelijke 
problemen is beeldvorming van 
welhaast doorslaggevend belang 
geworden. Hyperbolen of over
drijvingen bepalen de scherpte en 
indringendheid van beeldvor
ming; 'wetten' en ervaringen uit 
reclame, journalistiek of commu
nicatiewetenschap wijzen hier de 
weg. 

Beeldvorming dwingt maat
schappelijke aandacht af; de pu
blicitaire impact bepaalt hct maat
schappelijk belang. Een illustratie 
van dit verschijnsel op milieuge
bied was enige tijd geleden de 
presentatie van onderzoeksgege
vens door wetenschappers van 
Nasa. In persberichten werden 
bevindingen van gaten in de 

Ozonlaag bewust aangedikt en 
overdreven, om via het ver
wachte publicitaire effect subsi 
diegelden zeker te stellen: mani
pulatie van onder-zoeksgegevens 
door beeldvorming en presenta
tie. 

Als gevolg van deze dorninante 
'cultuur van beeldvorming' 
wordt de k:loof tussen de analyse 
en de oplossing van een maat
schappelijk probleem als de mi
lieuvervuiling als vanzelf groter. 
Zeker wanneer de diagnose van 
het milieuvraagstuk - of het nu 
is omdat de onderzoeksgegevens 
daartoe noodzaken of omdat 
ecn radicaal milieubewustzijn 
wordt nagestreefd - in de schelste 
toonsoort wordt bezongen. Het 
beeldvormingsoffensief van eco
logen en de milieubeweging 
steunt hoofdzakelijk op de nade
rende dreiging van een wereld
wijde milieucatastrofe of op 
alarmerende beelden van milieu
vernietiging: een bewuste hyper
bolisering van de milieucrisis? 

Het resultaat is, hoe dan ook, 
een onvermijdelijke botsing tus
sen de 'dynamiek van de pro
bleemstelling' (die mediageniek 
is) tegen de 'dynamiek van het 
zoeken naar oplossingen' (die 
complex, langdurig en dus niet 
mediageniek is): de k:loof tussen 
ecoretoriek en milieubeleids
praktijk. 

DehumaniserinB 
Fundamenteler is de vraag of het 
milieuvraagstuk zo ingrijpend de 
grondslagen van economic en sa
menleving ter discussie stelt, dat 
gesproken moet worden van een 
cultuurcrisis. Deze kemvraag kan 
nog nauwelijks worden beant
woord; het ontbreken van dit ant
woord biedt misschien een ande-
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re verklaring voor de eerder ge
constateerde dubbelhartigheid 
rond hct milieuvraagstuk. Som
migen hebben met de gestelde 
vraag overigens weinig moeite; 
de onheilsprofeten voor wie de 
'Planeet Aarde' op de drempel 
van haar destructie staat. Voor 
hen staat de (Westerse) wereld 
aan de vooravond van een 'totale 
ecologische omwenteling'. Zo 
spreekt de Club van Rome er 
twijfel over uit of de huidige de
mocratieen wei in staat zullen zijn 
die milieumaatregelen te nemen 
die nodig zijn om een ecologische 
catastrofe af te wenden. Mea
dows pleit voor niets minder 
dan een 'sustainability revolution', 

slechts te vergelijken met een 
fenomeen als de Industriele Re
volutie. 

Ook de, volgens de Demo
craten, toekomstige vice-presi
dent van de Verenigde Staten, AI 
Gore, spreekt van de noodzaak 
van een 'geforceerde maatschap
pijhervorming, die de grondves
ten van onze beschaving verlegt'. 
De redding van het milieu moet 
tot het centraal ordenend be
ginsel van de beschaving worden 
gemaakt; dit ter vervanging van 
de hybris van de hedendaagse tech
nologische beschaving. 

Voor het bepalen van de mogelij 
ke reikwijdte van het milieu
vraagstuk - een radicale ecolo
gische breuk met, dan wei een 
geleidelijke ecologische moderni
sering van de huidige samenleving 
- is de feitelijke analyse van de 
toestand van het milieu van door
slaggevend belang. De diagnose is 
allesbehalve eenduidig. Onder
zoekers twisten over de weten
schappelijke basis van het broei
kaseffect, evenals over de mate 
van aantasting van de ozonlaag. 
Bovendien moet worden gecon-

stateerd dat vee! milieuschanda
len (van het type illegale gif
lozing) - hoe schadelijk ook -
tamelijk onschuldige bijverschijn
selen zijn van de industriele sa
menleving, die in de toekomst ge
makkelijk kunnen worden voor
komen. Ik kan me dan ook niet 
aan de indruk onttrekken, dat een 
dee! van de huidige milieuhype be
staat uit een wat na"ieve, verlate 
bewustwording van de ingrijpen
de historische veranderingen van 
de laatste anderhalve eeuw: de 
wording van de industriele massa
samenleving. Een vertraagde res
pons. Een beter begrip (en be
heersing) van de met zo'n samen
leving nu eenmaal gegeven risi 
co's kan er wellicht voor zorgen 
dat ecologisch denken niet per se 
hoeft te contrasteren met de ge
groeide industriele en technolo
gische cultuur. Het tot nog toe 
ontbreken van 'groen denken' is, 
zo gezien, een schadelijke (en tij 
delijke) tekortkoming van de in
dustriele samenleving geweest, 
de verwaarloosde factor. 

Wanneer we evenwel het 'global 
collapse-scenario' en de voorge
stelde radicale 'eco-trendbreuk' 
van Meadows, Gore en aanver
wanten serieus nemen, dan stelt 
ons dat voor uiterst fundamentele 
vragen: vragen naar de verander
lijkheid van mens, samenleving 
en cultuur. 

Want onder de oppervlakte 
van nat.uurwetenschappelijke on
derzoeksgegevens over Ozonlaag 
of zure regen en van de apocalyp
tische milieu-analyses van Mea
dows c.s. gaan niet zelden ideolo
gische pretenties schuil. Sluipen
derwijs worden in het milieude
bat opvattingen ontwikkeld over 
menselijk gedrag en de meest 
wenselijke inrichting van de sa
menleving. Het ecologisch den-

ken begeeft zich daarmee op het 
terrein van menswetenschap en 
sociale wetenschap. 

In het ecologisch denken dat het 
milieu cq de natuur centraal stelt, 
lijkt de mens te worden weggere-

. deneerd. Binnen het 'objectieve 
universum' van het milieu is de 
mens als subject verdwenen. De 
milieugebruiksruimte is een lege 
ruimte, waarin voor de mens 
geen plaats lijkt te zijn. N atuur
wetenschappelijke data, biosfeer 
en 'zuurequivalenten', bewonen 
deze ruimte. De mens figureert 
bovenal als bedreigende vijand; 
hooguit komt hij in beeld als 
object van een gedragsverande
ringsprogramma dat tegemoet 
komt aan de objectieve eisen die 
de milieugebruiksruimte of de 
duurzame ontwikkeling stellen. 

Het ecologisch denken lijkt zo 
in het spoor te !open van de he
dendaagse westerse filosofie: er is 
sprake van een tendens tot dehu
manisering. De 'eco-trendbreuk' 
impliceert daarmee een breuk 
met het 'antropocentrische den
ken' van de westerse cultuur 
sinds, pak weg, Renaissance en 
Verlichting. Een breuk ook met 
de fundamenten van de moderne 
natuurwetenschap. Van beheer

. ser, bed winger en vorser van de 
(vijandige) natuur wordt de mens 
nu, in een handomdraai, tot vij 
and van de natuur gemaakt, tot 
Fremdkorper in zijn eigen om
geving. 

Dit soort ecologisch denken ont
hult, op zijn zachtst gezegd, een 
wat argeloos besef van de aard van 
het historisch veranderingsproces 
en - dat ook - een overmatig 
geloof in de maakbaarheid en 
bestuurbaarheid van de samen
leving. De idee van een 'totale 
ecologische omwenteling' of zo-
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iets als een 'groene c tharsis' ver
houden zich explosief tot de be
staande dynamiek en spankracht 
van democratic, overheidsbe
stuur, markteconomie of inter
nationale politiek. Moet de wes
terse cultuur werkelijk in staat 
worden geacht tot een door eco
logische onheilsprofeten bepleit 
collectief mea culpa, en daarna tot 
een· totale ecologische herinrich-

W eerbaarheid en 
onverschilligheid 

De verrassend snelle ineenstor
ting van het communisme kan in 
menig opzicht als het einde van de 
Derde W ereldoorlog worden be
schouwd. Niet alleen door wat zij 
aile industrieel ontwikkelde Jan
den, vooral de grote mogend
heden, een halve eeuw lang heeft 
gekost aan economi che en mi
litaire, intellectuele en politieke 
inspanningen - met als vee! ge
lukkiger uitkomst dan na de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog 
dater dit keer niet talloze miljoe
nen doden en getraumatiseerden 
zijn te betreuren - maar ook om
dat oude en nieuwe, soms nog 
maar nauwelijks doordachte pro
blemen actueel zijn geworden en 
de politieke agenda in Europa en 
Noord-Amerika opnieuw heel 
andere prioriteiten kent dan lan
ge tijd het geval was. 

Omdat de ingrijpende veran
deringen in het internationale po
litieke klimaat gepaard gaan aan 
een groeiend besef van de maat
schappelijke gevolgen van nieuwe 
technieken, de eisen die het be
houd van een voor mensen leef
baar milieu op aarde stelt, de mi
gratie en andere vormen van in-

ting van economic en cultuur? En, 
zo ja, tegen welke prijs? 

De voorstelling van de ecologi
sche kwestie als apocalyptisch 
visioen mag dan zijn functie heb
ben (gehad) bij het 'inscherpen' 
van een acuut milieubewu tzijn, 
het is de vraag of dit - nog weinig 
doordachte - catastrofedenken 
op de Iangere termijn een ef-

ternationalisering, die het so
ciaal-economische en het culture
le Ieven meer en meer bepalen, is 
een sterke behoefte ontstaan aan 
herbezinning op de grondregels 
voor het samen Ieven op zowel 
nationale en regionale als op we
reldschaal. Niet aileen de voor
uitzichten voor huidige genera
ties zijn in geding, ook het vorm 
geven aan een toekomst, die onze 
nakomelingen op zijn minst even
vee) vrijheid laat hun bestaan naar 
eigen wensen in te richten als ons 
ten dee! vie!, is aan de orde. 

In het nog moeizaam op gang 
komende publieke debat hierover 
speelt in ons land het klassieke 
begrip buraerschap al enige tijd 
weer een rol. Bas van Stokkom 
heeft in het was-rapport De repu
bliek der. weerbaren verhelderende 
samenvattingen van het oude 
ideeengoed op dit punt geformu
leerd en deze met prikkelende 
eigen gedachten verder uitge
werkt. Hij zoekt ruimte en richt
snoeren voor het verenigen van 
het toenemend individualisme 
met de allerminst afnemende 
noodzaak van publieke activiteit, 
voor de persoonlijke weerbaar
heid van de burger en diens pu
blieke verantwoordelijkheid voor 
wat ook anderen in de samenle
ving overkomt. Het is een plei-

fectieve aanpak van milieuver
nietiging niet eerder zal bemoei
lijken dan bevorderen. 

Zoveel is zeker: wie de milieu
crisis 'hyperboliseert', speelt met 
sociaal en cultureel dynamiet. 

RENE CUPERUS 

dooi voor een autonome en mili
tante burger, die zich betrokken 
weet bij het algemeen belang en 
zich inzet waar hij dat tekort ziet 
gedaan. Het komt bij Van Stok
kom aan op de vraag 'hoeveel 
deugd heeft de democratic no
dig?', om het maar eens zeer sum
mier met zijn eigen woorden sa
mente vatten. 

Het betoog doet wellicht wat 
bleekjes aan in een tijd waarin on
ze aandacht van dag tot dag wordt 
getrokken naar de massale hon
gerdood in Afrika en het on
verwachte grote bloedvergieten 
in Europa, maar zonder een intel
lectuele probleemstelling van de 
maatschappelijke vraagstukken 
los van de onmiddellijke actua
liteit, zal het met de beschaving 
ook op de lange termijn nooit wat 
kunnen worden. 

Van Stokkoms opvattingen over 
'modern burgerschap' bewegen 
zich tussen de uitersten van strik
te gebondenheid aan het individu 
en belangeloze opoffering, van 
!outer eigenbelang en een publie
ke roeping, en zijn betoog mondt 
uit in de aanbeveling van twee 
burgerdeugden: weerbaarheid en 
actieve verantwoordelijkheid. Dit 
burgerschap vergt, anders dan 
wanneer het uitgangspunt voor 
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maatschappelijk handelen slechts 
door particuliere belangen wordt 
bepaald, 'een sterke overtuiging 
en een permanente in-spanning 
om primaire gevoelens te over
winnen', ook al omdat 'in de 
publieke wereld niet emoties, 
maar argumenten de doorslag 
moe ten geven.' 

Enkele punten hadden dunkt 
me wat meer aandacht verdiend. 
Zo roept de tegenstelling tussen 
de 'weerbare' burger versus de 
'aangepaste' burger al gauw mjs
vcrstanden op; men kan, al dan 
niet 'aangepast', heel weerbaar 
zijn in het najagen van het eigen
belang en dit doende het alge
meen belang met opzet geweld 
aandoen. Van hoeveel betekenjs 
ecn goed democratisch debat 
moge zijn, de vraag naar machts
vorming, naar het mobitiseren en 
organjseren van de door Van 
Stokkom beoogde weerbare bur
gers, kan men ruet overslaan zon
der het risico te !open dat men 
zich tot een te academisch blij 
vend streven beperkt dat in de 
maatschappeUjke realiteit weinjg 
gewicht zal hebben. Het is ook 
jammer dat Van Stokkom nauwe
Hjks een blik werpt op de proble
men die op internationale, al was 
het aileen maar op Europese 
schaal weerbaarheid vragen en de 

consequenties welke daaraan zou
den kunnen worden verbonden. 
De eerste pubHeke reactie was 
afwijzend. Ze verscheen op de Fo
rum-pagina van De Volkskrant van 7 

juli 1992, van de hand van Gerry 
van der List. Hij beklemtoont 
daarin dat men 'in een Hberaal 
democratische staat het recht 
heeft poHtiek onverschillig te 
zijn '. Hij zegt ruet om welke ui
tingen van politieke onverscrul
ligheid het hem gaat en waar ze 
betrelling op hebben. Op de be
lastingdruk? Groeiend extreem 
rechts in Europa? Somalie? Be
strijding van fraude en andere 
vormen van criminaHteit? Dis
criminatie? Milieu? Hij laat ook de 
oorzaken van deze onverschillig
heid in het midden. Egoi·sme en 
kortzichtigheid? Onwil of een ge
voel van onmacht? Gebrek aan 
kennis omtrent de stand van za
ken ? 

Maar ook zonder nadere pre
cisering blijft het een opmerke
lijke gedachtensprong. Nergens 
vocht Van Stokkom genoemd 
'recht' aan; wie zou het trouwens 
in zijn hoofd halen dat men wie 
dan ook het 'recht op onverscrul
ligheid' zou kUnnen ontnemen en 
een plicht tot betrokkenheid zou 
ktmnen opleggen? Van der List 
trapt op dit punt een wagcnwijd 

openstaande deur in. De inzet 
blijkt dan ook meer te zijn: on
verscruiHgen kunnen in Van der 
Lists visie maar beter onverscrul
lig blijven. 'Het grote nadeel van 
dit stimuleren van politieke parti 
cipatie is dat men de vrijheid be
knot om ruet te participeren,' 
verwijt hij Van Stokkom. 

Bas van Stokkom schreef zijn ver
toog voor de Wiarw Beckman 
Stichting, het wetenschappelijk 
bureau van de Partij van de Ar
beid. Gerry van der List is mede
werker van de Telders Stichting, 
het wetenschappelijk bureau van 
de vvo. Van Stokkom staat voor 
bevordering van de betrokken
heid van de burgers bij de gang 
van zaken in de samenleving 
waartoe ze behoren, Vander List 
voor behoud van afzijwgheid en 
onverschilligheid. Zo werd op het 
Forum van De Volkskrant kort en 
scherp, als in een bliksemflits bij 
naderend onweer, het principiele 
verscrul tussen de socialistisch ge
orienteerde en de aileen maar H
beraal georienteerde voorstander 
van de liberale democratie be
licht. 

GER VERR!PS 
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Dertiende jaarboek 

Begin september verscheen, on
der redactie van Marnix Krop, 
Martin Ros, Saskia Stuiveling en 
Bart Tromp, Het dertiende jaar
boek voor het democratisch so
cialisme. Het is voor een groot 
dee! gewijd aan het thema 'Oost
Europa' en bevat bijdragen van 
o.m. H. Daalder (theorieen over 
de overgang van dictatuur naar 
democratic), M. Krop (de soci
aal-democratie in Oost-Europa), 
J. N eeven en G. Verrips (over de 
naoorlogse PvdA en Oost-Euro
pa) en W. Gortzak (Nieuws Links 
bczien vanuit het Oost-Duitse 
s E o-archief). A. Day en B.J. Van 
den Boomen stelden een over
zicht op van aile sociaal-demo
cratische, sociaal-liberale en her
vormd-communistische partijen 
in Oost-Europa. 

Het Dertiende jaarboek bevat 
tenslotte een door Jos Perry 
geschreven 'profiel' van W. H. 
Vliegen. 

Het Jaarboek is cen gezamenlijke 
uitgave van de Wiardi Beckman 
Stichting en Uitgeverij De Arbei
dcrspers. De prijs bedraagt 
j28,9o. Te bestellen door stor
ting van dit bedrag op postgiro 
34·79·7oo ten name van PvdA
brochures, Amsterdam, onder 
vermelding van het bestelnum
mcr: 740. 

De stad is van ieder
een 

'De stad is van iedereen. Over de 
toekomst van de stadsvcrnieu
wing', zo luidt de titel van een 
eind augustus door de wss ge-

publiceerde uitgave. De auteurs 
( een werkgroep van de Sectie 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening van de wss, bestaande 
uit Theo Strijers, Els-Marie 
Peeters, WiUem Salet, Jim 
Schuyt en Guus Verduijn) hebben 
een uitgesproken opvatting over 
het stadsvernieuwingsbeleid van 
het kabinet, zoals dat verwoord 
wordt in de nota 'Beleid voor 
stadsvernieuwing in de toekomst; 
tweede helft' (' Belstato '). 

De auteurs noemen het beleid 
defensief en a-politick. Het bor
duurt voort op de traditionele 
stadsvernieuwing ('bouwen voor 
de buurt' en 'inhalen van achter
standen'), maar kan op deze ma
nier niet de sociale en econo
mische verzwakking van de ste
den keren zoals die de afgelopen 
decennia plaatsvond. 

Stadsvernieuwing verdient een 
bredere benadering. Ze client, te
gen een reele bijdrage, ook aan 
andere dan zwakke groepen ten 
goede te komen en aldus ecn bre
der draagvlak te verwerven. Om
gekeerd zullen welvarende rand
gemeenten op hun verantwoor
delijkheid aangesproken moeten 
worden. 

Aldus enkele conclusies uit 
'De stad is van iedereen'. De uit
gave bevat tevens interviews met 
een aantal deskundigen (onder 
wie H. Priemus, E. Nordholt en 
F. Asselbcrgs) over water van de 
stadsvernieuwing terecht is geko
men en wat er de komende jaren 
moet gebeuren. 

De prijs bedraagt j 2o,-. Te 
bestellen door storting van dit 
bedrag op postgiro 34·79-700 ten 
name van PvdA-brochures, Am
sterdam, onder vermelding van 
het bestelnummer: 7 54· 
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'Het Europese integratieproces is 
onomkeerbaar en verdergaande 
integratie onvermijdelijk' lezen 
we in een publikatie van de Raad 

voor het Binnenlands Bestuur van 
niet zo lang geleden.' Toch heeft 
de uitslag van het Deense referen
dum Iaten zien dat in ieder geval 
voorlopig de steun onder de Eu
ropeanen voor voortzetting van 
het integratieproces onvoldoen
de breed is om het V erdrag van 
Maastricht in zijn huidige vorm 
rechtskracht te geven. Daarmee 
werd de Europese integratie van 
een ontwikkeling die rnisschien 
ongewenst is, maar nu eenmaal 
niet tegen te houden, tot een zaak 
waar je voor of tegen kunt zijn. 
De uitslag van de referenda in ler
land en Frankrijk doet daar niets 
aan af: integendeel, het referen
dum in Frankrijk heeft Iaten zien 
hoezeer de Europese integratie 
ook in dat land omstreden is. 

Inrniddels heeft het partijbe
stuur van de PvdA aangekondigd 
een discussie- en informatiecam
pagne over Maastricht te zullen 
starten. Oat is een goede zaak, 
want er zijn voldoende aanwijzin
gen dat ook in Nederland het en
thousiasme onder de bevolking 
voor de Europese integratie min
der groot is dan onder de politie
ke elite . Bij de laatste Europese 
verkiezingen slaagden de partijen 
clie voor de Europese integratie 
zijn (coA, PvdA, vvo, o66) er 
heel wat minder in hun aanhang 
naar de stembus te krijgen dan de 
partijen die zich daar zeer kri
tisch tegenover opsteilen (Groen 
Links, SGP/GPv/RPF, SP). Naar 
aanleiding daarvan toonde de Ne
derlandse regering zich haast 
even ontevreden over de kiezers 
als onlangs de Deense. 

Wil er echter sprake zijn van 
een echt debat, dan mag de cam
pagne niet van het begin af aan 
door de voorstanders van de Eu
ropese integratie gedomineerd 

s&..o '' 1992 

Leve het 
'Deense 

' nee 

PAUL BORDEWIJK 

RONALD PLASTERK 

Gemeenteraadslid van Leiden en 

publicist, respectievelijk oud

aemeenteraadslid van Leiden 

en moleculair biolooa verbonden 

aan het Nederlands Kanker lnstituut 
in Amsterdam 

worden. Om die ·reden menen 
wij er goed aan te doen om als I e
den van de Partij van de Arbeid 
duidelijk te maken waarom wij 
het Deense nee toejuichen. 

Het Deense nee moet niet alleen 
aanleiding zijn voor een indrin- · 
gend debat over de toekomst van 
de Europese integratie, het geeft 
ook de Tweede Kamer de moge
lijkheid de resultaten daarvan af 
te wachten door het V erdrag van 
Maastricht niet te behandelen, 
maar te Iaten voor wat het is. Het 
verdrag heeft aileen betekenis 
wanneer het in aile lidstaten van 
de Europese Gemeenschap wordt 
geaccordeerd volgens de proce
dure die in dat land door de 
grondwet wordt voorgeschre
ven, en dat is niet het geval nu het 
in een lidstaat is afgewezen: 'Dit 
verdrag treedt in werking op 1 

januari 1 99 3, rnits aile akten van 
bekrachtiging zijn nedergelegd, 
of bij gebreke daarvan op de eer
ste dag van de maand die volgt op 
het neerleggen van de akte van 
bekrachtiging door de onderteke
nende staat die als .laatste deze 
handeling verricht.' Het alsnog 
behandelen in de overige lidsta
ten lijkt op het behandelen in de 
Eerste Kamer van een wetsont
werp dat in de Tweede Kamer 
verworpen is, in de hoop dat de 
Tweede Kamer op zijn standpunt 
zal terugkomen. 

Terecht schrijft Jan Marinus 
Wiersma2 , internationaal secre
taris van de PvdA, dat we het 
Deense nee serieus moeten ne
men, maar daarbij past niet dat 
zoals hij wil - de T weede Kamer 
doet alsof zijn neus bloedt. Oat de 
Deense socialisten het ermee 
eens zijn dat de parlementaire be
handeling gewoon doorgaat is 
daarbij niet relevant, want zij be
horen tot de verliezers van het re
ferendum. Doorgaan met de par
lementaire behandeling lijkt te 
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veel op het betitelen van het Deense nee als een 'juri
disch probleem', zoals Piet Dankert deed in zijn eer
ste react:ie, daarmee de Deense regering min of 
meer uitnodigend de eigen grondwet aan de kant te 
zetten. 

Het moet duidelijk zijn dat ondertekening van 
het verdrag door de Deense regering onder de huidi
ge omstandigheden niets meer of minder is dan een 
staatsgreep, terwijl het ten tweede male houden van 
een referendum in Denemarken over dezelfde ver
dragstekst wei een zeer vreemde vertoning zou 
opleveren. De Deense regering is dat ook niet van 
plan, gezien het verzoek om opnieuw te onderhan
delen .. Oat niettemin is afgesproken dat de behan
deling van het verdrag doorgang vindt, terwijl een 
Frans nee onmiddellijk tot stopzetting van aile rati
ficatieprocedures zou hebben geleid, zegt iets over 
de geringe betekenis die nu al gehecht wordt aan de 
souvereiniteit van de kleinere Ianden. De react:ies op 
het Deense nee kunnen dan ook niet anders dan als 
argumenten ten gunste van dit nee worden aange
merkt. 

Om deze reden zijn wij er ook tegen dat op dit 
moment in Nederland een referendum gehouden 
wordt over het Verdrag van Maastricht. Oat heeft 
aileen zin, wanneer de verdragstekst waar het refe
rendum over gaat kracht van wet kan krijgen wan
neer het referendum een posit:ief resultaat oplevert, 
en dat is niet het geval. Daar komt bij dat het uit
gangspunt moet zijn, dat een verdrag in elk land vol
gens de eigen grondwet behandeld moet worden, en 
in tegenstelling tot de Deense, kent de Nederlandse 
grondwet het referendum nu eenmaal niet. 

Een referendum in Nederland zou aileen een 
consultatief referendum kunnen zijn, en dat Ievert 
zijn eigen problemen op, waar sommige Neder
landse gemeenten intussen kennis mee gemaakt heb
ben. Een consultatief referendum is aileen zinvol, 
wanneer daartoe besloten wordt door een politieke 
meerderheid die bereid is zijn eigen standpunt 
ondergeschikt te maken aan de uitslag van bet refe
rendum. ln dit geval betekent dat dus, dat de ]eden 
van de Groen-Linksfractie die nu een referendum 
bepleiten, voor Maastricht zouden moeten stemmen 
wanneer het referendum daarvoor een meerderheid 

1. N.F. Roest, K.J.M . Mortelmans, 
A.P. Oele en J.H. Boone, Europa bin
nen het bestuur, Bestuur in beweging 17, 
Den Haag, Raad voor het Binnenlands 
Bestuur, 1992, biz. 13 
2. Jan Marin us Wiersma, De akkoorden 

oplevert. Dat maakt de politieke duidelijkheid er 
niet groter op. Daar komt bij dat voor aanvaarding 
van het verdrag in beide Kamers een tweederde 
meerderheid nodig is. Stel dat bet referendum wei 
een meerderheid oplevert, maar geen tweederde; 
niet eens zo'n onwaarschijnlijke uitkomst. Moeten 
kamerleden dan aan zo'n uitslag hun standpunt on
dergeschikt maken? 

De vraag of een tweederde meerderheid nodig is 
heeft tot nu toe betrekkelijk weinig aandacht gekre
gen, maar wie het niet gelooft moet nog maar eens 
het artikel nalezen dat Klaas de Vries3 in 1985 in dit 
blad schreef over hetzelfde probleem toen het om de 
plaatsing van kruisraketten ging: 'Waar het echter 
gaat om wezenlijke ingrepen, waakt de Grondwet 
terecht tegen doordraverij en waan van de dag.' Een 
duidelijk precedent, waar De Vries zich op beriep, is 
dat destijds bij het besluit toe te treden tot de Euro
pese Defensie Gemeenschap van te voren gesteld is 
dat een tweederde meerderheid nodig was. Wan
neer nu een kabinet waar de PvdA deel van uitmaakt 
zou stellen dat voor de goedkeuring van bet Verdrag 
van Maastricht geen tweederde meerderheid nodig 
is, zou dat toch al te zeer de indruk van opportunis
me maken . Een democratisch-socialistische partij 
moet ervoor waken dat de Grondwet wordt nage
leefd, en niet de ene keer juridische problemen die 
uit de Grondwet voortvloeien benadrukken, om de 
volgende keer grondwettelijke bepalingen af te doen 
als 'een juridisch probleem'. 

Wanneer men in Nederland de kiezers - na her
onderhandelingen met de Denen- meer wil betrek
ken bij de besluitvorming over Maastricht, zou men 
aansluiting moeten zoeken bij de procedure voor 
een grondwetsherziening, waarbij na een eerste par
lementaire behandeling de Kamers ontbonden wor
den, en de nieuwe Kamers bet verdrag met twee
derde meerderheid moeten goedkeuren. Een derge
lijke procedure wordt door de Grondwet niet voor
geschreven voor een verdrag waarbij van de Grond
wet wordt afgeweken, maar in dit geval zou er op 
grond van de reikwijdte van het Verdrag vee] voor te 
zeggen zijn. Wij begrijpen echter dat een dergelijke 
procedure onder de huidige conjunctuur voor de 
PvdA weinig aantrekkelijk is. 

van Maastricht, Nieuwsbrief PvdA, 
nr r, juli 1992, biz. 4 
3. Klaas G. de Vries, Kruisraket en 
Grondwet, s&;>jaargang42, 1985, nr. 
9, biz. 273 
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De Partij van de Arbeid heeft zich tot nu tqe altijd 
voorstander van de Europese integratie getoond, 
maar zonder dat het onderwerp in het brandpunt 
van de belangstelling stand. Rozemond4 wees erop, 
dat in dezelfde tijd waarin de PvdA op het stand punt 
stand dat voor plaatsing van Amerikaanse kruisra
ketten in Nederland een tweederde meerderheid 
nodig was, zonder veel discussie werd ingestemd 
met de Europese Akte. De Europese integratie paste 
in de traditie van het streven naar internationalise
ring die ons nog steeds doet zingen de lntemationale 

zal moraen heersen op d'Aard, en werd gezien als doel
treffend rniddel om een zoveelste Frans-Duitse oar
log te voorkomen. Daarbij had de PvdA vanuit haar 
parlementaire traditie een uitgesproken voorkeur 
voor het totstandkomen van Europees beleid vanuit 
een Europees supranationaal uitvoerend orgaan, ge
controleerd door een Europees parlement, hoven 
een intergoevernementeel Europa. Of, in termen 
ontleend aan de discussie over de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur: Europa moest een eigen 
bestuurslaag zijn, niet een vorm van verlengd natio
naal bestuur. 

V eel rninder had de PvdA een visie op de vraag 
welke taken nu eigenlijk door die Europese be
stuurslaag zouden moeten worden uitgeoefend. 
Eigenlijk was het idee, dat elke taak die werd over
geheveld de Europese integratie dichterbij bracht, 
en elke overheveling daarom moest worden toege
juicht. Die opvatting komt sterk naar voren uit het 
boekje Europese Notities5 van Hedy d 'Ancona, waarin 
zij het functioneren van het Europese parlement 
verdedigt: 'De vaste commissies Sociale Zaken of 
Jeugd en Cultuur boren nieuwe beleidsterreinen aan 
door vrijmoedige interpretaties van het Verdrag van 
Rome of de paragrafen van de Europese Akte' (blz. 
8). Geen spoor van twijfel of die nieuwe beleidster
reinen niet beter bij de nationale overheden gelaten 
kunnen worden, maar onbegrip wanneer de Raad 
van Ministers zich wat minder vrijmoedig toonde, 
vaak met Engeland en Denemarken voorop. 

Toch waren er ook terreinen waar de Partij van 
de Arbeid weinig voor integratie voelde. Opmer
kelijk genoeg waren dit vooral de terreinen van de 
buitenlandspecialisten zelf. Koos in de vijftiger jaren 
de PvdA nog voor de Europese Defensie Gemeen
schap, later werd elke vorm van integratie op dit 
terrein verdacht, aan de ene kant omdat het de Arne-

rikaanse veiligheidsgarantie zou kunnen aantasten, 
aan de andere omdat het zou kunnen leiden tot een 
Europese atoommacht, en Nederland zou kunnen 
aantasten in zijn vrijheid zelf de hoogte van zijn 
defensieinspanning te bepalen. Een andere vorm van 
integratie waar de PvdA weinig voor voelt heeft te 
maken met het vreemdelingenbeleid en de crimina
liteitsbestrijding. Het verdrag van Schengen heeft in 
de PvdA op zijn zachtst gezegd weinig enthousiasme 
gewekt, en niet voor niets hechten wij er grate 
waarde aan zelf te bepalen op welke manier interna
tionale drugsverdragen in Nederland worden uitge
voerd. 

Nu zijn de buitenlandspecialisten van de PvdA 
niet de enigen die niets moeten hebben van een 
echte integratie van het buitenlands beleid. Oat zou 
betekenen dat de Europese Gemeenschap als zoda
nig lid is van de Verenigde Naties, en per land buiten 
de Gemeenschap een ambassade exploiteert. Boy
cotbesluiten en besluiten tot rnilitair ingrijpen wor
den dan door de Europese Commissie genomen. 
Wanneer de lidstaten zich op het terrein van de bui
tenlandse politiek willen profileren, moeten ze lid 
worden van een organisatie als Lagere Overheden 
tegen Apartheid, voorzover die althans door de 
Europese Comrnissie wordt toegelaten. Het opent 
de mogelijkheid dat wanneer op Europees niveau te
gen de zin van Nederland wordt besloten tot militair 
ingrijpen op de Balkan, Duitse en Franse eenheden 
van de rnilitaire politie in Nederland dienstplichti
gen komen opsporen die zich proberen te onttrek
ken aan dienst aan het Servische front. 

Het is duidelijk dat een zo vergaande integratie 
er op afzienbare terrnijn niet zal komen, en dat is 
maar goed ook, want de geschetste ontwikkeling 
rand de uitzending van dienstplichtigen zou waar
schijnlijk tot een complete volksopstand leiden. In 
die vorm zal de Europese integratie eerder tot nieu
we gewapende conflicten leiden dan ze helpen te 
voorkomen. Daarmee is tegelijkertijd vastgesteld, 
dat Europa geen echte federale staat zal worden, zo
als de Verenigde Staten van Amerika, Duitsland en 
Zwitserland dat zijn. 

Daar staat tegenover, dat bevoegdheden op Euro
pees niveau zijn gelegd, die in federale staten op 
deelstaatniveau worden uitgeoefend. In Europa acht 
men het noodzakelijk de BTW-tarieven in de ver-

4· S. Rozemond, Nederland als 
deelstaat, s&.P jaargang 46, 1989, nr. 5, 
blz. 155 
5· Hedy d'Ancona, Europese Notities, 
Utrecht, Veen, 1989 
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schillende Ianden tot in details (schoenreparaties, 
snijbloemen) gelijk te trekken, in de Verenigde Sta
ten zijn de verschillende Staten daar vrij in . Europa 
kent een rechtstreekse geldstroom vanuit de Euro
pese fondsen naar regio's en gemeenten in de lidsta
ten, wat men in Zwitserland principieel in strijd acht 
met het karakter van een federale staat. In Belgie en 
Duitsland ontstaan regelmatig problemen omdat de 
nationale regering bevoegdheden afstaat aan de 
Europese Gemeenschap die bij de Gewesten of de 
Lander berusten. 

In een confrontatie tussen de Europese Comrnis
sie en de regering van de Vrijstaat Beieren, wees de 
Beierse minister-president - geen geestverwant van 
ons - erop dat in de Bondsrepubliek het beleid inza
ke cultuur, opvoeding, vorrning, opleiding, bouw
recht, gunning van overheidopdrachten, gezond
heidszorg en de regio's grondwettelijk aan de Lan
der is voorbehouden, terwijl de Europese Gemeen
schap zich hier steeds actiever gaat tonen . In de 
Bondsrepubliek zijn het daardoor de Lander ge
weest, die de ratificatie van de Europese Akte heb
ben vertraagd. 6 In het kamerdebat over Maastricht 

heeft Bolkestein7 zijn afkeer van een federaal Europa 
ge!llustreerd door te stellen dat de vvo niet wil dat 
Nederland binnen Europa de status krijgt die het 
land Hessen heeft binnen de Bondsrepubliek, zon
der zich te realiseren dat de positie van Nederland in 
somrnige opzichten nu al zwakker is. 

Ook binnen de gedecentraliseerde eenheidsstaat 
die Nederland is kan de Europese integratie botsen 
met het streven naar decentralisatie: in 1966 is het 
preventief toezicht op onderhandse aanbestedingen 
uit de gemeentewet verdwenen, maar de Europese 
regelgeving heeft de aldus verworven beleidsvrij
heid van de gemeenten - hoe men daar overigens 
ook over moge denken - grotendeels weer te niet 
gedaan. 

Op de meest onverwachte momenten worden 
we tegenwoordig geconfronteerd met Europese in
terventies. De meest belachelijke was tot nu toe het 
bericht dat gehakt voortaan vleesbereidinB zou gaan 
heten (niets meer van gehoord trouwens), de meest 
ingrijpende waarschijnlijk de bijdrage die Europa ge
leverd heeft aan de verloedering van ons omroepbe-

6. K.J .M. Mortelmans, Europa 1992 
en hetbinnenlandsbeswur, inJ.B.J .M. 
ten Berge, A. van der Jagt enJ .J .H. 
Pop (red.), Toekomsttrends en bin
nenlands bestuur, Bestuur in beweging 
1 5, Raad voor het binnenlands 
bestuur, Den Haag, 1989, blz. 91 
7. Handelingen Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, Vergaderjaar 1991 -

stel door ons te dwingen R T L-4 toe te Iaten. Andere 
voorbeelden zijn de problemen rond het subsidieren 
van Nederlandse filmers en vertalers, het voorge
schreven quoturn televisie- en radioprogramma's 
van Europese herkomst, de vraag of geeist mag wor
den dat etiketten van in Nederland verkochte le
vensmiddelen een Nederlandse tekst bevatten8 , de 
verplichting buitenlandse studenten uit EG-landen 
het collegegeld te vergoeden9, de BTw-betaling 
over gemeentelijke subsidies aan bibliotheken 10 , 

een verbod op prijsafspraken tussen de VNG en de 
oud-papierhandel' 1

, de onmogelijkheid PVc als ver
pakkingsmateriaal te verbieden. Er was ook twijfel 
of Nederland nog wei vrij is in de manier waarop de 
gezondheidszorg georganiseerd wordt. 

Maar ook uit andere Ianden komen soms curieu
ze berichten: de E G blijkt zich te bemoeien met het 
nitraatgehalte van het drinkwater en het buitenzet
ten van melkflessen 1 2 in Engeland, het Reinheitsaebot 

bij het bicrbrouwen in Duitsland, de bereidingswij
ze van Camembert in Frankrijk, de eis die Spanje stelt 
aan het toetsenbord van schrijfmachines, het weren 
van bierblikjes door Denemarken. En in plaats van 
dat het Europese parlement vleesbereiding maakt 
van dit soort besluiten, wil men daar ook nog een 
Europees verbod op stieregevechten, op tabaksre
clame, en op roken in openbare ruimten. 

Drie jaar geleden concludeerde Rozemond 'dat 
de Europese Akte op ongewoon lichtvaardige wijze 
tot stand is gekomen door gebrek aan belangstelling 
in de meeste parlementen' 1 3. In het Iicht van de ont
wikkelingen nadien kunnen wij dat aileen maar be
vestigen. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan 
marktintegratie; het lijkt erop dat we, zonder dat 
ons wat gevraagd is, terecht zijn gekomen in een 
land waar het beginselprogramma van de vvo tot 
grondwet is gemaakt. Het Verdrag van Maastricht 
versterkt deze tendens: tot tweemaal toe belijdt 
men het beeinsel van een open markteconomie met vrije 

meded!neina, met Kok en Mitterand als pleitbezor
gers. 

Daarbij is opmerkelijk, dat niet bewezen kan 
worden dat de Europese integratie geleid heeft tot 
meer welvaart in de Ianden van de Europese Ge
meenschap: de werkloosheid in Noorwegen, Zwe-

1992, 36ste vergadering, biz. 2297 
8. DeVolkskrant29januari 1992 
9· Maresmaart 1992 
10. NgMagazine, 17april1992, biz. 7 
12. Harry van Seumeren, Op koninklijk 
bevel, De Volkskrant 1 9 september 
'992 
13. Ref. 4, p. 161 
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den, Oostenrijk en Zwitserland is in de tachtiger 
jaren veel lager gebleven dan die in de Europese 
Gemeenschap. En tegenover de twijfelachtige voor
delen van de Europese integratie voor de groei van 
de economie, staat de voortdurende druk om 
arbeidsomstandigheden en sociale voorzieningen te 
verslechteren met het oog op de Europese concur
rentie, zoals naar voren komt uit de bijdragen van 
Rinnooy Kan 14 en Rost van T onningen 1 5 in het 
Europanummer van dit blad, maar ook uit de Miljoe
nennota. 

Wellicht het meest positieve gevolg van de totstand
koming van de Europese integratie is de bijdrage aan 
de emancipatie als gevolg van het EG-gebod om 
mannen en vrouwen gelijk te belonen. Een daarop 
gebaseerd pleidooi ten behoeve van de Europese 
integratie is echter rijkelijk opportunistisch, omdat 
het gebaseerd is op het feit dat het Nederlandse par
lement een verdrag heeft aanvaard waarvan de im
plicaties door datzelfde parlement niet doorzien 
zijn, en niet gewild worden. 

We worden hier geconfronteerd met het aloude 
verschijnsel, dat de Nederlander op de dag dat de 
banken gesloten zijn graag de morele voldoening er
vaart van het onderschrijven van hooggestemde be
ginselen, zonder dat hij daar als de banken open zijn 
aan herinnerd wil worden. Aangezien de Europese 
verdragen een dergelijke vrijblijvendheid niet ken
nen, heeft de Nederlandse regering dan ook, met 
instemming van de meerderheid van de Tweede Ka
mer, gezorgd voor een aanpassing van het EG-ver
drag om het zogenaamde Barber-arrest inzake de 
pensioenwetgeving te ontkrachten. 16 Deze aanpas
sing maakt dee! uit van het Verdrag van Maastricht. 
In ieder geval kan emancipatie geen reden zijn de 
volgende stap op het pad van de Europese eenwor
ding te ondersteunen. 

Een van de hoofdvragen van het debat over de Eur()
pese integratie moet zijn welke zaken nu wei en niet 
op Europees niveau beslist moeten worden. Die dis
cussie is in het buitenland a! Ianger gaande: het is 
duidelijk dat het huidige Britse voorzitterschap on
der Ieiding van Major daarvoor meer oog heeft dan 
indertijd het Nederlandse onder zijn geestverwant 

14. A. H. G. Rinnooy Kan, Cohesie; door 
saamhoriaheid en be/eidsconcurrentie, S & D 

jaargang49, 1992, nr . 7/8, biz. 
c~s. M.G. Rost van Tonningen, 

Visie op Europese eenwordina, s&o jaar
gang49, 1992, nr 7/8, biz. 308 
16. Jose Smits, Groenman vechL met de 
wapens die Dierkx in s!ilte aanreikt, De 

Lubbers. In die discussie is van belang dat, of men 
dat nu vanuit de sociaal-democratische ideologie 
accepteert of niet, onder Nederlanders een gevoel 
van lotsverbondenheid heerst, als gevolg van onze 
geschiedenis, onze taal, maar het meest als gevolg 
van de media, dat in die vorm ophoudt bij de grens. 
Oat maakt dat we Europese supranationale besluit
vorming minder snel accepteren dan besluitvorming 
op nationaal niveau. 

In Nederland vinden we het belangrijk,dat ieder
een op hetzelfde bestaansminimum kan terug vallen, 
maar of dat in Belgie ook zo is, interesseert ons vee! 
minder. Vanuit de Randstad voelen we ons meer 
verbonden met Limburg dan met Vlaanderen, alligt 
Limburg verder weg, heeft het de kortste gezarnen
lijke historie met de rest van hetland, en heeft het in 
sommige opzichten een heel andere cultuur. De 
manier waarop in Heiden de bijstandswet wordt uit
gevoerd is voor Randstedelingen aanzienlijk interes
santer dan hoe dat toegaat in het zo vee! dichterbij 
gelegen Antwerpen. Als er een aardbeving plaats 
vindt aan de Duits-Nederlandse grens, is voor ons de 
materiele schade in Nederland interessanter dan de 
persoonlijke slachtoffers in Duitsland. 

Omgekeerd geldt dat ook. In Vaals klaagt de 
fractievoorzitter van onze partij over het grote aan
tal Duitsers dat in zijn gemeente komt won en 1 7: 

'Als een Nederlander op Koninginnedag de vlag uit
hangt, zetten zij de vuilnis buiten.' Dezelfde weer
stand tegen de Pruus ziet men in Kerkrade, dat nog 
wel met het Duitse Herzogenrath een agglomeratie 
vormt, waarvoor de gemeentebesturen de naam 
Eurode hebben afgesproken. Ondanks dat voelen de 
Nederlanders er niets voor van het Duitse zwembad 
gebruik te maken. 1 8 Het is opmerkelijk dat juist hier 
Thijs Wi:iltgens vandaan komt, de meest prominente 
Euroscepticus in onze partij. 

Voor zover er sprake is van Europese verbon
denheid, beperkt die zich niet tot de Ianden van 
de Europese Gemeenschap. We zien in Nederland 
een sterke verbondenheid met Oost-Europa, niet 
vreemd, omdat men daar aan den lijve de ellende 
heeft ervaren die veertig jaar lang red en was voor de 
Nederlandse defensieinspanning. Toch blijkt nu, dat 
deze Ianden niet in aanmerking komen voor ontwik
kelingshulp, omdat ze daarvoor te rijk geacht wor-

Volkskrant 24 juli 1992 
1 7. Loucky Content, Sluipende invasie 
van Duitsers doet Vaalsenaar vertrekken, 
De Volkskrant, 19 maart 199 2 
1 8. Max Paumen, Muur blijft Kerkrade 
en Herzoaenrath scheiden, NRc 

Handelsblad 2o juni 1992 



- . ' ' ' ' 

s &..o '' 1992 

den, maar aan de andere kant te arm zijn om deel uit 
te maken van de Europese Gemeenschap, en daarom 
niet in aanmerking komen voor fondsen waar vee! 
rijkere Ianden als Ierland en Griekenland we! van 
kunnen profiteren. Voor ons heeft steun aan Oost
Europa duidelijk prioriteit hoven die aan andere EG

landen, en de Europese verdragen mogen dat niet 
verhinderen. 

Wat men verder ook van bet Verdrag van Maastricht 
moge vinden, een verdienste is in ieder geval, dat 
getracht is te komen tot een beperking van datgene 
dat op Europees niveau wordt besloten. Daarbij 
speelt. bet subsidiariteitsbeainsel een belangrijke rol. 
De vraag is echter, of ons dat vee! verder zal he! pen. 
Lubbers omschreef bet tijdens het kamerdebat na 
afloop van Maastricht als volgti9: 'Wat nu gebeurt, is 
dat in onze unie wordt vastgelegd het principe dat 
aileen datgene op bet niveau van de unie gebeurt . . . 
dat niet op een ander niveau, dus in de lidstaten zelf 
of de gemeenten, kan plaatsvinden.' Op deze wijze 
omschreven is bet principe nagenoeg tautologisch: 
het zegt niets over welke argumenten valide zijn om 
centralisatie op Europees niveau te rechtvaardigen. 
Hoe weinig betekenis bet principe in deze vorm 
heeft, wordt gei1lustreerd door een beschouwing 
van Shaughnessy, die aangeeft hoe men met dit prin
cipe in de hand ook een Europees beleid inzake 
rouwkamers kan bepleiten. 20 Op deze manier ge
formuleerd geeft bet principe alle vrijheid aan de 
Hedy d' Ancona's in bet Europese Parlement. 

Het gaat om de vraag, waarom een bepaalde be
slissing op het Europese niveau genomen moet wor
den, en niet aan de lidstaten kan worden overgela
ten. Oat speelt ook in Nederlandse discussies over 
decentralisatie. 2 ' Men kan twee motieven onder
scheiden om een bevoegdheid op een boger niveau 
te doen uitvoeren. Het ene motief is dat van de ex
teme effecten: wanneer een beslissing effecten heeft 
voor een bepaald gebied, moet hij genomen worden 
door een autoriteit die door dat gebied gelegiti
meerd wordt, en moeten de kosten door bet hele 
gebied worden opgebracht. Oat geldt vooral bij de 
klassieke overheidstaken, waar sprake is van de pro
duktie van collectieve goederen: defensie, wegen, 
dijken. Daarbij wordt men ht:t meestal snel eens, op 
welk niveau een bepaalde beslissing genomen moet 
worden. 

'9 · Ref. 7, biz. 23 I3 
2 o. H. Shaughnessy, Steif niet zonder 
toestemmina van de Europese Gemeenschap, 
NRCHandelsblad 25juh I992 
2 I . P. Bordewijk, As pecten van decentra
lisatie, s&G jaargang •8, I99', nr 'o, 

De modeme verzorgingsstaat richt zich echter voor 
een groot deel op quasi-collectieve goederen, zaken 
waarbij het in theorie mogelijk is dat de beslissing 
genomen wordt door een individuele gebruiker, 
maar waarbij dat om redenen van rechtvaardigheid 
niet gewenst wordt: onderwijs, woningbouw, ge
zondheidszorg. Daarbij is bet vee! moeilijker aan te 
geven op welk niveau een beslissing genomen moet 
worden, omdat dat niet bepaald wordt door bet be
reik van een voorziening, maar door de vraag of we 
het rechtvaardig vinden dat op de ene plaats een 
voorziening algemeen toegankelijk is die elders ont
breekt. Die discussie speelt sterk rond de decentrali
satie van het welzijnswerk: is bet acceptabel dat 
gemeentebesturen beslissen over de subsidie aan de 
plaatselijke bibliotheek, of kopen ze er toch maar lan

taarnpalen voor? 
In dit Iicht kan men bet subsidiariteitsbeginsel in

terpreteren als bet uitgangspunt, dat bevoegdheden 
aileen op Europees niveau moeten worden gelegd, 
wanneer dat op grond van externe effecten noodza
kelijk is, maar dat overigens de lidstaten bevoegd 
zijn op grond van hun eigen normen en waarden be
leid te voeren. Roest c.s. 22 spreken in dit verband 
van de Tinberaen-aanpak, kennelijk omdat zij de term 
subsidiariteit te veel associeren met bet gedachten
goed van Katholieke staatsleer. Zij baseren zich 
daarbij op een citaat van Tinbergen 2 3: 'Beslissingen 
met externe effecten, dat wil zeggen beslissingen die 
consequenties hebben voor anderen dan degenen die 
de beslissing nemen, moeten worden genomen op 
een niveau dat deze anderen in aanmerking neemt, 
dat wil zeggen op een boger niveau.' 

T och brengt ook een dergelijke benadering pro
blemen met zich mee. In de eerste plaats moet ge
waakt worden dat bet principe niet leidt tot centrali
satie op grond van exteme effecten die volstrekt 
marginaal zijn. Elke beleidsvrijheid van lagere over
heden, daaronder begrepen de lidstaten van de EG, 

creeert problemen langs de grens. Als in plaats A de 
cafe's om 3 uur sluiten, en ze zijn in B de hele nacht 
open, dan leidt dat tot enig ongewenst verkeer om 3 
uur 's nachts van A naar B. Oat moeten de gemeente
besturen van A en B zich realiseren, maar bet is geen 
reden om dan maar een landelijk sluitingstijdenbe
leid te voeren. Evenmin is het erg als door een ver
schil in BTw-tarief een bloemetje in bet ene land 
tien procent duurder is dan in bet andere, of de ben-

biz I 5- 2 I 
2 2. Ref. I, biz. 353 
23 . J. Tinbergen, Naareen rechtvaardi
aer international orde (Rl 0 -rapport), 
Amsterdam I977 
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zine een kwartje duurder. Er zijn goede argumenten 
om een provinciale opslag op de benzineaccijns mo
gelijk te maken, ook a! heeft dat effecten langs de 
provinciegrens. 

In de tweede plaats impliceert de Tinbergen
aanpak zonder meer een Europeanisering van het 
totale buitenlandse beleid, inclusief veiligheid en 
ontwikkelingssamenwerking. Niet voor niets is dat 
de klassieke taak van een federale regering. Het be
tekent een Europese dienstplicht en Europese belas
tingheffing ten behoeve van defensie en ontwikke
lingssamenwerking. Het betekent ook een Europees 
drugsbeleid, gehandhaafd door een Europese poll
tie. Het is duidelijk, dat daar in de PvdA geen basis 
voor is. Het zou interessant zijn te vememen hoe 
Tinbergen daar zelf over denkt. 

In de derde plaats is begrenzing van Europees be
leid tot datgene dat op grond van exteme effecten 
noodzakelijk is ook weer te absoluut. Wanneer in 
Griekenland opnieuw een kolonelsregiem aan de 
macht zou komen, zou dat reden moeten zijn tot uit
stoting uit de Europese Gemeenschap, a! hield dat 
regiem zich tien maal zo goed aan de Europese re
gelgeving als de huidige Griekse regering. 

Het lijkt dan ook niet goed mogelijk de taakafba
kening tussen de Europese Gemeenschap en de lid
staten in een sluitende formule vast te leggen. Een 
dergelijke formule laat zoveel interpretatievrijheid 
dat men het risico loopt dat de werkelijk macht in 
Europa bij het Europese Hof komt te liggen. Het 
probleem kan aileen opgelost worden door analoog 
aan de Duitse grondwet vast te leggen welke be
leidsterreinen in ieder geval de bevoegdheid van de 
lidstaten zijn. Oat zou in ieder geval moeten gelden 
voor de taken die in Duitsland aan de Lander zijn 
voorbehouden, maar er is meer. Lidstaten moeten 
ook voldoende mogelijkheden hebben de eigen taal 
te beschermen en eigen eisen aan voedings- en ge
notmiddelen te stellen- 's lands wijs 's lands eer. 
Ook moeten ze de mogelijkheid hebben een eigen 
BTW.-systeem te hanteren, en een eigen beleid te 
voeren met betrekking tot verpakkingsmateriaal om 
de afvalstroom te kunnen beperken. 

Tot op zekere hoogte komt het Verdrag van 
Maastricht hieraan tegemoet. Thijs Woltgens uitte 
daarover zijn tevredenheid 24: 'Het Europa van de 
burgers betekent dat wij op vee! terreinen in eigen 
land beleid kunnen blijven maken dat niet beperkt 
wordt door het voorheen vooral economisch karak
ter van de Gemeenschap. Ik noem hier de gezond
heidszorg, het onderwijs en de cultuur. Zelfs subsi-

24. Ref. 7, biz. 2309 

dies voor de Nederlandse film blijven mogelijk. 
Iedereen zal dat misschien anders beoordelen, maar 
er is vooruitgang geboekt.' 

De vraag is echter hoe reeel die vooruitgang is, 
gelet op de complexe structuur van het Verdrag van 
Maastricht. Het verdrag omschrijft het subsidiari
teitsbeginsel als volgt: 'Op gebieden die niet onder 
haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de Ge
meenschap, overeenkomstig het subsidiariteitsbe
ginsel, slechts op indien en voor zover de doelstel
lingen van bet overwogen optreden niet voldoende 
door de Lid-Staten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van het 
overwogen optreden beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt. Het optreden van de 
Gemeenschap gaat niet verder dan wat nodig is om 
de doelstellingen van dit verdrag te verwezenlij
ken.' 

Deze omschrijving houdt in, dater gebieden zijn 
die onder de exclusieve bevoegdheid van de Ge
meenschap vallen, waar het subsidiariteitsbeginsel 
niet van toepassing is. Welke hier bedoeld zijn 
wordt niet aangegeven, maar bet lijkt voor de hand 
liggend, dat het in ieder geval geldt voor de vrije 
markt. Oat verklaart ook, dat om steunmaatregelen 
van de lidstaten op cultureel gebied mogelijk te rna
ken, een apart artikel is opgenomen; in de systema
tiek van bet verdrag volgt die mogelijkheid niet uit 
het subsidiariteitsbeginsel zonder meer. Voor de an
dere door Woltgens genoemde beleidsterreinen zijn 
wel nieuwe artikelen opgenomen, maar niet duide
lijk is of zij daarmee ook onttrokken worden aan de 
dorninantie van de vrije concurrentie . Wanneer het 
Verdrag van Maastricht zou inhouden, dat de lidsta
ten nu wei bevoegdheden krijgen om beperkingen 
te stellen aan de doorgifte via de kabel van televisie
programma's uit andere Ianden in Europa, heeft 
men dat goed verborgen weten te houden. 

Hoe men in de praktijk het subsidiariteitsbegin
sel aan zijn laars lapt, blijkt uit het feit dat men in 
Europees verband afspreekt dat in Nederland de 
B T w op schoenreparaties naar het hoge tarief moet, 
hoewel volgens Maastricht belastingharmonisatie 
slechts plaats vindt voorzover het voor de interne 
markt nodig is. Wie denkt dat zonder de Neder
landse maatregel heel Europa gebruik gaat maken 
van de open grenzen om in Nederland zijn schoenen 
te Iaten repareren, lijkt toch niet geheel van deze 
wereld. 

De heronderhandelingen met Denemarken zul
len dan ook gebruikt moeten worden om de eigen 
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bevoegdheden van de lidstaten uit te breiden en een
duidiger vast te leggen. 

In de discussie over de overheveling van taken en be
voegdheden naar de Europese Gemeenschap client 
men zich goed te realiseren, dat elke vorm van cen
tralisatie vanuit democratisch oogpunt een verlies 
betekent. Het betekent, dat de politieke verant
woordelijkheid komt te liggen bij politici die met 
een kleiner dee! van het electoraat persoonlijke con
tacten kunnen onderhouden, dat een feitelijke ver
schuiving in macht van politici naar ambtenaren op
treedt, en dat zich eerder de situatie voordoet dat 
genomen maatregelen onvoldoende rekening hou
den met plaatselijke situaties. Om die reden wordt 
in Nederland gestreefd naar decentralisatie, hoe 
moeizaam dat ook gaat. In de Nederlandse situatie 
staat echter tegenover het argument dat de lagere 
overheden, en met name de gemeenten, dichter bij 
de burger staan, het argument dat bij verkiezingen 
de belangstelling voor kamerverkiezingen altijd nog 
het grootst is, en dat de partijvorming bij en de uit
slag van Staten- en raadsverkiezingen grotendeels 
wordt bepaald door landelijke issues. Oat maakt ve
len ook huiverig voor nieuwe constructies als deel
gemeenteraden. 

Kijken we echter naar Europa, dan zien we dat 
het dezelfde landelijke issues zijn, die partijvorming 
en verkiezingsuitslag op Europees niveau bepalen. 
We zien ook in het Europees parlement een won
derlijk patroon van fractievorming. De Engelse Con
servatives, toch de partij waar je iemand als Bolke
stein mee associeert, vormen een fractie met de !e
den van het Nederlandse CDA, dat zich altijd ge
kwetst toonde als men hen conservatief noemde. De 
vvo behoort tot dezelfde fractie als de Sociaal- en 
Liberaal Democraten, evenals o 66. Deze laatste 
partij deelt met des LD hun belangstelling voor con
stitutionele vraagstukken, maar daarbij valt wei op, 
dat de SLD strijdt voor invoering van de evenredige 
vertegenwoordiging, en o 66 voor de afschaffing er
van. Wij als PvdA hebben in de tijd dat we onze ziel 
en zaligheid verkocht hadden aan de strijd tegen de 
kruisraketten, dat nooit als beletsel gezien voor sa
menwerking met de Franse socialisten. 

Dit betekent, dat het Europees parlement op 
geen enkele manier functioneert als politiek forum 
waarin mensen zich herkennen. Nu kan men dat als 

een aanloopprobleem zien, en verwachten dat er 
vanzelf een Europese partijvorming komt, met als 
consequentie een resh'!!fle in de Nederlandse poli
tiek. Wij zien dat nog niet zo: geen partij in Neder
land is minder te karakteriseren als representant van 
een Europese politieke stroming dan o 66, en toch is 
dat de partij die in Nederland het op dit moment het 
beste doet. 

Wil het Europees parlement als Europees poli
tiek forum gaan functioneren, dan moeten de dis
cussies daar refereren aan discussies in Europese 
media, en daardoor weergegeven worden. Die zijn 
er echter niet. Het meest in die richting komt nog 
c N N, maar dat wordt in zijn functie als zodanig 
belemmerd door de provincialistische opstelling van 
de Fransen, die weigeren om steenkolenengels als 
de lingua franca van Europa te erkennen, waarmee 
de politiek in Europa zwaar achterop loopt bij het 
zakenleven en de wetenschap. Door de plaats die de 
Fransen voor hun eigen taal claimen, kunnen de 
Duitsers, de Spanjaarden, de ltalianen, de Nederlan
ders, de Grieken, de Portugezen en de Denen niet 
achterblijven, en zo komt er van een Europees debat 
niets terecht. Het gezegde dat de parlementariers 
niet de taal van de kiezers spreken, geldt in het 
Europees parlement in de meerderheid van de ge
vallen letterlijk. Opmerkelijk is een beschouwing 
van Ramdas 2 5, die een verband legt tussen het ver
schijnsel dat in Europa bestuurders dezelfde taal 
spreken als de bevolking, en het frequent voorko
men van de democratische staatsvorm in ons we
relddeel. 

Kossmann 26 schrijft: 'Ook wanneer het Europe
se Parlement aile rechten zou krijgen die bijvoor
beeld het Nederlandse Parlement bezit, zal het een 
vergadering van vakpolitici blijven, machtig wel
licht, formeel representatief, maar in feite zo ver 
van de burger, ja, zo gelsoleerd, dat geen Europeaan 
zich er door vertegenwoordigd zal voelen.' Zo is 
het: er is geen Straatsburn Vandaaa, geen Europees 
Capitool, en wij hebben ook nog nooit gestemd wie 
onze afdeling mag vertegenwoordigen op het con
gres van de Europese Socialistische Partij. 

Er wordt vee! gepraat over het democratisch gat 
in de Europese Gemeenschap, maar dat valt niet te 
dichten door enkel het Europees Parlement meer 
bevoegdheden te geven. Kijkend naar de praktijk is 
er juist alle reden daar huiverig voor te zijn. In het 

25. A. Ramdas, Het Maastrichts, NRC 

Handelsblad 19 september 199 2 
26. E. H. Kossmann, Overpeinzingen 
van een buitenstaander, s lk o jaargang 
49, 1992, nr . 1/B, biz. 291 
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Europees Parlement zien we hetzelfde verschijnsel 
als in de Tweede Kamer: vakspecialisten die samen 
met ambtenaren steeds verfijndere regelgeving uit
dokteren, gesteund door belangengroepen. De ma
nier waarop Europarlementariers optreden als rap
porteur maakt hun functioneren nog meer ambtelijk 
dan dat van !eden van de Tweede Kamer. Waar
schijnlijk zou herleving van het dubbelmandaat hun 
afstand tot de Europese Commissie vergroten, en 
daarmee het Europarlement meer tot een parlement 
in de oorspronkelijke betekenis maken. 

In de Nederlanse verhoudingen komt het tegen
spel steeds meer van de Eerste Kamer, en van orga
nisaties als de v N G, die het belangrijkste decentrale 
bestuursniveau vertegenwoordigt. In de Europese 
context is het de Ministerraad waar een domper 
gezet wordt op vee] specialistisch enthousiasme, en 
die gezien kan worden als combinatie van v N G en 
Eerste Kamer. Wij zien niet in waarom de legitima
tie van Lubbers en Kok om zich in de Ministerraad 
met Europees beleid bezig te-houden minder zou 
zijn dan van Europarlementariers die worden geko
zen op aanbeveling van partijen waarvan de werf
kracht voor 90 procent door het beleid van Lubbers 
en Kok bepaald wordt. 

Waar brengt ons dit alles toe? In de eerste plaats tot 
de conclusie dat het Deense nee ons de mogelijkheid 
gegeven heeft ook in Nederland de Europese inte
gratie fundamenteel aan de orde te stellen. In de 
tweede plaats de conclusie, dat in nieuwe onderhan
delingen niet de verdere verdieping voorop moet 
staan, maar het terugdraaien van de Europese inte
gratie daar waar de Europese Akte ongewenste ef
fekten gehad heeft, door vast te leggen op welke 
beleidsterreinen de lidstaten in ieder geval baas in 
eigen huis zijn. In de derde plaats, dat terughoudend 
moet worden omgesprongen met overdracht van 

bevoegdheden aan Europa. Het Europees parlement 
kan niet de plaats innemen van de nationale parle
menten door het taalprobleem, door het beperkte 
gevoel van verbondenheid op Europees niveau, en 
het als gevolg van die twee ontbreken van Europese 
partijvorming op basis van Europese issues. Ten 
slotte vinden wij, dat solidariteit met Oost-Europa 
prioriteit moet hebben hoven vergroting van de 
cohesie van de huidige Europese Gemeenschap. 

Het betekent ook, dat de Europese Monetaire 
Unie wat ons betreft in de ijskast kan. Nog meer dan 
bij de Europese Akte dreigt hier het gevaar van on
doordachte consequenties. Wanneer het al moeilijk 
blijkt om de gevolgen van het plan-Simons volledig 
te doorzien, dan geldt data fortiori voor de Europese 
Monetaire Unie. Voorlopig zijn de voordelen inter
men van economische groei zeer ongewis, maar is 
het duidelijk dat de nationale regeringen nog meer 
beleidsvrijheid inleveren, en dat, te pas of te on pas, 
nog vaker het argument gehanteerd zal worden dat 
de Europese integratie ertoe dwingt om arbeidsom
standigheden te verslechteren en sociale voorzienin
gen af te breken. 

Nieuwe bevoegdheden voor de Europese Ge
meenschap zijn aileen wenselijk als het gaat om 
doelstellingen die breed onderschreven worden, 
maar die de nationale regeringen onmachtig zijn te 
realiseren. Het Europese visserijbeleid heeft in ieder 
geval, ondanks de fraudeproblemen, het beoogde 
resultaat gehad dat de Noordzee niet is leeg gevist. 
Het zou goed zijn als de Europese <::;ommissie in 
staat was grensoverschrijdende problemen als de 
vervuiling van de Rijn aan te pakken, of in staat zou 
zijn het Europese luchtvaartverkeer op een efficien
te manier te regelen. Van ons mag ook de vestigings
plaats van het Europees parlement of het vaststellen 
van een werktaal voor de Europese gemeenschap tot 
een supranationale zaak gemaakt worden. 
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De hete adem van 
de Academie 

We maken deze eeuw 
meer mee dan we verwer
ken kunnen. Oat dacht ik 
laatst nog eens, toen ik 
voor mijn boekenkast 
stond. Soms schiet de her
innering tekort, maar als 

J.K.M. GEVERS 
gen de voorspellingen van 
het historisch-materialisme 
in precies de andere boven
bouw dan de bedoeling was 
aangepakt. Europa kreeg 
plotseling een ander aan-

Voorzitter van het Collese 

van Bestuur van de 

Universiteit van Amsterdam 

het niet geheugenverlies is, 
dan is er wei een groteske vertekening, die onze ge
moedsrust nog enigszins in stand houdt. Ik doe] nu 
niet op de verschrikkingen van de wereldgeschiede
nis tot op de dag van vandaag, maar op een kalmer 
thema, dichter bij huis. Ik blijk in mijn kast nog een 
vergeten hoekje 'kritische universiteit' te hebben 
staan. Zo'n kleine vijftig strekkende centimeter ge
schriften - niet zo veel, gezien de produktie van 
toen, maar genoeg voor vandaag - over wat tussen 
1965 en 197 5 mijzelf en vel en bezig hield, en wat ik 
nu wonderlijk genoeg bijna vergeten was. Er is geen 
gebonden hoek bij, wei vee] al vergeeld en bros pa
pier, nogal wat niet meer bestaande periodieken. De 
vorm heeft kennelijk met het vergeten te maken. De 
kritische universiteit was de theorie en de beweging 
tegelijk, die het studentenprotest en de universitaire 
revoltes van de jaren '68 en '69 en de daarop vol
gende eerste schreden van de universitaire bestuurs
hervorming begeleidde. 

De 'kritische universiteit' 

Waarom eigenlijk die verbazing dat het zo goed als 
verloren was? Er is vee] dat je ook beter maar snel 
kunt vergeten. Heel nadrukkelijk voorbij is dat alle
maal. Voorbij, dat idioom dat net als de blouse van 
een TV-omroepster de boodschap van alle belang 
ontbloot. Voorbij hopelijk het wei erg geringe res
pect voor argumentatieregels en het al te geestdrif
tig spelen op de man. Gelukkig heeft de geschiedenis 
de vorm van marxisme afgestraft, die achter elke ka
pitalistische boom een boef en in elke beerput van de 
heilstaat een engel vond. Die wetenschappelijke 
waarheid is de laatste jaren proefondervindelijk ge
falsificeerd. Wat een kinderlijke onzin hadden we 
daarv66r over elkaars hoofden uitgestort en het leek 
zo serieus. Maar het komt nooit meer terug, zo lijkt 
het nu. De economische onderbouw heeft geheel te-

zicht dan twintig jaar gel e
den en wij zijn misschien 

wat meer Europeanen van de Oeral tot de Atlan
tische Oceaan geworden, waardoor goed en kwaad 
in die contreien wat gelijker zijn verdeeld. Marx is 
weer gewoon een interessante negentiende-eeuwer 
en themanummers over universitaire democratie 
zijn niet meer zo gemakkelijk aan de man te bren
gen. 

Toch is er iets anders, dat bijna kwijt was en 
waarvan je je dat nu niet met een zucht van verlich
ting, maar met spijt zou kunnen realiseren. Het ver
haal van de kritische universiteit zou vandaag de dag 
dan passe zijn, toch klinkt in die constatering iets on
waarschijnlijks door. Universitaire verhalen, waar
over de rector dit lustrurnjaar bij de Dies sprak, gaan 
zo maar niet voorbij. Ze kunnen ondersneeuwen 
onder andere verhalen, bijvoorbeeld het nu zo po
pulaire verhaal van doeltreffendheid, of ze kunnen 
lijden onder een algehele, postmoderne afkeer van 
grote, meeslepende verhalen, maar helemaal ver
dwijnen, nee, dat lijkt niet erg waarschijnlijk. De 
kritische universiteit was wei een wat raar verhaal, 
overlopend van radicaal en nogal opgelegd links, 
behept met een loodzware maatschappij- en ken
theorie, en gegoten in de taal van een geexalteerd 
soort padvinderij. De ruwe bolster bevatte echter 
een blanke pit. Kennis was niet zo maar iets; weten
schap was een hoog principe; en de universiteit een 
geduchte mee- oftegenspeler. En bovenal: de maat
schappij moest op haar tell en passen, want ze voelde 
de hete adem van de academie in de nek. Oat was 
toch eigenlijk wei mooi. Kennis die zo belangrijk 
was, dat je ze in goede en slechte soorten had, welke 
de wereld dienovereenkomstig tot heme] of hel 
maakten. Universitair onderwijs dat de student tot 
zo mondig mens zou vormen, dat deze zich zonder 
mankeren met de goede maatschappelijke belangen 
zou associeren om intellectueel Ieiding te gaan ge-
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ven aan de emancipatie van de mensheid. Twintig 
jaar postmoderner geworden en geremd door een 
aantal ontwikkelingen in de wereld van de feiten, 
willen we ons zo nu niet meer uitdrukken. Wat ech
ter bij nadere beschouwing opnieuw wei weer zou 
kunnen bevallen, is de essentiele rolverdeling in het 
verhaal. Die rol van de hete adem van de academie. 

Bij nog nadere beschouwing is er eigenlijk iets 
heel vreemds gebeurd de laatste twintig jaar. De 
kortstondige beweging van de kritische universiteit 
speelde zich af op de lange golf van de verstatelijking 
van de universiteit als institutie. De kritische univer
siteit was daarin het tot nu toe laatste, krampachtige 
en vergeefse gebaar om ee:n van de meer recente 
effecten van die verstatelijking te keren, te weten: 
de verbluffende groei van afgeleide ten koste van 
autonome functies van de universiteit. We zijn ons 
van die ontwikkeling niet altijd bewust, omdat we 
zo meedenken met de tijd. Soms realiseer je je het 
echter met verbijstering: dat alles aan de universiteit 
voortaan moet dienen voor iets-anders. De bestude
ring van een 'kleine' taal of exotische cultuur kan 
nog net, omdat het zo aardig aansluit bij de proble
men van minderheden. Het zoeken naar de oar
sprang van het heelal en de fundamenten van de ma
terie heeft gelukkig nogal wat technologische effec
ten. Allemaal dragen we natuurlijk bij, zo al niet aan 
de economische groei, dan toch aan de geestelijke 
verheffing van het vaderland. Zo'n wijze van zien, 
waarin universitaire taken gelegitimeerd dienen te 
worden met verwijzing naar een maatschappelijk 
belang, leidt natuurlijk vrij direct tot de rolverdeling 
waarin die belangen dicteren wat de universiteit zal 
leveren. Nog nooit was het verhaal zo plausibel, dat 
ue overheid van de universiteit uiteraard verant
woording en rendement zal eisen. Oat zou overi
gens, dunkt me, met meer gratie en gevoel voor 
verhoudingen in orde komen, wanneer de eis met 
iets minder vanzelfsprekendheid gesteld werd. 

Nu de lange golf van verstatelijking lijkt te ke
ren, zoals ik bij eerdere gelegenheden op deze plaats 
betoogd heb, is er op tal van punten de noodzaak, 
terwijl er tegelijk de ruimte voor ontstaat, dat uni
versiteiten zelfstandig hun koers bepalen en hun 
eigen, authentieke aard tonen. Juist dan is het op
merkelijk, dat tal van essentiele bestanddelen van 
die ware aard kwijt blijken te zijn. De universiteit is 
versuft geraakt, overweldigd door de vrijwel una
niem geworden definitie van haar opdracht, zowel 
binnen als buiten haar poorten, als die van een insti
tuut dat zin en nut ontleent aan van elders afkomsti
ge overwegingen. Wat we, uit de versuffing opge
schrikt, blijken te zijn is elders bedacht: van de 

structuur van het curriculum tot de organisatie van 
het bestuur, van de financieringsprikkels tot de re
sultaatsverplichtingen, van de betaling van het per
soneel tot de instroom van studenten. Daar trok de 
kritische universiteit tegen ten strijde, maar ze vond 
natuurlijk 66k wei, dat vrouwenstudies de emanci
patie dienen, en ontwikkelingsstudies het terugdrin
gen van de armoede, en economie en rechten bij 
voorkeur de misdeelden en ontrechten. Wie de aca
demie tracht te wekken uit haar ene sluimering be
treedt gemakkelijk het terrein van weer andere ver
lokkingen. De universiteit is er voor alle seizoenen 
en ze betekent van allerlei voor van ailerhande. Dat 
maakt haar gemakkelijke prooi en die gedachte op 
zich roept van tijd tot tijd weer bescherming op. De 
kritische universiteit is het niet gelukt, al is er mis
schien de kwaliteitszorg voor het onderwijs toch van 
overgebleven. De hete adem van de academie bleek 
nog goeddeels uit de longen van de staat te komen 
en dat hadden we zo rond 1970 nog niet zo in de 
gaten, ofhet kwam ons te goed uit. 

Ruim twintig jaar later beschouw ik de ontstate
lijking van de universiteit als een ingezette trend. 
Het zal een lang en moeilijk pad worden. Zulke ver
schillende factoren als de herontdekte dimensie van 
Europa als universitaire ruimte, de internationalise
ring, de noodzaak van differentiatie op het vlak van 
stelsels van hager onderwijs, de blijvende budgettai
re problemen van de overheid, de terugtred van de 
nationale wetgever, het besturen op afstand, en - Ia
ten we hopen - onze eigen mondigheid, wijzen ech
ter aile in diezelfde richting. Universiteiten zijn dus 
aan zet. In menig opzicht hebben ze hun rol opge
pakt. Op bewonderingswaardig efficiente en flexi
bele wijze hebben ze de massale toestroom van stu
denten in hun traditionele organisatie opgevangen. 
De kwaliteit van onderwijs en onderzoek is er stellig 
niet door gekelderd en waarschijnlijk, zover te me
ten, tenminste redelijk op peil gebleven en op on
derdelen nog gestegen. Opgelegde hervormingen in 
bijna aile aspecten van de organisatie zijn over het 
algemeen betrekkelijk geruisloos doorgevoerd. De 
algehele uitgangspositie van de Nederlandse univer
siteiten in Europa is in elk geval ruim voldoende. En 
niettemin beschrijf ik de situatie van diezelfde uni
versiteiten momenteel met overtuiging als precair 
en verward. De oorzaak is, dat universiteiten zich
zelf niet zijn. Er is een gapend gat tussen zelfbeeld, 
ambitie, ideaal en daaruit voortvloeiend gedrag aan 
de ene kant, en realisatiekansen, conflicterende om
standigheden, publieke percepties en tegelijk ook 
daaruit voortkomend gedrag aan de andere kant. 
Het wringt tussen massa-universiteit en elite-uni-
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versiteit, tussen onderwijsuniversiteit en onder
zoeksuniversiteit, tussen wetenschappelijke oplei
ding en beroepsopleiding, tussen het aantal universi
teiten en de aard ervan, tussen de autonome en de 
afgeleide functies, tussen intellectueel leiderschap 
en slaafse afhankelijkheid. 

Met name voor dit laatste aspect van het intellec
tueelleiderschap is het jammer dat de kritische uni
versiteit bijna vergeten was. Zou het niet goed zijn, 
wanneer wat voos, verkeerd, onredelijk, onbillijk, 
onwaar, onwaarachtig, opgeblazen en infaam was de 
hete adem van de acadernie in de nek voelde? Zou 
dat niet zowel voor de samenleving, als ook voor de 
universiJ:eit zelf goed zijn, om haar postuur en iden
titeit te hervinden? Het is de omkering van rollen, 
waar we op uit zouden moeten zijn. 1 De verstate
lijkte universiteit legitimeert zich uiteindelijk slechts 
door bijna letterlijk te verdwijnen achter de functio
naliteit van steeds meer afgeleide taken, die naar 
believen ook door anderen vervuld zouden kunnen 
worden, wanneer dat maar doelmatiger mocht zijn. 
Daartegenover staat de in haar Europese geschiede
nis wortelende autonome universiteit, die niet van 
de staat, doch van de burgers is en die dienstbaar is 
door haar authentieke en unieke, niet door anderen 
te vervullen, kwetsbare combinatie van rollen te 
spelen: onderwijs, wetenschapsbeoefening, cul
tuuroverdracht en dienstbaarheid. Op zo 'n universi
teit moeten we af, in Amsterdam en nog hier of 
daar. 

lntellectueelleiderschap 
Laat ons eens rondkijken in de wereld, wat de uni
versitaire hand te doen vindt. Er is weer oorlog in 
Europa. Lieden met dezelfde zomerkostuums, TV

toestellen, videocamera's en espresso-apparaten als 
wij vermoorden elkaar op grote schaal. Van pure 
schaamte zijn we zelfs nog niet aan een standpunt 
toegekomen. Verder weg is er armoede en eveneens 
oorlog. Daar wennen weal behoorlijk aan. Dichter
bij is er onmacht van allerlei soort. De toenemende 
onmacht van overheden om zelfs maar in de buurt 
van de oplossing van problemen te komen. On-

1 • Een soortgelijke oproep deed on
langs ook de president emeritus van 
Harvard, Derek Bok, in een inleiding 
op de jaarlijkse conferentie van de 
American Association for Higher 
Education, die tot them a had: 
Reclaiming the Public Trust: Costs, 
Qyalit.y, Commitment. Zie: The Chronicle 

'![Higher Education, april8, 1992, p. 
A 17, onder de kop: 'Bok: To avoid 

macht van de staat om de loyaliteit van burgers te 
verwerven en hun uittocht tegen te houden. On
macht om voldoende te investeren in infrastructu
ren voor de toekomst op allerlei gebied en daarmee 
gepaard de onmacht om de status quo van over
drachtsuitgaven en consumptieve bestedingen te 
veranderen. Onmacht van het openbaar bestuur om 
een minimum aan samenhang, doeltreffendheid, 
integriteit, kortom: kwaliteit te handhaven . On
macht van de politiek om het vereiste aan moreel 
gezag en inhoudelijke relevantie uit te stralen. En 
nog weer dichter bij huis zou het met een paar din
gen wei wat beter kunnen gaan. Ons onderwijs kent 
nog problemen die uitgaan hoven de salarisverho
ging van leraren. Het gaat niet goed genoeg met de 
exacte vakken in het voorbereidend onderwijs, noch 
met de deelname van allochtonen, noch met de 
onderlinge aansluiting van onderwijssoorten, noch 
met de benutting van aile talent, noch met de vereis
te professionalisering van het leraarambt. Voor wie 
vermoeid raakt van dingen om te doen, is er ook 
ruimte genoeg om aileen maar over te denken. Soms 
vraagt dat wat moed tegen mode in . Riskant naden
ken over water in Europa ontstaat na de dominantie 
van de nationale staat en de daaraan verbonden par
lementaire democratie. Riskant nadenken over sa
menleven met andere, ongedachte culturen of over 
even ongedachte manipulaties van Ieven en gedrag. 
Uiterst riskant nadenken over onbespreekbare al
tematieven in de eigen universitaire werkgemeen
schap. 

Intellectueel leiderschap heeft met deze litanie 
van onmacht, risico en narigheid uiteraard te rna
ken. Het formuleren van de vragen, de opstelling 
van de maatschappelijke agenda, de wijze van bena
dering en debat, en het ontsluiten van oplossings
richtingen is evident de rol van een intellectuele 
elite. Het is niet zo'n gekke, zij het een wei wat in 
onbruik geraakte gedachte om in de idee van de uni
versiteit een van de zwaartepunten van zulk leider
schap te lokaliseren. Het is in ieder geval - goed 
beschouwd - vee! zotter, zij het meer tot de idees 
res:ues behorend, om via politiek democratische be-

bashing, colleges must take a leader
ship role on national problems'). Bok 
wijt de kritiek uit de sarnenleving die 
universiteiten niet Ianger beschouwt 
als zelfstandige en leidende deelnemers 
aan de nationale agenda. A Is voorbeel
den noemt hij met name de verbete
ring van de kwaliteit van het primaire 
en secundaire onderwijs en de hervor
ming van de gezondheidszorg. 
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sluitvonning uit te maken wat relevant is en dat dan 
tot prioriteiten van een veronderstelde intellectuele 
elite te maken. In ieder geval lijkt rnij voor de uni

versiteit in de hervonden zelfbewuste rol genoeg te 
doen. Wat? Dat blijft toch een lastige vraag. Eerst 
maar eens de vraag: wat niet? 

Gelukkig dringt het besef door, dat de hete adem 
van de acadernie niet zou moeten bestaan uit moties 
van het type: 'laatste waarschuwing aan bet onrecht 
in de wereld'. Uitspraken van universitaire be
stuursorganen vormen irnmers niet de unieke bij
drage die de universiteit kan leveren. In bepaalde 
omstandigheden moet ook de universiteit als forme
le besluitvormingsorganisatie in het geweer komen, 
maar de idee van de universiteit resideert elders. 
Ook de talrijke en diverse maatschappelijke activi
teiten van individuele wetenschappers vormen geen 
vervanging van de universitaire rol. Die activiteiten 
zijn natuurlijk waardevol en een belangrijke bijdrage 
vanuit de universiteit, maar de universitaire preten
tie is juist meer te zijn dan die indrukwekkende ver
zameling losse acties op zich. De universiteit is 
behalve werkplaats ook de verwerkelijking van de 
zich historisch ontwikkelende idee universiteit. Als 
universiteitsbestuurder ervaar ik steeds weer de wei 
aanwezige, maar bijna niet te grijpen spanningsrela
tie tussen beide . Het handelen met betrekking tot de 
universiteit als te besturen organisatie - meer of 
minder vanuit de top van de organisatie, meer of 
minder op basis van eenheid en doelgerichtheid, met 
meer of rninder vaste regels, en zo meer - heeft een 
nadrukkelijke invloed, maar Ievert nog geen direct 
zichtbare relatie op met de maatschappelijke uitstra
ling van een universitaire identiteit. Het ongewisse 
en dus boeiende van universitair bestuur is, dat sim
pele causale relaties tussen de factoren beter be
stuur, betere universiteit, beter onderwijs en betere 
wetenschap niet bestaan, terwijl relaties er - geluk
kig - ook weer niet geheel tussen ontbreken. Ver
volgens en tenslotte lijkt rnij ook, dat de toepassing 
van wetenschap niet de unieke rol van de universi
teit uitmaakt. Uiteraard, het produceren van kennis 
en het toepasbaar overdragen ervan is een taak van 
de universiteit, maar het gebeurt ook op tal van 
andere plaatsen. In het ene vakgebied is het overwe
gend de universiteit die deze rol heeft, in andere 
vakgebieden vindt slechts een klein gedeelte van de 
kennisproduktie plaats vanuit de universitaire basis. 
De universiteit is op het vlak van kennis leveren aan 

de sarnenleving vervangbaar, hoe belangrijk die taak 
voor de universiteit ook is en hoe vaak zo'n vervan
ging ook tot kwaliteitsverlies voor de samenleving 
zou leiden . 

Wat dan wel? Wat staat de universiteit wel te 
doen, die niet tevreden is alleen de toegeschoven 
klussen van de samenleving van nu uit te voeren, 
maar co-auteur van de wereld van morgen wil zijn, 
die zich niet als windvaan voor de waan van de dag 
aanbiedt, maar zelf haar hete adem in de nek van een 
onvolmaakte samenleving blaast? Wat is, kortom, 
de authentieke maatschappelijke bijdrage van de 
universiteit: de kritische universiteit van de eenen
twintigste eeuw? Het antwoord op de vraag ligt 
deels in het verleden, zelfs het verste verleden. Zo
als historici van de universiteit ons recent weer ver
tellen, is de universiteit vanaf haar oorsprong de 
realisatie van een kritisch en onafuankelijk idee ge
weest, op afstand van pausen en vorsten, en staat in 
dat idee een unieke combinatie van elementen cen
traal, welke op een niet afgedwongen en toch op
merkelijk uniforme wijze in Europa herhaald werd 
naar voorbeeld van Parijs of van Bologna. 2 Ratio
naliteit, het streven naar verbetering van mens en 
samenleving, respect voor individuele vrijheid, een 
kritische methode bij het zoeken naar waarheid, het 
omgaan met kennis als publiek goed in plaats van als 
koopwaar, het vermeerderen van kennis als door 
dwergen staande op de schouders van reuzen, en de 
lotsverbondenheid van wetenschappers van diverse 
richtingen en visies behoorden op het vjak van idee
en vanaf de aanvang tot die unieke universitaire 
combinatie van elementen. Op het vlak van de insti
tutionele vormgeving waren dat met name zelfregu
lering, de bevoegdheid algemeen geldende graden 
te verlenen (studium generale), en de eenheid van 
op zich weer zelfstandige onderdelen (universitas 
scholarium), zoals faculteiten, naties of colleges. 

V andaag blijft dit feit actueel, dat de uniciteit van 
de universiteit in de vereniging van onderdelen, 
taken en ideeen schuilt. Enkele decennia terug be
leefden Nederland en Europa nog de oprichting van 
universiteiten. Tegenwoordig belagen omstanders 
de universiteit door er hun ene favoriete rol op te 
willen drukken: beter onderwijsinstituut, efficient 
onderzoekslaboratorium, motor voor economische 
groei, producent van gediplomeerden, technolo
gisch innovator, en voor al die nuttige zaken het 
liefst aparte voorzieningen, zo niet buiten, dan toch 

2. Zie: Hilde de Ridder-Symoens (ed.), 
A History of the University in Europe. 
Volume 1 Universities in the Middle Ages, 
Cambridge University Press 199 2,. 
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tenminste binnen de universiteit. Het vierendelen 
van de universiteit komt in zwang, als we niet zelf de 
rollen omkeren en de gebreken van de otnstanders 
aanpakken. Paradoxaal genoeg, maar zeer acade
misch begint deze exercitie met zelfkritiek. Doen 
we het goed genoeg? Lei den we nu generaties op van 
complete mensen en wijze intellectuelen, die op 
hun toekomstige maatschappelijke posities van onze 
overheden weer normale, in samenhang dienende 
instanties maken, die in het openbaar bestuur nieuw 
gezag en creativiteit brengen, die niet van hun dijk
verzwaring moeten worden teruggefloten door de 
burgers en geen vat meer hebben op hun eigen onge
naakbare systemen van gezondheidszorg tot sociale 
zekerheid? Nieuwe mensen, die de dikdoenerij van 
de nationale staten en de lafhartigheid van Europa 
wat meer in verhouding met elkaar brengen, die niet 
op nieuwe omstandigheden met oude reflexen 
reageren, zorgen dat de Betuwelijn en de hogesnel
heidslijn tot Amsterdam er op tijd liggen, politiek en 
gebrek aan lange terrnijn visie wei verenigbaar 
maken, en ons eindelijk eens afhelpen van het virus 
van de studiefinanciering in het onderwijsbestel. 
Een generatie die niets voelt voor verstikkende bu
reaucratie, verstopte overheden, verstokte rege
laars, verstarde structuren en onverbeterlijke bet
weters. Kundige meisjes en jongens, die straks wijs 
geworden, borg staan voor de kwaliteit van de toe
komst en voor het goede Ieven van toekomstige bur
gers. 

Een wat buitenissige opsomming rnisschien, 
maar toch niet helemaal buiten de orde van een nor
maal gestemde universitaire ambitie. De vraag of we 
het met dat alles goed genoeg doen, richt zich uiter
aard allereerst op de onderwijsfunctie, als de spil in 
het universitaire rollenpakket. Het komt echter als 
geen verrassing, dat niet iedereen de vraag positief 
beantwoordt. Een recent Amerikaans auteur 
spreekt in dit verband van 'the moral collapse of the 
university' .3 Misschien kunnen we dat nog net ont
lopen, maar de hernieuwde aandacht voor onder-

wijs - algemeen gesproken in de eerste fase en van
wege ooze achterstand op dat punt hier te Iande ook 
in de tweede fase - die nu allerwege in Europa en de 
Verenigde Staten is waar te nemen, lijkt me niet te 
vroeg te komen. In ons land is het nog altijd een risi
co onderwijs op de voorgrond te plaatsen. Het 
wordt onmiddellijk geassocieerd met minder onder
zoek of rnisverstane concurrentie met het H B o, en 
het heeft iets van slecht koopmanschap. De noodza
kelijke nadruk op onderwijs gaat, zoals de klassieke 
denkers over het universitaire bedrijf al wisten niet 
ten koste van andere universitaire taken, doch be
oogt juist het evenwicht in de combinatie van taken 
te herstellen rood de spil van het onderwijs. Daar 
waar die balans is doorgeschoten naar de eendimen
sionale functionaliteit - om het eens mooi te zeggen
van bijvoorbeeld de 'research universiteit', kan con
centratie op het onderwijs de juiste balans doen her
vinden . Oat veronderstelt, dat we onderwijs dan 
niet zien als het antwoord op vragen van elders. De 
universiteit hoeft op die, veelal verkeerde, vragen 
niet te wachten, maar moet vanuit haar kritische 
positie ten opzichte van de maatschappij ze v66r zijn 
en zelf betere formuleren. De kritische universiteit 
mag dan voorbij zijn; maatschappelijke feilen zijn er 
nog genoeg en onderwijs uit ergernis lijkt me niet 
zo'n slecht onderwijs. Ik zie in Nederland niet zo 
gauw een debat ontstaan over het nationale curricu
lum, zoals dat elders wei wordt gevoerd. Oat moet 
maar zo blijven. Voor de universiteit zelf zou echter 
wei de opgave moeten zijn het eigen onderwijs te 
verzorgen vanuit een voor onze tijd geldend model, 
een model van de academicus, een model van de 
goed opgeleide mens voor de komende eeuw.4 

Dit artikel is een bekorte versie van de rede die Gevers bij de 

openinB van het academisch jaar, op 7 september 1992, in 

Amsterdam uitsprak. De vo/ledi9e tekst is uit9e9even bij 

Amsterdam University Press, Spui 2 ~. 1012 wx Amster

dam. 

3. Bruce Wilshire, The Moral Collapse '!f 
the University. Pr'!Jessionalism, Purity and 
Alienation, State University of New 
York Press, Albany 1990. Een citaat 
geeft aan waarop gedoeld wordt: 'By 
and large, academic professionalism, 
specialism, and careerism have taken 
precedence over teaching, and the 

education and development of both 
professors and students has been 
undermined. There is intergeneration
al failure, cultural failure .' (p. xm) 
Zowel in de analyse als in de remedie is 
het bock een fraai recent voorbeeld in 
de kennelijk nog niet vergeten traditie 
van de kritische universiteit. 

4· lk ontleen dit begrip aan het moei
lijk te vertalen 'Models of the educated 
Man', waaraan William J. Bouwsma 
een historische beschouwing wijdt in 
zijn: A Usable Past. Essays in European 
Cultural History, University of 
California Press, Berkeley 1990, pp. 
369-384 
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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 

Hooaleraar Bestuurskunde 

aan de Erasmus Universiteit 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 grote verrassingen voor
doen. 

De functie van dit programma is dan ook niet het 
doen van grootse beloften, 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 bei'nvloeding 
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 altniisme 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-

471 
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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 rirhting van privatisering en 
ven.elfstandiging, waar soms niet goed over is nage
dacht. 

Het is nodig om het politieke bedrijf in ere te 
herstellen door bewindspersonen niet langer te la
ten optreden als semi-ambtelijke managers. De ver
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 wcgge
st'Uurd, els ze in 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 kcrnorganisaties, van elk niet meer 
dan honderdvijftig deskundigen, die tamelijk nauw 
met elkaar zijn verbonden. 

Oe ministerraad zal bestaan uit leden met een 
permanente portefeuille - zeven à negen in getal -
en uit leden, 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 één minister 
functioneren. Verkokering is zo doeltreffend te be
strijden. De coördinatie van het nationale beleid 
verbetert. 

Het opleidingsbeleid van de ambtenaren, die in 
kernorganisaties zijn opgenomen, dient met bijzon
dere zorg te zijn omgeven. Ook hun arbeidsvoor
waarden vcrdienen 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. Oe 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 EG mogelijk 
is. 

Het democratische tekort van de EG is te veel 
beschreven alsof het toekomstige Europa zoveel 
mogelijk gelijkenis zou moeten vertonen met een 
nationale parlementair-democratische staat. Datsja
bloon vcrhindert een belangrijke discussie over mo
dernere ideeën zoals de visie, waarin Europa vooral 

een democratisch netwerk is, waarin ook andere 
vormen van legitieme controle op beleid dan die 
door het Europese parlcment zijn ontwikkeld. 

Nu alles vloeiend en chaotisch is, zou het onzin
nig zijn momentcel vaste doelen te kiezen en daar
mee een strategie te fixeren. 

Nodig is een grondige heroriëntatie, gevolgd 
door gedeeltelijke vastlegging van een beweeglijke 
strategie, die in ieder geval zal7jjn gericht op: 

- het vcrmijden 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 
We mogen een beetje trots zijn op het feit, dat we 
als nationale samenleving relatief veel 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 bet hanteren van een dominees
toontje is wijs. 

Ons eigen stelsel van sociale zekerheid heeft de 
armoede in Nederland niet geëlimineerd, maar wel 
beperkt. Het is van groot belang die situatie te 
bestendigen, en niettoe te geven aan de roep om -
met vergroting van individuele vrijheid van velen
voor sommigen zodanige risico's te laten ontstaan, 
dat armoede hun deel 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 vcrbetering van het beleid op het terrein van de 
sociale zekerheid in de weg te staan. 

Het bepalen van een minimumloon draagt niet 
langer wezenlijk bij aan de sociale ontwikkeling; het 
minimumloon 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 samenleving een plaats te gaan innemen. 

Overheidsbeleid voor nieuwkomers dient veel 
meer dan thans te zijn geïntegreerd en te zijn ge
richt op een kansrijk ont\vikkelingstraject. ln 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 wel 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 ontploomg wei het meest wezenlijke ele
ment van overheidsoptreden. Op dat punt zijn con
cessies, zelfs aan nieuwkomers, uitgesloten . Onze, 
in wetgeving en voorzieningen neergeslagen ont
ploo!ngsnormen behoren voor alle 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 om trent hun zwakten.· 

Verzuiling is een achterhaald concept. Boven
dien bedreigt het de gewenste openheid van onze 
samenleving. De overheid dient 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 vee! 
produktieve processen in een richting, waarbij duur
zame ontwikkeling voorop komt te staan. 

De regering moet vee! aandacht besteden aan het 
intemationaliseren 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 
ge"isoleerd 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 met an
deren, inclusiefhet bedrijfsleven, daadwerkelijk aan 
de gewenste verandering kan bijdragen, verdient 
geen bewondering. Op langere terrnijn 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 
rniljard 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 
financieringsrniddelen 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. 

Reoiobestuur 

Het is verstandig de bestuurlijke ontwikkeling bin
nen ons land niet als eenheidsworst te bezien; daar 
waar voldoende overeenstemrning 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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VervlechtinB 
Het publieke en het private domein zijn in ons land 
traditioneel sterk vervlochten. Die vervlechting 
heeft institutioneel zijn b slag gekregen in verstate
lijking van het particulier initiatief in de grote zorg
systemen onderwijs en gezondheidszorg, en boven
dien in publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, bestu
ring van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening. 
Die vervlechting heeft grote 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 wentelen 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. socialc partners verdrij
ven uit die bestuurlijke rollen en zelfstandige, neu
trale bestuursorganen scheppen, waarin die afwen
teling niet Ianger mogelijk is. 

De sociaal-econornische 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 SER worden vergroot, op 
regionaal niveau zijn nieuwe vormen noodzakelijk. 

Zora 
De overheid dient geleidelijk een meer afstandelijke 
positie te kiezen ten opzichte van de grote zorgsyste
men onderwijs en gezondheidszorg. Bescherming 
van zwakken blijft een majeure doelstelling, 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 helpen 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 verruirning van 
de mogelijkheden om bij tekort schietende kwaliteit 
de financiering te beeindigen. 
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Politieke 
recrutering in de 

jaren negentig 
Oe Û1~ ~it• toah dit• mo· 
menled 1n dt PvdA wordt 
gcvOt"rd over de landida:ll· 
~tt"'lingsprot·t·tlurcs voor 
de wr'IChillcndc v\'rtrgt•n 
woordigt•nclt• organt•n Is 
niet unh•k. In vrijwel elke 
polilirkt· partlj staat dit 
omh·rwnp bij lijd <'11 wijlt• 

R. HILLEBRAND 

mende mate afllankelijk 
lJjn v.m de prt·M'ntati<' en 
uil.\traling via de media, 
maakt hN rens te mcer 
noodtakdijk hoge eisen te 
stellrn nan de l<' selt•ctcrc.n 
vt•rtcgenwoorlligcrs. 

Al1 universitair doa:nt verbonden 
aan de vakgroep Politieke Wetenschappen 

van de Rijksuniversiteit u/den 
NaaM riscn dir in dil 

op dr agt•tula. h•n belangrijke oon.aak voor de 
stretls tt•rugkt•rt•ndt• thscu~si<' is dat 'de ideale proce· 
tlurt-' nil'l bt·,taal h be~taan daarentegen wel veel 
merkwaardigt• en ,Jt•t·ht doortlachtr 'oorstellen tot 
wijl.igmg un dt• prm'<•dun:· . In d~e bijdrage zal ik 
de \OOr>tdlen \\Urovcr ht•t 1,\dA-partijcongres op 
11 dt•cemhc·r mot:l bt·,lirn•n kritisch doorlichten. llc 
~er mij durbij op de u•tkom\tcn \an mijn disser
t.aticondcmwk na.ar de k.md1d.ut~telling in de vier 
grootst<': Nt·tkrland~· politieke pmijen. 1 Aan het 
eind van miJn bt•'OC'hoU\\ mg dOt· îk enkele concrete 
aanbcH•Img~·n un het congn: . 

Aan hN intern(• 'K'Iccticpro<:c ''orden een aantal 
uitecnlop<"ndt• t·i5t'n g••Mt'ld, die 1ich niet alle via één 
en dc7elldc proc4.-durl' opumaal laten vcrwezenlij
k<·n Oaarin kunnen twet• lx-langrijke componenten 
worden ondt•r>chl'idt·n. De t'<"~le heeft betrekking 
op het dt•mocrati~ch gchaltt• van d<' besluitvorming. 
Partij~n ~tn·vcn ernaar om 7ov<•rl mogelijk leden bij 
de besluitvorrning te hetrckkt•n cm henzoveel moge
lijk zcgg~·nschap ov<·r de samen te stellen kandida
tenlijst l<' gcwn. Dit houdt tcv<'n\ in dat getracht 
wordt OV<"rhrcrsing van het k:mdidaatstellingsproces 
door k.lcint• cluhjr~ be,tuunll'rs (oligarchiscring) te
gen te gun . De twc<'(l<· t·omponcnl heeft betrekking 
op de ci'i<'n dit' wonkn gc,tdd aan het resultaat van 
de lx-~luitvomung. In l'l'n n·rtt•genwoordigende de
mocraüe ~~ l'~n partij ~oor de n~rwez.cnlijking van 
haar politickt· dol'f,tcllingen m belangrijke mate 
aangewezen op ht•t funwoncren 'an haar politieke 
\crteg<'llW<lOniigeN. Daardoor is het ~oor partijen 
v~n l' "<'ntit-cllx-lang tlattij H'rtt·gcnwoordigers se
ll'cten·n dic owr ,·oldocnde lm ~liteit beschildcen 
,·oor dl· u•tocft•ning \aD hun functie. Dat partijen 
voor hun untrddung,k.ra<ht op dt• kieLers in toene-

vcrband aan individurlc 
kandidaten gcstdd kunm•n \\Orden, 10als politiek 
inzicht, deskundighrid en communicatu~ve vaardig
heden, is de samen~tt'lling van dt' k.andidatl·nlij~t als 
gebcel \.lil lx-lang. Als collt•t:tit•f 1ullen de gtkozcn 
'ertegenwoord1gen ht·t t.akcnpallrt tt·r hand moe
ten nemen . VcN.:hillendc k"alltt·•tcn en deskundig· 
hedt'n moeten durom in voldocndt matl' in de trac
tie aanwe-Lig LiJn . Tm ,Jom• di<'nt een partij, wil zij 
het contact met de muL~appdijkc ~chtnban niet 
verliCJen, aandacht te Kht·nkrn ~n dt· m~te \\UÓn 
representanten \an \'l'r.chillcndt• lx-volking~groe
pcn deel uitmaken van de 'olk.wcrtcgt nwoordigcn
dc organen. In dit bdrr kan h•j,oorbcdd rl'kening 
worden gehouden m<'t CTitcna al' ~·xe, regio, leef
tijd en etnische hcrkorn\t, 

De St'lectie van dt hoog~t gck"alificcerde \Crte
gcnwoordigcrs en de opl.t<'llmg van een 1.0 cvrn
'vicbtig mogelijk samcngc~tcldc kandidalt'nlijst vcr
eist zowel een actief wervingbbcleid al!, een integrale 
afweging tuss<"n alle bc~chikh,ln' kandidaten. Boven
dien vraagt een grondig<· afweging en toetsing vol
doende informatie owr· en lwkmdht'id met de kan
didaten. I lierdoor 7.al t•r altijd ct'n ~panningsvcld 
bestaan lussen het dt•rnoo·atischc gehahr v.1n de be
sluitvorming cn('l7.ijds en het lx·oogdl· resultaat van 
het sclecticpro<"e:. andrrtijds. ll•n d•~'pgaandt' toet 
sing en afwC"gtng maakt hc.-t noodt..lkt'liJk om p.1rtij 
functionan!>scn of org~nen m<·t tak<'n in bet .;clcc
tieproces te bela!~ten. Hun inrnengmg g~t per de
finitie ten koste \ -an de invloed dw de gewon~ J>Mtij
leden op de toL,tandkoming \an dl· kandidatenlijst 
kunnen uitoefenen. Uke partiJ IJt.'tll(:h \OOr de taak 
gesteld om m dit panmngs\ cld een opurnum te 'in
d<"n. 
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De oedtcentraliseerde kand•daatstellino 
Met de wijàgingen die het congres van de PvdA in 
1969 in de kandidaatstellingsproccdure aanbracht, 
meende men in deze een goede oplossing gevonden 
te hebben. Oe introductie van de gedecentraliseerde 
kandidaatstelling had ten doel de besluitvorming 
dichter bij de leden te brengen en zo hun invloed op 
de selectie van Kamerleden te vergroten. In de prak
tijk bracht de gedecentraliseerde kandidaatstelling 
echter niet het beoogde resultaat. Integendeel, uit 
mijn onderzoek naar de kandidaatstelling van • 986 
is gebleken dat de participatie in het kandidaatstel
lingsproccs door de leden in de PvdA achterblijft bij 
de drie óverige grote partijen. Waar in o66 36 pro
cent van de leden aan de besluitvorming deelnam, in 
het CDA 7esticn procent en in de VVD negen pro
cent, participeerde slechts zes procent van. de PvdA
leden in het kandidaatstdlingsproces. Dez,e lage par
ticipatiegraad valt niet te verklaren uit een geringere 
interesse onder de leden van de PvdA voor de kandi
daatstelling, maar houdt vooral verband met de kan
didaatstellingsproccdure. Een belangrijk element 
daarbij is dat er voor afdelingsbesturen g1een nood
zaak is om de kandidaatstelling in de afdelingsverga
dering aan de orde te stellen. Afdelingsafjgevaardig
den kunnen in het gewestelijke lobby-circuit opere
ren 1.0nder mandaat van hun achterban. D>at biervan 
veelvuldig sprake is, blijkt uit het feit dat in 1986 in 
6• procent ,.an de afdelingen geen aandacht in de 
afdelingsvergadering werd besteed aan de kandi
daatstt~llende gewestelijke vergadering! Alleen bier
door al werd 46 procent van de leden buiten de be
sluit vorming gehouden. 

In de afdelingen die wel over de kandidatenlijst 
vergaderden, bleef de opkomst bovendien achter in 
vcrgelijking met soortgelijke vergaderingen in het 
CDA en de vvD. Ook dit is niet verwonderlijk. ln de 
beide andere partijen hadden de afdelingen namelijk 
de taak om (•en volledige voorkeursvol,gorde van 
kandidaten op te stellen. In de vvostelde elke afde
ling helemaal aan het begin van de kandidaatstelling 
een eigen eerste ontwerplijst vast. Deze lijsten wer
den vcrvolgens per regio 'opgeteld' en vet·volgens in 
een regionale v<'rgadcring omgezet in een regionale 
voorkeurslijst. Deze regionale lijsten dienden als ad
vies voor de landelijke verkie7ingsraad die uiteinde
lijk de definitieve lijst plaats voor plaats vaststelde. 
In het CDA stelde het partijbestuur een t:erste ont
werplijst va~t. Oe afdelingen bogen zich ••ervolgens 

over dit advies en ~telden aan de hand daarvan een 
eigen voorkeursvolgorde vast. Oe afdelingslijsten 
werden naar lt•dcntal gewogen en 'opgeteld'. Het 
eindresultaat vormde de definitieve kandidatenlijst. 
Wel had het congres de bevoegdheid om met twee
derde meerderheid wijzigingen aan te brengen. In 
de PvdA hebben de afdeling vergaderingen een veel 
minder duidelijke taak. In verband met het onzekere 
verloop van de besluitvorming op gewestelijk ni
veau worden vaak hooguit enkele richtlijnen aan de 
afgevaardigden meegegeven. Een dergelijke gang 
van zaken nodigt niet uit om een afdelingsvergade
ring te bezoeken. 

Ook de invloed van de afdeling als geheel is via 

de gedecentraliseerde kandidaatstelling niet gewaar
borgd. Niet alleen beperkt de invloed van de afde
lingen zich tot de paar verkiesbare plaatsen die bet 
eigen gewest te vcrgeven heeft; in de praktijk domi
neren de gewestelijkt' besturen bovendien het kan
didaatstellingsproces. Gewestelijke vcrgaderingen 
blijken slechts zelden relevante wijzigingen aan te 
brengen in de ontwerp-kandidatenlijst. Hocwel de 
introductie van de gewestelijke kandidaatstelling 
niet de vcrmeende voordelen gaf, bracht zij wel een 
aantalnadelen met 7ich mee. De grote inspanningen 
die na een periode van kabinetsdeelname nodig wa
ren om ministers en staatssecretarissen op de gewes
tclljke lijsten onder te brengen, vormt daarvan 
slechts een mind<'r belangrijk voorbeeld. Meer in 
zijn algemeenheid bemoeilijkt de gewestelijke kan
didaatstelling een integrale afweging tussen kandida
ten en een evenwichtige samenstelling \'an de Twee
de Kamerfractie ab geheel. Het niet halen van bet 
reglementair va,tgesteldc quotum vrouwelijke ver
tegenwoordigerb vindt hierin mede zijn oor?.aak. 
Dat de gewestelijke kandidaatstelling verder tot een 
sterke interne gerichtheid bij de recrutering heeft 
geleid, blijkt onder meer uit het feit dat maar liefst 
vijftig procent van alle kandidaten die in 1986 op 
perspectiefrijke plaatsen van de gewestelijke lijsten 
voorkwamen, gewestelijk bestuurslid was of dat 
voorheen was geweest. 

Centrale èn decentrale kandidaatstellino? 
Overtuigd van de nadelen van de gevolgde procedu
re, stelde de commissie Van Kemenade vorig jaar 
voor om de kandidaatstelling voor de Tweede Ka
mer te centraliseren. Oe commissie gaf enkele aan
zetten voor een uitwerking van deze aanbeveling, 

1. R. Hillebrand, Ik Anuchombre van 
ha Porlemenl. Kondldoor:sttllmg 1n 

1\'tder/ondse pollilde portljcn, 
Leid~n: oswo-Press, •9!11 
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maar Uet de verdere invulling over aan het partijbe
stuur . Dit bestuur koos voor een gedeeltelijk centra
le en een gedeeltelijk decentrale kandidaatstelling. 
Vol gens de aan· het congres van maart 1 9 9 2 gepre
senteerde voorstellen zou het partijbestuur voortaan 
een ontwerplijst vaststellen waarna deze door het 
congres zou moeten worden vastgesteld . Bovendien 
zou elk van de twaalf gewesten nieuwe stijl zelfstan
dig een kandidaat mogen aanwijzen. Het congres 
nam dit voorstel over. Een amendement dat een vol
ledig centrale kandidaatstelling beoogde behaalde 
net geen meerderheid. In de congresvoorstellen 
vindt het aanvaarde voorstel zijn vertaling in de re
glementen van de partij. In artikel 2o lid 7 sub b van 
het concept-huishoudelijk reglement is bepaald dat 
ieder gewest, v66rdat het congres over de kandi
daatstelling besluit, aan het partijbestuur client te 
mel den welke kandidaat het voor plaats twee van de 
kandidatenlijst heeft aangewezen. 

In de aanloop tot het maartcongres werden in de 
partij enkele argumenten aangevoerd ten gunste van 
het voorstel tot invoering van het gemengde sys
teem van kandidaatstelling. Het voornaamste en 
meest voor de hand liggende argument was dat langs 
deze weg regionale vertegenwoordiging, zij het in 
beperkte mate, gewaarborgd blijft. Een tweede ar
gument, dat vooral binnen het partijbestuur opgeld 
deed, was dat dit gemengde systeem goed aansluit 
bij mogelijk door te voeren wijzigingen van het Ne
derlandse kiesstelsel. De commissie Deetman heeft 
een lans gebroken voor invoering van het Duitse 
kiesstelsel. Volgens dit stelsel wordt een dee! van de 
parlementariers via een nationaal stelsel van evenre
dige vertegenwoordiging en een ander dee! via een 
districtenstelsel gekozen. Via een dergelijk systeem 
zou de band tussen het Kamerlid en zijn ofhaar elec
torale achterban versterkt moeten worden. Hoewel 
bij dit voorstel en de daaraan ten grondslagliggende 
doelstellingen een groat aantal kritische kantteke
ningen geplaatst kan worden, volstaat hier de op
merking dat de koppeling tussen de voorstellen van 
de commissie Deetman en de voorgestelde wijziging 
van de kandidaatstellingsprocedures een uiterst cu
rieuze is. In de eerste plaats is het volstrekt de vraag 
ofhet ooit tot invoering van een dergelijk kiesstelsel 
komt en mocht dat wei het geval zijn, dan zal een 
volledige herziening van de interne kandidaatstelling 
noodzakelijk zijn. 

Belangrijker is evenwel dat een gedeeltelijk de
centrale selectie, zonder dat dit tevens zijn vertaling 
vindt in het kiesstelsel, geen enkele consequentie 
heeft voor de band tussen Kamerlid en kiezer. De 
overgrote meerderheid van de Nederlandse kiezers 

hecht namelijk niet aan regionale vertegenwoordi
ging. In het Nationaal Kiezersonderzoek van 1986 
werd aan de kiezers gevraagd of men dacht dat hun 
belangen in de Tweede Kamer beter behartigd wor
den door iemand afkomstig uit de eigen streek van 
hetland, of dat het niet uitmaakt. Van de kiezers van 
elk van de grote partijen, inclusief die van de PvdA, 
antwoordde meer dan tachtig procent dat dit niet 
uitmaakt. 

Oat betekent natuurlijk niet dat een partij er niet 
voor zou moeten zorgdragen dat zij Kamerleden uit 
de verschillende delen van het land recruteert en 
selecteert. De vraag is echter - en daarmee zijn wij 
terug bij het eerste argument ten gunste van een ge
mengd kandidaatstellingssysteem - of men dat ai
leen via harde bepalingen in de statuten kan bewerk
stelligen. Met betrekking tot de gedachtenvorming 
die hieromtrent in de partij heeft plaatsgevonden, 
lijkt het voornaamste probleem dater onvoldoende 
kennis is van de wijze waarop de kandidaatstelling 
zich in andere partijen voltrekt. De PvdA is namelijk 
niet de enige partij met regionale vertegenwoordi
ging. In het CDA en de vvo, die beide een volledig 
gecentraliseerde procedure kennen, wordt hieraan 
evenzeer gehecht en wordt in de praktijk een vrijwel 
even evenwichtige regionale spreiding bereikt als in 
de PvdA. Zo wordt in het CDA door het partijbe
stuur bij de opstelling van de ontwerp-kandidaten
lijst terdege rekening gehouden met de wensen van 
de verschillende regia's. Dit is n.iet aileen een gevolg 
van het feit dat het partijbestuur regionale- spreiding 
zelf wenselijk acht, het heeft er tevens mee te maken 
dat de kans dat de ontwerplijst ingrijpend gewijzigd 
zal worden, sterk toeneemt als onvoldoende reke
ning wordt gehouden met de wensen van de partij
achterban. Omdat Kamerleden in het CDA voor hun 
herverkiezing in belangrijke mate zijn aangewezen 
op steun van hun Kamerkring, onderhouden ook zij 
zeer nauwe betrekkingen met hun 'eigen' regia. 
Voor de PvdA is er geen enkele reden te verwachten 
dat een gecentraliseerde procedure tot andere resul
taten zou leiden. Oat elk gewest in de nieuwe struc
tuur een van haar !eden in het partijbestuur mag 
afvaardigen, biedt in dit opzicht een extra zekerheid. 

Aan de invoering van een gemengd kandidaat
stellingssysteem zijn verder een aantal nadelen ver
bonden. Zo kan men zich afvragen of er sprake is van 
een rechtvaardige verdeling indien aan het kleinste 
gewest met nog geen duizend !eden hetzelfde recht 
(de aanwijzing van een Kamerlid) toekomt als aan 
het grootste gewest met vijftienduizend !eden. Ove
rigens hangt het af van de interpretatie van de tekst 
van artikel 2o lid 7 sub b of hiervan sprake is. In de 
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tekst staat namelijk dat elk gewest een kandidaat 
meldt voor nummer twee van de kandidatenlijst. Wat 
onder de kandidatenlijst moet worden verstaan is niet 
nader omschreven. Indien men daaronder de wette
lijke betekenis verstaat, namelijk de in een bepaalde 
kieskring in te dienen kandidatenlijst, zou de bepa
ling zo uitgelegd kunnen worden dat er in totaal 
negentien regionale kandidaten zijn en dat bijvoor
beeld het gewest Noord-Holland er drie mag aan
wijzen. lndien wij er echter vanuit gaan dat het, con
form de besluiten van het maartcongres, de bedoe
ling is dat elk gewest een kandidaat aanwijst, leidt de 
regeling tot een onevenredige verdeling. 

Een allder nadeel is dat het aantal kandidaten dat 
via de landelijke lijst gekozen zal kunnen worden af
hankelijk is van de verkiezingsuitslag. Bij een slecht 
verkiezingsresultaat zou dit aantal wei eens zeer 
klein kunnen blijken te zijn. Als wij uitgaan van de 
meest recente opiniepeilingen en van de vooronder
stelling dat de ministers en staatssecretarissen zich 
beschikbaar stellen en op de landelijke lijst terecht 
komen, moet geconstateerd worden dat de fractie 
na toevoeging van de twaalf regionale kandidaten 
vrijwel geheel is samengesteld. In dat geval kan van 
een integrale afweging op basis van kwaliteit tussen 
aile zittende Kamerleden geen sprake meer zijn. 

Minstens even onvoorspelbaar is de wijze waar
op de besluitvorming in de gewesten zal plaatsvin
den. Een voorbeeld moge dit verduidelijken . Zal het 
gewest Limburg Woltgens als regionale kandidaat 
kiezen, of zal men zijn verkiezing als een landelijke 
verantwoordelijkheid beschouwen? En hoe stelt 
Zuid-Holland zich op; kiest men Vermeend of een 
van de vier overige Kamerleden? lndien ieder ge
west zijn meest bekende Kamerlid tot regionale kan
didaat benoemt, voegt de invoering van dit dee! van 
de procedure de facto weinig tot niets toe aan het 
resultaat van de besluitvorming. De regionale kandi
daten zouden vrijwel allemaal ook via een gecentra
liseerde procedure gekozen worden. Een gewest 
kan zijn aandeel in de fractie echter ook trachten te 
vergroten door voor een andere kandidaat te kiezen. 
Dit kan, naast spanningen in de partij, aanmoedigen 
tot eenzelfde gedrag in andere gewesten . Uiteinde
lijk kan zich hierbij een vreemd dilemma voordoen. 
Op de landelijke lijst zal mogelijk onvoldoende 
ruimte overblijven om aile 'kopstukken' onder te 
brengen. Een ander voorbeeld: zou het gewest Zee
land het zittende Kamerlid Lilipaly of een ander als 
regionale kandidaat moeten aanwijzen? Indien men 
besluit een ander aan te wijzen, loopt men het risico 
dat Lilipaly op de landelijke lijst geen verkiesbare 
plaats krijgt. Als men hem echter wei aanwijst, is 

zijn verkiezing evenmin zeker, aangezien men niet 
vooraf weet of de Zeelandse lijst bij de verkiezingen 
een zetel krijgt toegewezen. Men kan de gewestelij
ke vergadering die hierover moet beslissen slechts 
wijsheid toewensen. 

Een ander opmerkelijk element in de nieuwe 
procedure is dat een regionale kandidaat na vertrek 
niet door een andere regionale kandidaat kan wor
den opgevolgd. Hierdoor krijgt de introductie van 
de regionale kandidaat in de praktijk een tweeslach
tig karakter. Tevens kan men zich afvragen of het 
voor het functioneren van de Tweede Kamerfractie 
bevorderlijk is indien daar twee groepen Kamer
leden deel van uitmaken die elk een geheel verschil
lend mandaat hebben. Een praktisch probleem ten
slotte is dat het door de nieuwe regeling onmogelijk 
wordt om bewindslieden direct na de lijsttrekker op 
de kandidatenlijst te plaatsen, tenzij de gewesten 
hen - hetgeen niet waarschijnlijk is - als regionale 
kandidaat aanwijzen. Men zou zich afkunnen vragen 
of dit bij de kiezers geen vreemde indruk zal wek
ken. Samenvattend kan niet anders geconcludeerd 
worden dan dat het deels Iaten bestaan van gedecen
traliseerde kandidaatstelling nauwelijks voordelen 
en tal van nadelen heeft, zodat hiervan beter afge
zien kan worden. 

De vaststellinB van de kandidatenlijst 
Naar aanleiding van de bestudering van de kandi
daatstelling in andere partijen client nog een opmer
king gemaakt te worden ten aanzien van het ant
werp voor de nieuwe procedure. Men kan zich 
namelijk afvragen of het niet de voorkeur verdient 
om de ontwerp-kandidatenlijst, net als in het CDA, 

vast te Iaten stellen door een stemming in de afdelin
gen in plaats van door het congres. Indien het con
gres over de kandidatenlijst zal beslissen, is het nog 
maar de vraag of de invloed van de gewestelijke 
besturen werkelijk sterk zal afnemen. Niet uitgeslo
ten mag worden dat in de wandelgangen van het 
congres, op instigatie van de gewesten, stemafspra
ken tussen afdelingen uit de verschillende regia's 
gemaakt zullen worden. De verkiezing van het par
tijbestuur heeft hiervan in het verleden tal van voor
beelden gegeven. Het gevaar van blokvorming 
wordt des te dreigender als rekening wordt gehou
den met het feit dat in de nieuwe structuur enkele 
zeer grote gewesten zullen ontstaan. Gewestelijke 
voorcongressen zullen hierdoor wellicht een nog 
belangrijkere rol gaan spelen. Kongsi 's op het con
gres kunnen leiden tot interne verdeeldheid. De 
vvo had hier in het verleden slechte ervaringen 
mee. Indien elke afdeling in een eigen afdelingsver-
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gadering over de ontwerp-kandidatenlijst beraad
slaagt en beslist, is het gevaar hiervan vee! minder 
groot. In het CDA bevat het kandidaatstellingsregle
ment bovendien een verbod voor alle partijorganen 
om na vaststelling van de ontwerp-kandidatenlijst 
actie in de richting van de afdelingen te ondeme
men. Een dergelijke bepaling kan blokvorming ver
der tegengaan. 

Het overdragen van de beslissingsbevoegdheid 
aan de afdelingen heeft nog een ander voordeel. Met 
deze procedure vindt er geen indirecte besluitvor
ming meer plaats, maar kan elk lid rechtstreeks 
meebeslissen over de volgorde van kandidaten op de 
lijst. Verwacht mag worden dat de participatie en 
betrokkenheid van de !eden bij de selectie van de 
Tweede Kamerleden hierdoor aanzienlijk wordt 
vergroot. Het congres zou in een dergelijke con
structie, net als bij het CDA, de bevoegdheid moeten 
krijgen om met tweederde meerderheid wijzigingen 
aan te brengen in het resultaat van de besluitvorming 
in de afdelingen. Eventuele onverwachte en onge
wenste effecten van de vrije stemming in de afdelin
gen zouden hierdoor weggenomen kunnen worden. 
In het CDA heeft een dergelijke ingreep, voorzover 
ik weet, tot op heden nog niet plaatsgevonden. 

De selectie van Staten - en oemeenteraadsleden 

Het partijbestuur heeft ook voorstellen gedaan tot 
wijziging van de kandidaatstellingsprocedures voor 
de Provinciale Staten en de gemeenteraden. De ont
werplijsten zullen, net als in de huidige situatie, 
worden vastgesteld door respectievelijk het gewes
telijk bestuur en het afdelingsbestuur. De wijziging 
betreft de vasts telling van de lijsten. Voor be ide ver
kiezingen bepleit het partijbestuur vaststelling door 
middel van een schriftelijke raadpleging van de le
den. Het wonderlijke van deze voorstellen is, dat de 
daaraan ten grondslag liggende motivering precies 
tegengesteld is aan de motivering die is gevolgd ten 
aanzien van de kandidaatstelling voor de Tweede 
Kamer. Bij de hervorming van het selectiemechanis
me voor de Tweede Kamer is het streven gericht op 
grotere controle over de samenstelling van de kandi
datenlijst als geheel. Centrale kandidaatstelling is 
bevorderlijk voor een integrale afweging tussen alle 
kandidaten. Ten aanzien van de lokale vertegen
woordigende organen ligt de nadruk juist niet op de 
integrale afweging, maar op de participatie van de 
leden. Een belangrijk nadeel van een directe raad
pleging van de !eden is dat veelleden slecht gei.'nfor
meerd zijn over de kandidaten. De individuele !eden 
krijgen weliswaar formed de beslissende stem in de 
besluitvorming, maar de invloed die zij uitoefenen is 

niet altijd betekenisvol. Naarmate de informatie
achterstand groter is, maken de !eden naar verhou
ding eerder een afweging op grond van eenvoudig 
herkenbare selectiecriteria als geslacht en regionale 
herkomst, dan op basis van criteria als politiek in
zicht en deskundigheid. Bovendien gaat onder die 
omstandigheid een aan de leden uitgebracht advies, 
in casu de door het gewestelijk bestuur opgestelde 
ontwerp-kandidatenlijst, een zeer bepalende rol 
spelen. Bestudering van de kandidaatstelling in o66, 
waar ledenraadplegingen worden gehouden, toont 
dat aan. Vooral ten aanzien van de kandidaatstelling 
voor de Provinciale Staten beschikt het gemiddelde 
partijlid over bijzonder weinig kennis. Om die 
reden zou een directe raadpleging van de leden nog 
meer voor de hand liggen bij Kamerverkiezingen 
dan bij Statenverkiezingen. Indien men de besluit
vorming dichter bij de !eden wenst te brengen, dan 
zou men beter opnieuw de CDA-methode kunnen 
volgen door de !eden in een afdelingsvergadering 
over de provinciale lijst te Iaten stemmen. ln dat ge
val is er tenminste gelegenheid tot discussie, waar
door !eden die over onvoldoende informatie be
schikken zich door anderen kunnen Iaten informe
ren. Opnieuw zou men de gewestelijke vergadering 
dan de mogelijkheid moeten bieden om met een 
gekwalificeerde meerderheid wijzigingen in de lijst 
aan te brengen. 

Ook het voorstel tot invoering van een leden
raadpleging over de lijst voor de gemeenteraadsver
kiezingen is een merkwaardige. ln de huldige situ
atie wordt de directe democratie in vrij optimale 
vorm bereikt. Ieder lid kan deelnemen aan de kandi
daatstellende vergadering. Deze vergadering biedt 
gelegenheid tot een uitwisseling van standpunten. 
Met name het feit dat de !eden in deze vergadering 
de lijst plaats voor plaats kunnen vaststellen biedt 
een groot voordeel ten opzichte van de ledenraad
pleging. Waar de !eden bij een ledenraadpleging 
vooraf niet kunnen inschatten wat het effect van hun 
stemgedrag zal zijn - men weet immers niet hoe 
anderen zullen stemmen - kan in het huidige sys
teem in de besluitvorming bewust met tal van over
wegingen rekening gehouden worden, zoals bij
voorbeeld de spreiding van deskundigheden, de 
man-vrouw verhouding, of de aanwijzing van aspi
rant-wethouders. In o66 leidt strategisch stemge
drag bij de vaststelling van de lijsten van de gemeen
teraden niet zelden tot ongewenste uitkomsten. Om 
die reden laat men in deze partij de lijsttrekker ook 
apart kiezen door de afdelingsledenvergadering. De 
voorstellen voor het decembercongres bevatten een 
dergelijke bepaling niet, waaruit mag worden ge-
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concludeerd dat het partijbestuur de consequenties 
van de ledenraadpleging kennelijk niet goed heeft 
ingeschat. 

Aanbevelinaen 
Uit het bovenstaande kunnen samenvattend enkele 
concrete aanbevelingen voor het decembercongres 
worden herleid: 

- lnvoering van een gecombineerd systeem van 
centrale en decentrale kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamerverkiezingen is onwenselijk. Het 
verdient de voorkeur deze kandidaatstelling ge
heel centraal te Iaten plaatsvinden. 
- Overwogen kan worden om de kandidatenlijst 

· voor de Tweede Kamer niet door het congres, 

maar via een stemming in de afdelingen vast te 
Iaten stellen. Het congres zou hierin vervolgens 
met tweederde meerderheid wijzigingen aan 
moeten kunnen brengen. 
- Bij de kandidaatstelling voor de verkiezing van 
de Provinciale Staten en de gemeenteraden client 
niet gekozen te worden voor een ledenraadple-

ging. 
- Overwogen kan worden om de kandidatenlijst 
voor de Provinciale Staten niet door de geweste
lijke vergadering, maar via een stemming in de 
afdelingen vast te Iaten stellen. De gewestelijke 
vergadering zou hierin vervolgens met tweeder
de meerderheid wijzigingen aan moeten kunnen 
brengen. 

t '- I l 

-

Het 
zijn 
bou 
jaar 
gaa~ 

del 
ken 
ove 
lop• 
ven 

rin! 
hell 
tot< 
hot: 
wac 
ops 
ven 

ten 
gel: 
rna 
dul 
VO( 

go~ 

vol 
de 
dn 
on; 

To 
be: 
deo 
mi 
20 

vo 
W( 

m< 
se' 
se1 
ve 
rer 

de 



S &_0 I I I992 

T oekomstbeeld 
van de landbouw 

Het kan niemand ontgaan 
zijn dat het Europees land
bouwbeleid het afgelopen 
jaar flink op de schop is ge
gaan. AI jarenlang wordt 
de Europese landbouw ge
kenmerkt door produktie
overschotten en uit de hand 
lopende budgettaire uitga-

JAN VAN ZIJL 
tot voldoende produktie
beperking, een van de 
voomaamste motieven 
voor de koerswijziging. 
Een andere achilleshiel van 
het nieuwe beleid is de 
controleerbaarheid van de 
uitvoeringsregelingen. Die 

ERIC HEES 

Lid respectievelijk medewerker 

van de T weede Kameifractie 

van de Partij van de Arbeid 

ven. In de zuivelsector is in 1984 besloten tot invoe
ring van een produktiequotering met een super
heffing over teveel geproduceerde melle. Hoewel de 
totale produktie daarmee effectief in de hand is ge
houden, is er sprake gebleven van een overschot 
waarvoor ook vandaag de dag nog miljarden guldens 
opslag- en exportsubsidies moeten worden uitgege
ven. 

In de suikersector kennen we al Ianger een quo
tering, maar ook daar is het beleid uiteindelijk duur 
gebleven, voornamelijk vanwege de gekozen syste
matiek. In de granen- en vleessector was er van pro
duktiebeheersing nauwelijks sprake. De regeling 
voor granen, waarbij landbouwgrond tegen een ver
goeding uit produktie werd genomen, werkte on
voldoende en het rundvleesaanbod steeg naarmate 
de zuivelquotering effectiever werd. Kortom, een 
dramatische ingreep in het landbouwbeleid was 
onafwendbaar . 

Nieuwe doelstellinaen 

Toch is met de in mei van dit jaar genom en Brusselse 
besluiten van een 'dramatische ingreep' maar ge
deeltelijk sprake. De Raad van Europese Landbouw
ministers zette de zuivelquotering door tot het jaar 
2ooo, en besloot tot een prijsdaling van 15 procent 
voor rundvlees die vervolgens gecompenseerd zal 
worden met uiteenlopende premies . Dezelfde 
maatregel paste de Raad in versterkte mate toe op de 
sector granen, oliezaden en eiwithoudende gewas
sen; een interventieprijsdaling tot wereldmarktni
veau wordt grotendeels gecompenseerd met hecta
retoeslagen . 

De omzetting van prijssteun in inkomenssteun in 
de granensector leidt echter op korte termijn zeker 
niet tot minder kosten en het is niet zeker ofhet leidt 

belooft weinig goeds. 
Positief is het daarentegen, dat de forse prijsverla
ging waarschijnlijk leidt tot meer afzetmogelijkhe
den voor het Europese graan . Positief is voorts, dat 
het akkoord over de MacSharry-voorstellen wellicht 
een bijdrage Ievert aan een akkoord in het kader van 
de GATT over de wereldhandel in landbouwproduk
ten. 

Op deze plaats willen wij ingaan op een vraag
stuk dat door MacSharry in zijn voorstellen heel 
voorzichtig werd aangeroerd maar in discussies in de 
Raad van Landbouwministers al gauw op de achter
grond raakte . Een discussie die in feite vooraf had 
moeten gaan aan politieke beleidswijzigingen zoals 
die in Brussel zijn gemaakt. En bij ontsten~enis waar
van die beleidswijzigingen noodgedwongen een zeer 
tijdelijk karakter dragen. Bedoeld wordt de discus
sie over de toekomst van het platteland nu binnen de 
Europese Gemeenschap de hoofddoelstellingen van 
het landbouwbeleid in meer of mindere mate zijn 
bereikt. 

Het EG-Verdrag van 1958 somt in artikel 39 de 
doelstellingen van het Gemeenschappelijk Land
bo-uwbeleid op. Het gaat om verhoging van de pro
duktiviteit in de landbouw, het aan de landbouwen
de families verzekeren van een redelijke levensstan
daard, het stabiliseren van de agrarische markten, 
het veilig stellen van de Europese voedselvoorzie
ning en het garanderen van redelijke consumenten
prijzen op de interne markt. Met uitzondering van 
de laatste, waarover verschillend kan worden 
gedachti, zijn deze doelstellingen in de afgelopen 
dertigjaar grotendeels gerealiseerd. 

Zelfs zo zeer, dat uitwassen zijn opgetreden in de 
vorm van rnilieubelasting, kostenexplosies, han
delsconflicten en werkloosheid. Tot zover niets 
nieuws, in feite is dit al meer dan tien jaar bekend. 
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Alle beleidsaanpassingen sinds die jaren 2 ontbeer
den echter de eerder genoemde bezinning op de 
'nieuwe' maatschappelijke functie van het platte
land. 

In een apart discussiestuk, dat ongeveer gelijktij 
dig verscheen met zijn hervormingsvoorstellen, filo
sofeerde MacSharry wei degelijk over dit vraag
stuk3 . Naast de noodzaak van een efficiente en 
voortvarende landbouw, vroeg hij aandacht voor 
integratie van nieuwe functies van het platteland: 
bosbouw, toerisme, handnijverheid, natuur, land
schap en recreatie. Uit het stuk kan worden afgeleid 
dat het MacSharry met betrekking tot de doelstellin
gen voor het platteland vooral om regionale ontwik
keling en werkgelegenheid ging. 

Het waren juist deze gedachtenspinsels die de 
landbouwlobbies in de verschillende lidstaten in 
grote beroering brachten. Niet in de laatste plaats 
uit Nederland klonk hoon op over MacSharry's visie 
op het platteland als 'een sociale werkplaats'. Minis
ter Bukman schurkte graag tegen deze critici aan. 
Ook uit andere, voornamelijk Noordeuropese lid
staten klonken waarschuwende signalen. En met 
succes. In de uiteindelijke Commissievoorstellen 
valt geen enkele beschouwing meer te vinden over 
de toekomst van het platteland. De discussie ging 
vervolgens uitsluitend over de instrumenten . Een 
gemiste kans, want hoewel kritiek op de ideeen van 
MacSharry zeker gerechtvaardigd was, het onder
werp als zodanig verdient meer dan te worden opge
borgen in de onderste lade. 

Scenario's 

Niet iedereen laat z'n kansen voorbij gaan. AI in 
19 8 8 startte de W etenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid een studie naar de toekomst van de 
'landelijke gebieden' zoals het platteland ook wei 
plechtig wordt genoemd. De aanleiding werd ge
vorrnd door een aantal van de eerder genoemde 
overwegingen: de toenemende produktieoverschot
ten, de nog te verwachten produktiviteitsstijging in 
met name de achtergebleven gebieden, de budget
taire lasten van ongewijzigd beleid en de groeiende 

maatschappelijke druk om naast produktiviteit'aan
dacht te schenken aan milieu, natuur en landschap. 

Een projectgroep van de WRR onder Ieiding van 
raadslid en Wagenings hoogleraar Rabbinge besloot 
-kind van deze tijd - een en ander in de vorrn te gie
ten van een modelmatige scenariostudie4. Vier sce
nario's werden uitgewerkt voor de grondgebonden 
land- en bosbouw in de Europese Gemeenschap tot 
circa 2 o 1 5. 'Hierbij gaat het niet om voorspellingen, 
maar om technische vetkenningen die de grenzen 
aangeven van elke toekomstige ontwikkeling. De 
scenario's geven een beeld van het optimale grond
gebruik in de landelijke gebieden, al naar gelang van 
keuzen die voortvloeien uit visies op de gewenste 
toekomst'. Let wei, dew R R wil dus zelf geen keuze 
doen maar wijst op de consequenties van bepaalde 
politieke keuzen. 

De vier scenario's worden opgehangen aan vier 
samenhangende visies op het landbouw- en platte
landsbeleid, zoals we die heden ten dage in de maat
schappelijke discussie aantreffen. Scenario A is het 
scenario van vrije handel en een vrije markt. Pro
duktie vindt daar plaats waar dat het goedkoopst 
kan, bescherming en subsidies worden uitgeban
nen5. In scenario B, dat van regionale ontwikkeling, 
staan de regionale werkgelegenheid en inkomens
voorziening centraal. In scenario c wordt, langs de 
weg van scheiding van natuur en landbouw, zo vee! 
mogelijk natuurgebied nagestreefd. Scenario o stelt 
de bescherrning van bodem, water en Iucht centraal 
en streeft dan ook geen scheiding van landbouw en 
natuur na, maar juist integratie. 

Om de modelstudie te kunnen uitvoeren zijn ver
volgens doelstellingen ge'introduceerd die van de 
scenario's naar de praktijk van de Europese Ge
meenschap vertalen. Een en ander is samengevat in 
tabel•. 

Naast de variabele doelstellingen is er een groot 
aantal technische gegevens die tezamen de rand
voorwaarden vormen voor welk scenario dan ook. 
Deze gegevens hebben betrekking op landbouw
techniek, bodemgeschiktheid, waterbeschikbaar-

1 . !nstellingen als de Wereldbank en 
de o E so hebben al jaren geleden bere
kend welk een voordeel voor de W es
terse consument zou voortvloeien uit 
wereldwijde liberalisering van het 
landbouwbeleid. Anderen benadruk
ken juist de waarde voor de consument 
van redelijke en in ieder geval stabiele 
produktprijzen. 

tachtiger jaren onder meer medever
antwoordelijkheidsheffingen, braak
legregelingen, extensiveringsregelin
gen en interventiebeperkingen inge
voerd. 

de Europese Gemeenschap, Rapporten aan 
de regering nr .42, 's-Gravenhage, 
sou Uitgeverij, 1992. 

5- Of de hieraan ten grondslag liggen
de visie inderdaad die is van de 
Amerikanen in de G A TT-onderhande
lingen, zoals de w R R oppert, valt te 
betwijfelen. Als die visie al naar buiten 
wordt gebracht lijkt dat meer voor de 
publieke opinie bedoeld dan voor de 
onderhandelingstafel. , 

2 . Naast de eerder genoemde zuivel
en suikerquoteringen werden in de 

3. Commission of the European 
Communities, Rural development, 
Brussels, 1 1 th june 1991. 

4· Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Grond voor keuzen, vier 
perspectieven voor de landelijke aebieden in 
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TAB E L 1 Relatie tussen de vier onderscheiden visies met economische en sociale doelstellinoen op het oebied van milieu en natuur en 
landschap 

Vrije markc en Reaionale Natuuren Milieuhyaie'ne 
vrijhandel ontwikkelinB Landschap 

Economisch 
werkgelegenheid + ++ + + 
zelfvoorziening/protectie 0 ++ 0 ++ 
regionale econornische 
ontwikkeling 0 ++ ++ 0 

produktiviteitsontwikkeling ++ 0 ++ + 

Sociaal 
inkom en + ++ + + 
regionale werkgelegenheid 0 ++ 0 0 

Milieu 
emissies + + + ++ 

Natuur en landschap 
natuurwaarden + + ++ + 

Verldaring tekens tabel: ++ octlif naai!Sueifde doeirtelling, + aleemetn aeaccepturde norm in het btleld, o seen ultspraak over In deze visit 

heid, etc. Voorts is in de studie rekening gehouden 
met een variatie in de vraag naar landbouwproduk
ten. Naast een berekening op basis van het huidige 
voedselpakket is er ook een berekening gemaakt op 
basis van een gewijzigd voedselpakket met meer 
nadruk op eiwitrijke produkten. 

De scenario's worden nu geconstrueerd aan de hand 
van het model dat berekent 'hoeveel grond waar en 
op welke wijze client te worden gebruikt om aan een 
gegeven vraag naar landbouwprodukten te voldoen 
conform de prioriteiten van een bepaalde visie'. 
Hoewel de uitkomsten van de scenario's bij een ge
wijzigd voedselpakket aanzienlijk verschiilen van de 
uitkomsten bij een ongewijzigd pakket, zijn de on
derlinge trends tussen de scenario's vergelijkbaar en 
volstaan we kortheidshalve met de uitkomsten bij 
ongewijzigd pakket. De uitkomsten van de WRR

exercitie voor de hele Europese Gemeenschap staan 
weergegeven in tabel 2 . 

Voor Nederland zijn de consequenties, in aile 
scenario's, niet gering. Ongeacht het scenario 
neemt het landbouwareaal sterk af. In scenario A 

vinden in Nederland overwegend veeteeltactivitei
ten plaats, de akkerbouw verdwijnt. Ook in scenario 
B vindt voornamelijk veeteelt plaats, maar minder 
melkveehouderij omdat die vanwege de werkgele
genheid mt:er naar andere regio's zal verplaatsen. In 
scenario c, waar zoveel mogelijk natuur nagestreefd 
wordt, verdwijnt de hele grondgebonden landbouw 
uit Nederland, omdat aile activiteiten elders tot ho-

gere opbrengsten kunnen leiden. Er is uitsluitend 
voor bosbouw nog plaats in Nederland. Ook in sce
nario o, het milieuscenario, verdwijnt, met uitzon
dering van enige graanteelt, de landbouw uit Ne
derland. In de laatste twee scenario's vinden Iand
en bosbouwactiviteiten in Nederland uitsluitend 
plaats om een minimum aan werkgelegenheid te 
behouden. 

In een apart hoofdstuk gaat de w R R in op de 
ruimtelijke uitwerking van een zogenaamde Euro
pese Ecologische Hoofdstructuur ( een netwerk van 
natuurgebieden) en de vraag of de uitkomsten van 
de vier scenario's voldoende fysieke ruimte Iaten 
voor zo'n structuur. Cijfermatig wordt aangetoond 
dat een en ander geen ruimteproblemen oplevert. 

Grondoverschot 
Samengevat, de W etenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid legt aan beleid en politiek een vier
tal keuzemogelijkheden voor wat betreft doelstel
lingen voor de landelijke gebieden. Zij wenst daar 
zelf geen oordeel over te vellen. Hoofdconclusie van 
de Raad is dat in aile vier scenario's een overschot 
aan grond optreedt. 'Door het structurele karakter 
te ontkennen van het overschot van landbouw
grond, en integendeel zelfs bij tijdelijke braakleg
ging de landbouwbestemming verplicht in stand te 
houden, wordt de verwerkelijking gefrustreerd van 
perspectieven die aanlokkelijke kanten kunnen heb
ben'. 
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TA 8 E L 2 Vier scenario's veraeleken aan de hand van de doelvariabelen bij voortzeWna van het huidi9 voedselpakket [bron: w R R] 

Ao 80 

Vrije markt Reaionale 
ontwikkelina 

Areaal (min ha) 42,2 76,8 
akkerbouw 16,8 45,9 

w. v. intensief 9,5 16,5 
ruwvoer (min ha) 25, I JO, I 

w.v. intensief I 2,8 I I ,0 

Werkaeleaenheid 
totaal (min AJ E) 1,5 2 '2 
region ale werkgelegenheid (%) 5 23 

Stikstifverbruik . 
totaal (min ton N) 2, I 2,8 
gem. per ha (kg 8 ga- 1) 59,2 42,4 

gewasbcschcrming 
totaal (min kg a.s.) 6o,o 89,1 
gem . per ha (kg a.s. ha- 1) I ,7 I >3 

Kosten (mid Ecu) 7 I ,0 90,4 
w .v. akkerbouw I ,7 I,J 

w. v. graasveehouderij 34.4 51,2 
w. v. irrigatie 3, 2 3,5 

In deze laatste passage, strategisch opgenomen in 
een Nawoord, verraden de auteurs overigens een 
onweerstaanbare behoefte toch een keuze te willen 
doen. Vandaar hun vervolg: 'De bevindingen in dit 
rapport bieden tenminste aanknopingspunten voor 
het toekomstbeeld van een landbouw die zich in de 
Europese Gemeenschap zou ontwikkelen volgens 
tweevoudig model. In de eerste plaats een hoogpro
duktieve landbouw die op een klein areaal met de 
best technische middelen voorziet in het leeuwedeel 
van de vraag naar voedsel . . . Daarnaast kan op een 
groot areaal een zeer extensieve landbouw worden 
bedreven, gericht op landschapsbeheer en land
bouwvormen die natuurwaarden en landschaps
waarden in stand houden en bevorderen' . 

Nog wat voortbordurend op dit patroon merkt 
de Raad tenslotte op: 'Aldus ontstaat we!Ucht geen 
nieuw Arcadie, maar wei een Europa waarin, vee! 
meer dan nu, cultuurgrond wordt afgewisseld met 
natuurgebieden, met streken voor recreatief (me
de)gebruik, met grote energieplantages en veel on
land, doorregen met op specifieke consumenten
markten gerichte 'kleine aarde' -achtige activitei
ten'. Toch een nieuw Arcadie? ln ieder geval een 
einde van vlees en bloed van een rapport dat met 
opzet een technocratische invalshoek kent. In ieder 
geval geeft dit nawoord uitstekend aan dat een uit
sluitende keuze voor een van de vier scenario's niet 
erg aannemelijk is. 

co Do 

Natuuren Milieuhyaiiine 
landschap 

26,4 6o,7 
12,7 29,2 
12,7 19,7 
13,5 3 I, 2 
13,5 13,8 

1,8 2,2 

5 5 

21 I 2, I 
8o,4 34,8 

2 I, 2 33 
o,8 o,s 

I 
90,5 tot,t 

o,8 o,s 
44.7 53,5 
I l ,3 I0,4 

De centrale conclusie van de w R R is dat in alle vier 
scenario's, inclusief combinaties daarvan, sprake zal 
zijn van een grondoverschot. Daarom is er: 'de 
noodzaak tot een actief overheidsbeleid dat op 
hoofdlijnen aangeeft welke grond voor welke activi
teiten zou moeten worden bestemd en dat ontwik
kelingen in deze richting bevordert'. Voorwaar 
geen sinecure, er zijn Nederlandse kabinetten geval
len op grondpolitiek. Dit gezegd hebbende blijft de 
aanbeveling van de Raad recht overeind. Als het rap
port van de w R R er toe leidt dat het vraagstuk van 
het grondoverschot de komende jaren prominent op 
de beleidsagenda staat, dan heeft het z'n dienst al 
ruimschoots bewezen! 

De vraag is echter op welk niveau van bestuur 
het bepleite grond(bestemmings)beleid gestalte 
moet krijgen. Is de Brusselse bureaucratie in staat 
om een besluitvorrning hieromtrent door een Euro
pese rninisterraad voor te bereiden en vervolgens tot 
uitvoering te brengen. Twijfel hierover is op z'n 
plaats. Voordat verder ingegaan wordt op deze 
bestuurlijke aspecten, lijkt het zinvol hierbij kort 
een andere recent verschenen, maar dan op het na
tionale niveau betrekking hebbende, scenariostudie 
te beschouwen . Bedoeld wordt de c P B-studie Ne
derland in drievoud6 , waarin ook de landbouw aan de 
orde komt. In deze modelstudie worden in de vorm 
van scenario's drie beleidspakketten uitgewerkt. 
Het eerste scenario, dat van 'balant:ed growth', 
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wordt gekenmerkt door liberalisering, inkomens
compensaties en een co 2 -heffing, wereldwijd. Het 
tweede, 'Global shift' genaamd, is op hoofdlijnen 
een voortzetting van het huidige beleid van bescher
ming aan de grenzen, geringe prijsdalingen voor 
graan en quotering van suiker en melk. Het derde 
scenario tenslotte, met de veelbelovende naam 
'European Renaissance', voorziet in een sterkere 
integratie op Europees niveau, met produktiebe
heersing, energie- en kunstmestheffingen binnen de 
beschermde Europese Gemeenschap. 

Uitgaande van deze drie scenario's inventariseert 
het CPB vervolgens de gevolgen voor de Neder
landse boer en tuinder, de verwerkende industrie, 
de consument, Derde Ianden en de overheid. Zoals 
te verwachten !open die gevolgen zo ver uiteen dat 
er uit dien hoofde geen voorkeursscenario valt aan te 
geven. Het CPB wenst dat ook uitdrukkelijk niet te 
doen: 'Een vraag die mogelijk opkomt, is of de dis
cussie tot nu toe, als een (impliciet) pleidooi voor 
het ene dan wei voor het andere pakket van veron
derstelde beleidsmaatregelen mag worden be
schouwd. Het antwoord op deze vraag is: neen'. 

Wei concludeert het Planbureau: 'de internatio
nale orientatie van de sector duidt op het lange ter
mijn belang voor de Nederlandse landbouw van een 
afbraak van het huidige protectionistische land
bouwbeleid'. In ieder geval dus geen 'Global shift', 
zo verstaan wij. 

Sturine in beleid 

Een modelstudie kan een belangrijke bijdrage leve
ren aan de totstandkoming van beleid.7 Vermoedens 
omtrent toekomstige ontwikkelingen kunnen wor
den gekwantificeerd, waardoor onderlinge vergelij
king van beleidspakketten mogelijk wordt. Het 
gevaar van scenariostudies zit dan ook vooral in de 
verwarring ervan met de werkelijkheid. 

Want tegenover de verdiensten staan de bezwa
ren. In de eerste plaats moet natuurlijk worden ge
wezen op de beperkingen van een modelstudie. 
Noodgedwongen worden bepaalde vooronderstel
lingen opgenomen; zo wordt in de w R R-studie niet 
uitgegaan van regionale produktiemogelijkheden die 
nu gelden, maar verondersteld dat 'de "best techni
cal means" in aile regia's worden toegepast'. Nood-

6. Centraal Planbureau, Nederland in 
drievoud, een scenariostudie van de 
Nederlandse economie 1990-20 It;, 

's-Gravenhage, sou Uitgeverij, 1992. 
7. H.J.J. Stolwijk, De Nederlandse land
bouw op de drempel van de 21 ste eeuw, 
Ondcrzoeksmemorandum No. 95 van 

gedwongen worden bepaalde sectoren buiten be
schouwing gelaten: de niet-grondgebonden secto
ren als intensieve veehouderij en grote delen van de 
glastuinbouw die juist in een land als Nederland zo 
prominent aanwezig zijn en die in de CPB-studie 
welhaast centraal staan. 

Noodgedwongen worden van de scenario's dan 
ook 'karikaturen' gemaakt. Die kracht van model
studies is tegelijk de zwakte ervan. In de w R R-stu
die construeren de auteurs een viertal scenario's op 
basis van vier visies die praktisch nooit zo elkaar uit
sluitend zijn terug te vinden in de maatschappelijke 
discussie. 

In het algemeen geldt voor modelstudies dat er 
een overschatting plaatsvindt van de interventiemo
gelijkheden in de maatschappelijke realiteit. Zij sug
gereren dat met een ingreep in de beleidsvorming, 
met name op Europees niveau, een aantal grote 
vraagstukken dat zich nu voordoet in de Europese 
landelijke gebieden, grotendeels opgelost is. Daar
aan ten grondslag ligt een nogal groot vertrouwen in 
de rationaliteit van de beleidsvoering, of in de woor
den van de auteur van dec P B-studie: 'in deze notitie 
wordt vertrokken van de premisse dat een meer 
expliciet beargurnenteerd toekomstscenario bij kan 
dragen aan het doen van objectief rationele keu
zes'. 8 Hier lijkt sprake van een station te ver, van 
een onderschatting van de irrationaliteit en de on
grijpbare 'menselijke' component. Beleid is immers 
niet voor niets zoals het is; een resultaat van een 
onderhandelingsproces op de politieke markt. 

Concreet: Europees landbouwbeleid zal altijd 
een compromis blijken te zijn tussen talloze deelbe
langen van lidstaten, landbouwlobbies, lobbies van 
de agro-industrie, natuur- en milieulobbies, enz. 
Een relativering die juist voor sociaal-democraten 
zeker niet gemakkelijk valt. 

Mix van scenario's 

Welke rol kunnen de studies van WRR en CPB dan 
wei hebben in het proces van besluitvorming en be
leidsvoering? Zij werken - niet meer maar zeker 
ook niet minder- als een dwang om keuzen te bear
gumenteren! En om consequenties van keuzen te 
bepalen en al dan niet te rechtvaardigen. Oat die 
keuzen vervolgens objectief-rationeel de beste zijn, 

het Centraal Planbureau, 's-Graven
hage, sou Uitgeverij, 1992. 
8. Overigens geven de traditionele 
correcties op de macro-economische 
scenario's van het Centraal Planbureau 
al goed aan welke bescheidenheid op 
z'n plaats is. 
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moet als een illusie worden beschouwd. Bovendien, 
ware dat het geval dan zouden de wetenschappelijke 
onderzoekers toch aanzienlijk minder terughoudend 
kunnen zijn bij het geven van voorkeuren. De ruim
te die bestaat tussen scenario's en werkelijkheid 
maakt dat de uitkomsten met een flinke korrel zout 
moeten worden genomen, maar de trends zijn zeker 
relevant. 

Interessant in dit verband is de al direct na de 
Brusselse besluiten opgelaaide discussie over de ver
dere hervorming van het Gemeenschappelijk Land
bouw Beleid. In Nederland groeperen zich steeds 
meer opinieleiders om de stellingname van prof. J. 
de Veer, voormalig directeur van het Landbouw
Economisch Instituut. Deze komt er op neer dat de 
Brusselse besluiten in de gegeven omstandigheden 
lang niet ver genoeg gaan en een nieuwe hervorming 
snel nodig zullen maken. 

De Veer breekt een lans voor afbraak van de 
marktordeningen, met name de interventie en ex
portrestitutie-instrurnenten, alsmede van de beper
king van de markttoegang. In plaats daarvan zou een 
hectaretoeslag moeten worden gegeven die de inko
mensdaling als gevolg van prijsdaling moet compen
seren. Deze hectaretoeslag, die de snel toegenomen 
vaste kosten voor de landbouwer dekt en dan ook 
regionaal wordt vastgesteld, client ook als vergoe
ding voor andere dan voedselproduktieve diensten, 
zoals landschapsbeheer en natuurproduktie. De 
dalende prijzen zullen in de visie van de Veer hun 
effect op het gebruik van kunstmest en bestrijdings
middelen niet missen, zodat ook het milieudoel er 
zeker mee gediend is. 

Een aparte beschouwing van de consequenties 
van zijn voorstellen valt buiten het bestek van dit 
artikel. Waar het hier om gaat is te Iaten zien dat het 
uitwerken van een concrete visie op de toekomst 
van de landbouw en het platteland, een visie boven
dien waarbij steeds meer betrokkenen zich lijken aan 
te sluiten, een mengsel is van de vier scenario's van 
de w R R: vrije markt, regionale ontwikkeling, na
tuur en milieu. Veel moeilijker wordt het vervol
gens vast te stellen welke de consequenties van zo'n 
mix-scenario zijn. 

De vraag is of niet veeleer voor verschillende re
gio's ook verschillende scenario's kunnen en zullen 
gaan gelden. De Wetenschappelijke Raad zinspeelt 

daar zelf op in het hierboven aangehaalde nawoord 
van Grond voor keuzen. Om dit te illustreren: voor 
Noord-Nederland scenario B (regionale ontwikke
ling) en voor Zuid-Nederland scenario D (milieu) . 
Waarmee we terug zijn bij de bestuurlijke aspecten 
en de vraag tot welk type besluitvorming de Brus
selse bureaucratie eigenlijk in staat is. 

Is een globaal akkoord op Europees niveau over 
de te volgen strategie (mix van scenario's) met 
ruimte voor een regionale uitwerking niet veel re
alistischer dan een gedetailleerd Europees akkoord? 
Oat spoort ook vee! meer met het subsidiariteitsbe
ginsel: de Gemeenschap moet zich uitsluitend bezig
houden met datgene waartoe de lidstaten zelf niet in 
staat zijn. 

Het aanpakken van de nieuwe uitdagingen, in de 
eerste plaats een evenwichtige, duurzame ontwik
keling in de regio's van de Europese Gemeenschap, 
is niet Ianger mogelijk met een eensoortig, zwaar 
pakket van Europese richtlijnen. Binnen de kaders 
van een globaal, soms taakstellend communautair 
beleid kunnen de regio' s - die sam en kunnen vall en 
met lidstaten - aan het werk om een op hun gebied 
toegesneden scenario uit te werken. Het gaat daarbij 
niet om een renationalisatie, maar om een decentra
lisatie naar kleinere sociaal-geografische en bestuur
lijke eenheden. Eenheden die desnoods nationale 
grenzen kunnen overschrijden.9 Wellicht dat het 
scenariodenken op dat niveau een meer levensvat
baar instrument is . 

Maatschappelijk draagvlak 
Met ons pleidooi voor een regionalisatie van het 
landbouwbeleid binnen de gemeenschappelijke ka
ders, is de vraag naar de toekomst van het platteland 
nog niet beantwoord. 

De studies van WRR en CPB geven uitstekend 
weer langs welke wegen de landbouw in de afgelo
pen decennia tot ontwikkeling is gekomen. Een 
keerzijde van deze stormachtige ontwikkeling is ge
weest dat de (primaire) landbouw gaandeweg losser 
is komen te staan van de maatschappij, met name 
van de consument. De steeds Ianger wordende ke
tens van producent naar consument hebben er mede 
toe geleid dat het maatschappelijk draagvlak voor de 
landbouw sterk is afgenomen. De landbouw als 
voedselproducent, maar ook als beheerder van het 

9· Op de potenties van een geregiona
liseerd landbouwbeleid zijn wij uitvoe
rig ingegaan in: Jan van Zijl en Eric 
Hees, Regionalisering is gewenst en 
onvermijdelijk, in: Spil, nr. 99-1 oo, 
Ruurlo, december 199 1. 
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platteland, heeft sterk aan betekenis ingeboet. Die 
tendens moet dringend worden omgebogen. 

Het draagvlak voor de landbouw moet verbreed 
worden, door de landbouw te profileren, niet uit
sluitend als leverancier van exportdeviezen, maar 
vooral ook als producent - langs duurzame weg -
van voedselprodukten, van grondstoffen voor de 
industrie (agrificatie), van natuur en landschap(!) en 
in die zin ook als drager van het platteland. Ons ins
ziens ligt daar de diepere betekenis van het vee! ge
en misbruikte begrip 'marktorit!ntatie'. De land
bouw moet voorzien in maatschappelijke behoeften 
en moet daarvoor een overeenkomende prijs ont
vangen van de consument en niet van een anonieme 
belastingbetaler. Ten aanzien van de andere weg, 
die van inkomensoverdrachten 'om niet', bepleiten 
wij vooralsnog terughoudendheid. Deze weg, die 
ook De Veer lijkt te gaan, leidt ons insziens al te 
gemakkelijk tot maatschappelijk ongewenste pro
duktie, tot eindeloze controleproblem_en en mede 

daardoor tot een verder isolement van de landbouw 
binnen de samenleving. 

In welke visie of mix van visies van dew RR-stu
die deze opvatting precies thuishoort, Iaten wij 
vooralsnog in het midden. Maar de stellingname 
heeft vanzelfsprekend consequenties voor de instru
menten van beleid, bijvoorbeeld het al dan niet 
afbreken van de marktbescherming (immers welke 
marges laat dat voor de door ons omschreven 
'marktorientatie'?), het gebruik van financiele prik
kels, enz . Ongetwijfeld leidt deze opvatting van de 
landbouw en het platteland ertoe dat in de beleids
praktijk van vandaag de dag flink wat moet verande
ren. Een geregionaliseerde beleidssturing kan daar
voor een belangrijke voorwaarde leveren, juist om 
te voorkomen dat met ons hierboven geschetste 
'scenario' hetzelfde gebeurt als met het meeste 
Europese beleid: een verwording tot ad-hoc oploss
ingen waarin ten einde raad voor aile lidstaten wat te 
halen is. 
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'Onduurzame' 
modellen? 

Rudy Rabbinge bespreekt: 

Donella H. Meadows, Dennis L. 
Meadows en Jorgen Randers, 

De oren zen voorbij: een wereldwijde 

catastrrife rif een duurzame wereld, 

Utrecht, HetSpectrum, 1992. 

In 1970 werd in opdracht van 
de 'Club van Rome' het rapport 
Grenzen aan de aroei gepubliceerd. 
Oat liet een diepe indruk achter. 
In dit hoek werd aan de hand van 
computersimulaties aangetoond 
dat de mensheid zijn eigen voort
bestaan bedreigt. Toename van 
de wereldbevolking en de sterke 
groei van de consumptie per 
hoofd van de bevolking veroorza
ken een toenemend beslag op niet 
vemieuwbare hulpbronnen, een 
sterke groei van het gebruik van 
vemieuwbare hulpbronnen en 
een steeds grotere vervuiling van 
het milieu. Zoals de titel aangeeft 
komen de grenzen in zicht en ai
leen een drastische reorganisatie 
en bijstelling van het produktie
en consumptiepatroon en een 
sterke rem op de bevolkingsgroei 
kunnen voorkomen dat de aarde 
een voor mensen onleefuare pla
neet wordt. Een wereldwijde ca
tastrofe client zich aan. Nu, circa 
2o jaar later hebben de auteurs 
van 'Grenzen aan de groei' hun 
conclusies van toen tegen het licht 
gehouden. 

Deze conclusies zijn aldus Mea
dows c.s. nu geen onheilstijding, 
noch de boodschap van Malthus in 
nieuwe gedaante, maar een waar
schuwing en een uitdaging. De 
verandering van de samenleving 
op een zodanige wijze dat ecologi
sche en econornische stabiliteit 

wordt gerealiseerd, is aldus de au
teurs geen sinecure, maar niet on
mogelijk. 

Sedert '97' is een massale be
weging op gang gekomen om tot 
ombuiging te komen. Energiebe
sparing, nieuwe materialen, dras
tische verhoging van de efficientie 
van het gebruik van grondstoffen, 
recycling in steden, intemationa
le protocollen en conventies bij
voorbeeld inzake de ozonlaag be
dreigende stoffen kwamen tot 
stand. De introductie van op rni
lieudoeleinden gerichte nieuwe 
technologieen, ideeen en organi
saties heeft duidelijk gemaakt dat 
het maatschappelijk draagvlak ge
richt op duurzame ontwikkeling 
toeneemt. Toch wijzen, volgens 
de auteurs van 'De grenzen voor
bij ', de computerberekeningen 
die in 1991 worden uitgevoerd, 
uit, dat ondanks de verbeterde 
technologie, het toegenomen be
wustzijn en het strengere milieu
beleid, de stromen van natuurlij
ke hulpbronnen en vervuilende 
stoffen de duurzaarnheidsgrenzen 
in vee! gevallen al hebben over
schreden. De wegen naar duur
zaarnheid zijn aldus gedurende de 
laatste twintig jaar versmald, 
maar ook zijn als gevolg van nieu
we technologieen nieuwe moge
lijkheden gecreeerd. 

De opzet was aanvankelijk een 
actualisering van 'Grenzen aan de 
groei', doch gaandeweg is dit 
hoek volledig herschreven. De 
conclusies van toen zijn volgens 
de auteurs echter nog steeds on
verkort waar en kunnen worden 
aangescherpt. 

Ze luiden: 
1. Het tempo van het gebruik 

van vee] essentiele natuurlijke 
hulpbronnen en van de produktie 
van aile mogelijke vervuilende 
stoffen is zo groot geworden dat 
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de grenzen van duurzaamheid zijn 
overschreden. 

Zonder een belangrijke terug
dringing van de grondstof- en 
energiestromen zullen de voed
selopbrengst per boofd van de be
volking, het energiegebruik en de 
industriele produktie op een niet 
bij te sturen wijze dalen. 

2. Deze daling lijkt onont
koombaar. Om baar te vermijden 
zijn twee veranderingen noodza
kelijk. Ten eerste een grondige 
berziening van bet beleid en de 
praktijken die de groei van grond
stoffengebruik en van de bevol
king bestendigen . En ten tweede 
een snelle, drastische verbetering 
van de efficientie waarmee grond
stoffen en energie worden ge
bruikt. 

3. Een duurzame samenleving 
is techniscb en economiscb gezien 
nog altijd mogelijk. Een aanzien
lijke verandering is dan nodig! 

Een volledige weergave van de 
berekeningen en bescbouwingen 
die de auteurs tot deze zeer ver
gaande conclusies brachten, is in 
deze boekbespreking niet moge
lijk. Volstaan wordt met een be
spreking van: de aannamen en 
percepties die ten grondslag lig
gen aan model en beschouwingen; 
de gebanteerde modellen; de aan
passingen in de modellen voor 
technologische ontwikkelingen; 
de politieke en maatschappelijke 
opvattingen die worden beschre
ven. 

Deaannamen 
In de modellen zijn ten opzichte 
van de modellen die voor 'Gren
zen aan de groei' werden gebruikt 
(Wereld 3) geen ingrijpende ver
anderingen aangebracbt. In de 
diagrammen en in de figuren 
wordt geillustreerd dat bij vrijwel 
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alle activiteiten uitsluitend sprake· 
is van positieve terugkoppelin
gen. Dat resulteert in exponentie
le groei. Het tempo waarmee 
bulpbronnen worden gebruikt 
neemt steeds verder toe. Negatie
ve terugkoppelingen zijn aanwe
zig (bijvoorbeeld op bet gebied 
van bet grondstoffengebruik per 
eenheid van produkt steeds min
der, vergelijk bet buidige koper
gebruik met dat van twintig jaar 
gel eden enz. enz.), maar volstrekt 
ontoereikend om de positieve te
rugkoppeling teniet te doen. 

T och worden aannamen ge
daan die in feite onjuist zijn. Zo 

- wordt op pagina 1 3 6 gesteld dat 
W ereld 3 slechts vier soorten fy
sieke en biologische grenzen be
vat. Deze werken vooral door op 
de voedselproduktie. 

1 • De boeveelheid geculti
veerd land, waarbij de boven
grens wordt gefixeerd en de kos
ten steeds stijgen. 

2. De opbrengst per eenheid 
land kan maximaal 65oo kg graan 
per ba bedragen; een toename van 
de opbrengst vraagt echter steeds 
meer inzet per eenheid van pro
dukt. 

3. Niet-vernieuwbare bulp
bronnen raken op en winning 
wordt steeds duurder. 

4· Het vermogen om vervui
ling te absorberen kent een bo
vengrens en de daling van de 
vruchtbaarbeid van de landbouw
gronden zal sneller verlopen dan 
thans, omdat de grond sneller 
wordt uitgeput. 

Deze aannamen, die welis
waar aan een gevoeligbeidsanaly
se worden onderworpen, zijn alle 
twijfelacbtig. De boeveelheid te 
cultiveren land kent inderdaad 
een bovengrens, maar deze wijkt 
af van de hier aangenomen grens. 
Belangrijker is de aanname over 

de toename van de produktiviteit 
per eenheid van oppervlak. Een 
wereldwijde bovengrens van 
6Soo kg graan per ba is onjuist. Er 
bestaan grote verschillen zeker als 
twee groeiseizoenen per jaar mo
gelijk zijn kunnen de maxima veel 
groter zijn. 

De gemiddelde opbrengst voor 
graan in Nederland bedraagt nu 
7 soo kg/ba en dat is nog aanmer
kelijk minder dan opbrengsten 
van rijst die in de gelrrigeerde 
teelten in veel Aziatische landen 
worden gerealiseerd, als er sprake 
is van twee seizoenen. Bovendien, 
juist bij boge opbrengsten op 
goede gronden is bij goed land
bouwkundig gebruik de efficien
tie van de aanwending van bij
voorbeeld stikstof niet lager doch 
boger dan bij lage opbrengsten. 
Het tegenovergestelde van de 
aanname ligt daarom meer voor 
de band. Tenaanzien vandederde 
aanname geldt dat de substitutie 
van grondstoffen in veel van de 
bescbouwingen wordt verwaar
loosd waardoor verschuiving van 
de schaarste optreedt. Ten aan
zien van de vierde aanname geldt 
bijvoorbeeld dat de dalende bo
demvrucbtbaarbeid vooral op
treedt bij slecht landbouwkundig 
gebruik bijvoorbeeld onderinzet 
van produktiefactoren zoals dit 
alom voorkomt in de Ameri
kaanse landbouw of in veel fragie
le gronden in ontwikkelingslan
den. Juist indien de goede gron
den op een juiste wijze worden 
benut, is deze benutting van de 
kwalitatief mind ere gronden niet 
nodi g. De oorzaak van deze pessi
mistiscbe en soms zelfs onjuiste 
aannamen is gelegen in de uitslui
tend economiscbe en niet (teelt)
techniscbe of ecologiscbe percep
tie van de verschillende proces
sen. 



I 

Deze onjuistheden en dit pessi
misme hebben vergaande implica
ties voor de resultaten. De 'com
puterwerelden' van Meadowsc.s. 
leiden namelijk vaak tot ineen
storting omdat de voedselvoor
ziening en de hiermee gepaard 
gaande vervuiling de bovengrens 
vormen van exponentiele ontwik
kelingen te~ aanzien van bevol
king, produktie e.d. 

De modellen 

De modellen die worden gehan
teerd zijn goeddeels identiek aan 
de modellen van de jaren zeven
tig. Ze zijn wat betreft de toegan
kelijkheid aanmerkelijk verbeterd 
en de mogelijkheid om er mee te 
spelen, die nu wordt geboden via 
appendices, is zeer nuttig en ple
zierig. Toch wreekt zich op vee! 
plaatsen het feit dat op een te hoog 
aggregatieniveau wordt gewerkt. 
Een regionale differentiatie is ver
eist vanwege de grote verschillen 
en de aanwezigheid van curviline
ariteit waardoor middeling on
mogelijk wordt. 

De wereldmodellen schieten 
tekort als er via allerlei negatieve 
terugkoppelingen reacties plaats
vinden die niet in een relatie kun
nen worden vervat. De afwezig
heid van substitutie en de ge
noemde aannamen voor de land
bouwkundige produktie leiden 
onvermijdelijk tot een steeds ver
dergaande verslechtering van de 
situatie. Vandaar de conclusie: er 
dreigt een wereldwijde catastro
fe . Het model was aanmerkelijk 
verbeterd als de in hoofdstuk 2 , 3 
en 4 besproken technologische 
mogelijkheden er ingrijpender in 
waren verwerkt. 

De aanpassinaen in de modellen 

voor technoloaische veranderinaen 

Boven is al besproken dat techno-
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logische veranderingen meer bad
den kunnen worden verwerkt in 
de modellen . In de tekst zelf wor
den daar in feite argurnenten voor 
gegeven. In hoofdstuk 5 wordt 
het voorbeeld van de CFK's be
sproken en ge"illustreerd hoe in 
een periode van nog geen twintig 
jaar een totale ommekeer in atti
tude heeft plaatsgevonden. Dit 
heeft ertoe geleid dat binnen 
enkele decennia deze de ozonlaag 
bedreigende stoffen vrijwel niet 
meer zullen worden benut voor 
activiteiten als koeling, drijfgas
sen enz. Soortgelijke voorbeelden 
worden gegeven op het gebied 
van de computertechnologie, de 
communicatietechnologie en het 
transport. 

Modellen zijn vereenvoudigde 
voorstellingen van de werkelijk
heid, doch het is de kunst deze 
vereenvoudigingen niet te rigou
reus te Iaten zijn. Zo is ondanks de 
sterke bevolkingsgroei die nog 
steeds exponentieel verloopt, de 
groei van het mondiale metaalge
bruik niet exponentieel doch line
air verlopen en is mede door het 
verbeterde grondgebruik een ex
plosieve uitbreiding van het cul
tuurareaal te voorkomen. Pro
duktie- en consumptiepatronen 
kunnen nauwelijks worden aan
gepast en daar worden ook voor
beelden van gegeven. In geen van 
de modelberekeningen worden 
deze voorbeelden evenwel echt 
benut. 

De politieke en maatschappelijke 

opvattinaen 

De waarschuwing, de gele kaart, 
die de Club van Rome in de 
zeventiger jaren uitreikte, is aan
gevuld met een rode kaart: de 
wereld is nu voorbij de grenzen. 

We zijn doorgeschoten, maar 
er zijn toch nog mogelijkheden 

om weer aan het spel mee te doen. 
Dat vergt een drastische herijking 
van waarden en daarvoor zijn mo
gelijkheden. In het achtste hoofd
stuk geven de auteurs daarover 
een beschouwing. Er wordt dan 
niet gewezen op de politieke 
structuren die wijziging behoeven 
en de noodzaak tot het ontwikke
len en versterken van maatschap
pelijke bewegingen die aanpassing 
van zowel de produktietechnie
ken als de consumptiepatronen 
bepleiten en de politieke nood
zaak om ontwikkeling en milieu
beleid met elkaar te verbinden. 

Er wordt sterk aangesloten bij 
individuele ervaringen en gevoe
lens tot uitdrukking komend in: 
toekomstbeelden vormen, net
werken maken, de waarheid spre
ken, liefhebben. Daarmee eindigt 
het boek niet overeenkomstig de 
indringende boodschap en zijn de 
aanbevelingen nai:ef en slap in het 
Iicht van de analyse. 

W ellicht is het verstandig zo
wel analyse als conclusies nog 
eens tegen het Iicht te houden en 
te bezien of andere scenario's 
kunnen worden ontwikkeld en 
kan ook worden nagegaan hoe een 
politieke beweging kan worden 
versterkt die probeert onduur
zaamheid tegen te gaan. 

Een en ander laat onverlet dat 
de kern van dit hoek een goede 
geactualiseerde en verbeterde 
versie van 'Grenzen aan de groei' 
is, die een breed publiek helpt in
zicht te verwerven in de wereld
wijde milieuproblematiek. 

R. RABBINGE 

Raadslid Wetenschappelijke Raad 

voor het Reaerinasbeleid en hooale

raar theoretische produktie-ecoloaie 

aan de Landbouwuniversiteit 

Waaeninaen . 
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Vriend of vijand? 
G. van Roennund bespreekt: 

Th. W .A. de Wit, Deonontkoombaarheid 

van de politiek. De soevereine vijand in de 

politiekejllos'!fie van Carl Schmitt, 

Ubbergen, Pomppers, 1992. 

De cUssertatie van De Wit (uni
versitair docent voor politieke 
filosofie en cultuurfilosofie aan de 
Katholieke Theologische Univer
siteit te Utrecht) is een uitstekend 
werkstuk: een uitgebreide, boei
end geschreven auteursstucUe 
over de grote Duitse jurist en filo
soof Carl Schmitt (I888- I985). 
Het is allerminst een brave sa
menvatting; het is een analyse 
vanuit een zeer goed uitgewerkte 
en verantwoorde greep op de 
problemen van de politieke filo
sofie. Wanneer ik op het einde 
van deze bespreking kritiek heb, 
dan is cUe ingegeven door bet boge 
niveau van het proefschrift. 

Een opmerking voordat ik de 
inhoud kort samenvat. In het 
voorwoord meldt De Wit dat 
'met dit proefschrift de eerste Ne
derlandse monografie verschijnt' 
over Schmitt en in de lnleiding 
rechtvaarcUgt hij een korte bio
grafie met de bevincUng dat 'enige 
bekendheid met Carl Schmitt in 
Nederland niet of nauwelijks kan 
worden verondersteld, ook niet 
onder filosofen.' lk zal niet ont
kennen dat bet Schmitt-onder
zoek in het Nederlandse taalge
bied tot een kleine kring beperkt 
blijft (wat dat betreft zijn er trou
wens meer blinde vlekken (de 
politieke filosofie van Kelsen bij 
voorbeeld). Maar punt een: Ne
derland is niet de norm in zo'n 
specialisme; men moet intema
tionaal denken en niet in het Ne
derlands willen herhalen wat in bij 
voorbeeld Duitsland al jaren be-
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kend is; en punt twee: zo erg als 
De Wit denkt is het nu ook weer 
niet. Een wat plichtmatige (wel
licht op het laatste moment inge
voegde) voetnoot noemt enkele 
uitzonderingen: de columnisten 
Heldring en Van Doorn, de oratie 
van Tromp, de dissertatie van Pels 
en enkele artikelen van Foque. 
Plichtmatig, want dat de oratie 
van Tromp 'cUepgaand door 
Schmitt be"invloed (is]' lijkt mij 
zwaar overdreven (zie mijn be
spreking in Socialisme en Democra

tie, 7/8 I 99 2 ), de artikelen van 
Foque verschijnen niet in de bi

-bliografie en - het belangrijkste -
De Wit heeft duidelijk geen ken
nis genom en van de vele geschrif
ten (waaronder een - niet in han
delsecUtie verschenen - Neder
landstalige cUssertatie uit I 98 8) 
van onze Vlaamse collega in de 
rechtsfilosofie aan de Vrije Uni
versiteit te Brussel, dr. Jozef van 
Bellingen. In het Centrum voor 
de Studie van de Verlichting en 
van het Vrije Denken aan deze 
universiteit bestaat trouwens so
wieso een grote belangstelling en 
deskuncUgheid als het om Schmitt 
gaat. Dus De Wit heeft ongetwij
feld nog meer belangstellende, 
deskuncUge en kritische lezers dan 
hij zich gerealiseerd heeft; en dat 
verdient hij ook. 

Het hoek tracht in zeven 
hoofdstukken de grond bloot te 
leggen van Schmitts consequente 
verdecUging van het eigen statuut 
van de politiek. Telkens wordt 
een hoofdtekst van Schmitt tot 
uitgangspunt van analyse geno
men en worden andere geschrif
ten in samenhang daarmee gele
zen. In het eerste hoofdstuk wor
den aan de hand van Politische 
Theolosie (I 9 2 2) en Die Diktatur 
( I 9 2 I) de voomaamste be grip
pen en stellingen uiteengezet. De 

vraag cUe Schmitt telkens weer 
stelt is: hoe uit de sfeer van de 
macht het recht tot stand gebracht 
wordt? Zijn antwoord is dat men 
cUt kan aflezen uit wat er gebeurt 
wanneer 'de uitzonderingstoe
stand' intreedt, dat wil zeggen 
wanneer de orde van een samen
leving op het spel komt te staan 
door bedreigingen van buitenaf of 
van binnenuit. Zulke crisissitu
aties kunnen niet opgelost wor
den door ze op hun beloop te Ia
ten, de oude waarden opnieuw te 
belijden of er een eindeloze cUs
cussie over te openen: er moet 
metterdaad een beslissing worden 
genom en en ( desnoods met ge
weld) uitgevoerd, zonder dat er 
een bovenpersoonlijke waarheid, 
een waarde of een norm is waar
mee deze beslissing kan worden 
afgeleid en gerechtvaarcUgd. De
gene cUe beslist I . dat zo 'n uitzon
deringssituatie is ingetreden en 2. 
water in cUe situatie moet gebeu
ren, is de soeverein (44). Aile 
pogingen vanaf de I 6e ee'uw om 
het recht te verwerkelijken door 
het uit een of andere waarheid of 
waarde af te leiden, moeten uit
eindelijk de noodzaak van zo'n 
ordestichter erkennen; maar met 
name is dat het geval met het I 9e 
eeuwse liberalisme, dat lijkt te 
geloven een maatschappelijke or
de te kunnen stichten door ieders 
waarheid tegen cUe van een ander 
weg te strepen of op te jagen. 

Aan de hand van Der Besr!.ff des 
Politischen ( 19 2 7/2 8, I 9 3 2, I 9 33, 
I 940, I 96 3) - uitgangspunt in het 
tweede hoofdstuk, maar met een 
intensieve vergelijking van de edi
ties hernomen in het stellingne
mende zevende hoofdstuk - pre
ciseert De Wit de aard van wat nu 
precies bij Schmitt een politieke 
beslissing uitmaakt. Het is een be
slissing die het onderscheid maakt 
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tussen vriend en vijand. Oat on
derscheid wordt gepresenteerd 
als een moreel-neutraal onder
scheid. Ten eerste omdat het for
med is: het is niets anders dan een 
toonzetting van het onderscheid 
tussen het eigene en het andere. 
Ten tweede omdat de vijand niet 
moreel-verderfelijk, gehaat, lelijk 
of nutteloos, kortom een 'on
mens' hoeft te zijn. Het is de pu
blieke vijand: de groep van dege
ne die men als het erop aankomt be
reid is in een (burger-) oorlog te 
doden. Naast deze bepaling van 
het eigene van de politiek geeft 
Schmitter bovendien een histori
sche dimensie aan: omdat en in
zoverre de articulatie van het 
vriend-vijand onderscheid in een 
concrete uitzonderingstoestand 
nooit een definitieve articulatie is 
( dat wil zeggen, geen eeuwige vij
and creeert en geen eeuwige in
terne eenheid sticht) moet erkend 
worden dat het telkens weer rna
ken van zo'n onderscheid histori
sche noodzaak is (in weerwil van 
aile pogingen in de moderne tijd 
om 'het einde van de politiek' te 
denken). 

Hoofdstuk drie behandelt, van
uit Lesalitiit und Lesitimitiit (I 9 3 2) 
Schmitts opvattingen omtrent 
de (Weimar-)democratie en zijn 
pleidooi voor de 'kwalitatief tota
le staat' in plaats van de kwantita
tief totale staat. Hier ligt oak het 
aanknopingspunt voor De Wit 
om zijn standpunt te bepalen ten 
aanzien van Schmitts engagement 
met het nazisme in de periode 
I933-I936. 

De hoofdstukken vier en vijf 
geven relief aan de hier kernachtig 
weergegeven problematiek. In de 
eerste plaats wordt Schmitts rela
tie tot de politiek-filosofische tra
ditie behandeld, met name zijn 
beroep op Hobbes. Terecht con-
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cludeert De Wit dat Schmitts aan
spraken op het erfgoed van Hob
bes nogal dubieus zijn. In de twee
de plaats komt Schmitts cultuur
kritiek aan de orde: met name zijn 
kritiek op het liberalisme ( dat de 
cultuur als een autonome schep
ping van de menselijke geest 
denkt) en de radicalisering ervan 
in de romantiek. Vervolgens 
keert De Wit in de hoofdstukken 
zes en zeven terug naar zijn hoofd
problcmatiek uit de eerste twee 
hoofdstukken. Hier wordt 
Schmitts politieke filosofie verder 
geanalyseerd als een politieke the
ologie. Daartoe wordt eerst zijn 
(reeds vroeg ontstane) fascinatie 
voor de Spaanse negentiende
eeuwse staatsfilosoof Donoso 
Cortes besproken, alsook zijn (in 
een laatste publikatie neergeleg
de) bezwaren tegen de theoloog 
Peterson. Deze laatste meende te 
kunnen aantonen dat 'politieke 
theologie' een innerlijk tegen
strijdige zaak is. Hier komen de 
eerste conclusies ten aanzien van 
Schmitts katholieke geloofsover
tuiging en zijn theologische opvat
tingen naar voren. Deze worden 
uitgediept door een vergelijkende 
herlezing van de verschillende 
edities van Der Besr!lf des Poli
tischen, gelnspireerd door de be
spreking die Strauss in I 9 3 2 reeds 
aan de corresponderende editie 
wijdde (en die klemmend de 
vraag naar de onverrnijdelijkheid 
van de politiek stelde) en sterk in 
het voetspoor van de analyse die 
Meier in I988 van deze edities 
maakte. Daarmee tracht De Wit 
door te dringen tot hetjait primit!f 
van Schmitts politieke theorie. 
Volgens hem is die theorie de be
grippelijke ontvouwing van deer
varing van de soevereiniteit van 
de vijand. Het Godgeschapen sta
tuut van de mens ('erfzonde') is 

dat hij zich tegenover de ander 
geplaatst ziet die zijn bestaanswij
ze en bestaansrecht in twijfel 
trekt. Zo doende stelt zich onont
koombaar en blijvend de vraag die 
Schmitt steeds naar voren brengt 
om de onherleidbaarheid van de 
politick te beklemtonen: wie zal 
er van die twee oordelen tussen 
die twee? Van Meier neemt De 
Wit oak de verklaring over waar
om Schmitt zijn theologische 
vooropstellingen zo verborgen 
houdt (en trouwens in het alge
meen confronterend schrijft): het 
is consistent met zijn theorie om 
dit geloof niet uit te leveren aan 
het liberalisme dat er weer een 
discussie van maakt; Schmitt wil 
voor het liberalisme de ander zijn 
die zichzelf als ander poneert. 

Het tekent de kwaliteit van De 
Wit dat hij deze kwestie uiteinde
lijk oak nag eens in de sleutel zet 
van de vergelijking met klassieke 
gnostische theorieen (445vv.), 
die een soort eeuwige tweestrijd 
aannemen tussen het goede en het 
kwade, God en de Duivel, Or
muzd en Ahriman. Volgens De 
Wit is dit bij Schmitt niet aan de 
orde, omdat hij het kwade in be
ginsel ondergeschikt acht aan het 
goede. Binnen het interne per
spectief van Schmitt klopt dit wei, 
maar iemand als Kelsen, die pre
des op dit punt Schmitt heeft aan
gevallen, denkt daar bepaald an
ders over. 

Eigenlijk eindigt het hoek hier, 
maar De Wit is kennelijk zo onder 
stoom dat hij een lange remweg 
nodig heeft. Het laatste hoofdstuk 
is een nabeschouwing onder de ti 
tel 'Denken met en tegen Carl 
Schmitt'. Het had wat rnij betreft 
in deze vorm achterwege kunnen 
blijven. Er staan een aantal para
grafen in die sterk lijken op de 
'slipstream' die ee? proefschrift 
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dikwijls heeft in de vorm van een 
reeks meer en minder diepgra
vende artikelen. De paragrafen 
over de polemische methode en 
over het begrip vijand leveren 
'meer van hetzelfde' op. De para
graaf over 'de plaats van de macht 
in de democratie' (479vv.) biedt 
een op zichzelf gerechtvaardigde 
vergelijking van Schmitts politie
ke filosofie met die van de heden
daagse Franse filosoof Claude Le
fort. Ik hoop niet dat De Wit 
denkt dat ook Lefort in het Ne
derlandse taalgebied een onbe
kende is, want de bespreking van 
Lefort is elementair na alles wat 
daarover geschreven is door on
der andere VandePutte, Loose, 
Tanghe, Foque/'t Hart en Van 
Haute. De discussie met Anker
smit (het grapje 'AnkerSchrnitt' 
(5o3) is aan mij niet besteed) 
hoort duidelijk thuis in de kolom
men van een tijdschrift. W el wil 
ik graag toegeven dat die discussie 
gaat over waar het over zou moe
ten gaan: de notie van represen
tatie in de politiek. Hier zien we 
weer eens dat elk goed weten
schappelijk hoek de kiem van het 
volgende al in zich draagt. 

Een punt van kritiek, aller
minst om te suggeren dat De Wit 
nog meer had moe ten do en dan hij 
al gedaan heeft, maar omdat ik 
meen dat de studie in ieder geval 
een werkelijke lacune heeft. Hoe
wei Schmitt zich aUereerst jurist 
wist, heeft De Wit de rechts
filosofische invalshoek uitdrukke-
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lijk niet centraal gesteld (23). Na
tuurlijk zijn beperkingen gerecht
vaardigd, maar deze? Ik denk dat 
De Wit mede daardoor een be
langrijk aspect bij Schmitt een
voudig misgelopen heeft. Wat mij 
zeer verwonderd heeft is namelijk 
dat op geen enkele manier aan
dacht besteed wordt aan het zgn. 
'concrete ordeningsdenken', dat 
juist vanuit Schmitts rechtsden
ken zich opdringt. 

Om tenminste twee redenen is 
die thematiek relevant voor wat 
De Wit tracht te doen. In de eer
ste plaats om een meer nauwkeu
rig zicht te krijgen op de ontwik
keling die het decisionisme bij 
Schmitt heeft doorgemaakt. Wat 
De Wit vele malen aanduidt (voor 
de eerste maal op p. I o6, herno
men op 4I I) als een ambivalentie 
of een latente tegenstrijdigheid in 
Schmitts politieke filosofie (na
melijk dat deze blijkbaar om mo
rele redenen de morele neutrali
teit van de politiek verdedigt), 
komt er heel anders uit te zien als 
men zou stellen dat geleidelijk bij 
Schmitt het decisionisme een ont
ologisch fundament heeft gekre
gen: het vriend-vijand-onder
scheid is weliswaar een !outer for
mele bepaling vanuit de theorie, 
maar vanuit de praktijk van de 
politiek altijd verweven met de 
'Nahme' van een politieke identi
teit die als een onaantastbare nor
matieve werkelijkheid op zich 
wordt voorgesteld. Op dit punt is 
De Wit wei heel erg op de lijn 

Strauss - Meier gebleven. En zelfs 
als De Wit het niet met mij eens 
zou zijn over de betekenis van het 
'konkretes Ordnungsdenken', 
dan nog geldt dat het zo'n belang
rijk thema is in de Schmitt
Forschung dat hij hierin stelling 
had moeten nemen. 

De tweede reden van relevan
tie is, dat deze typische ontologie 
wellicht een ander Iicht had ge
worpen op wat Schmitt nu eigen
lijk onder geloof en geloofsre
flectie verstaat. Bij De Wit treft 
men in het laatste hoofdstuk een 
zekere onverschilligheid aan te
genover het verschil in de termen 
'metafysiek' en 'ontologie'. Ik 
had dat graag stevig uitgebeend 
gezien, omdat anders niet goed 
bepaalbaar is wat ten opzichte van 
een zekere sociale groepering 
zoiets als 'transcendentie' is. En 
dat maakt het weer moeilijk om te 
zeggen wat men onder 'represen
tatie' zou willen verstaan. Omdat 
De Wit echter, zoals gezegd, in 
die laatste thematiek de voortzet
ting van zijn studie lijkt te willen 
zoeken, twijfel ik er niet aan ofhij 
gaat al die problemen nog tegen
komen en met dezelfde indrin
gendheid behandelen als hij in dit 
werk aan de dag heeft gelegd. Hij 
mag dan zeker een aantal rechts
filosofen tot zijn gesprekspartners 
rekenen . 

G. VAN ROERMUND 

Hoogleraar Rechtifiloscifie aan de 

Katholieke Universiteit Brabant 
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De totalitaire 
verleiding 

W outer Gortzak bespreekt: 

Jaap van Donselaar, Fout na de oorloa. 

Fascistische en racistische oraanisaties in 

Nederland. 1950-1990, 

Amsterdam, Bert Bakker, 1991 

Bijna een jaar oud al zijn mijn aan
tekeningen bij Van Donselaars' 
proefschrift. Ik las het hoek vrij
wel onmiddellijk na verschijnen 
en had er toen bezwaar tegen dat 
de begrippen ultra-rechts, fascis
me en nationaal-socialisme door 
elkaar gebruikt worden. Naar in
houd en verscllijrungsvorm doen 
zich immers tussen het vooral 
Italiaanse fascisme en het overwe
gend DuHse nationaal-socialisme 
aanzienlijke verscllillen voor. Ook 
vallen beide stromingen aller
minst vollerug samen met na-oor
logs ultra-rechts, ook al zijn er 
vaak overeenkomsten. Is het daar
om, zeker in een dissertatie, be
zwaarlijk de termen door elkaar te 
gebruiken, het heeft praktisch be
langrijke voordelen en valt een
vourug te verontschulrugen. Na
oorlogs- ultra-rechts bescllikt im
mers niet over ideologische diep
gang rue het mogelijk zou maken 
de verschillende stromingen van 
elkaar te onderscheiden. Boven
dien duiken bij aile pogingen 
ultra-rechtse groepen van de 
grond te krijgen steeds weer ex
NSB'ers en voormalige ss'ers op. 
De fascisten en nationaal-socialis
ten van toen voelen zich blijkbaar 
thuis bij het ultra-rechts van nu. 

Mijn tweede reactie was er el:n 
van opluchting. Weliswaar had ik 
me nooit echt zorgen gemaakt 
over wat anderen als het herlevend 

Jascisme zagen, maar het stelde me 
toch gerust m'n oppervlakkige 
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waarneming door Van Donse
laars' minutieuze onderzoek be
vestigd te zien. Ze wilden wei, de 
ultra's, maar konden ruet. En als 
ze zich al te nadrukkelijk op natio
naal-socialistische thema's orga
ruseerden reageerden publieke 
opinie en justitie. In vertegen
woorrugende lichamen en pers 
werd ze de mantel uitgeveegd, bij 
de rechter dreigde verbod. Aan
vankelijk werden ze daarbij voor
al aangesproken op contimiiteit in 
slecht gedrag of reciruve: toen fas
cist, nu blijkbaar opnieuw. Ook 
justitie toetste ultra-rechts aan het 
verleden, met behulp van het in 
september I 944 afgekonrugde Be
sluit Ontbindina Landsverraderlijke 

Oraanisaties, dat zowel bedoeld 
was voor collaborateurs uit de 
bezettingstijd als tegen nog op 
te richten partijen met verge
lijkbaar-afstotelijke opvattingen. 
Maar in de jaren tachtig verschoof 
de belangstelling van het veri eden 
naar heden en toekomst en werd 
vooral ruscriminerend gedrag je
gens minderheden politiek en pu
blicitair aan de kaak gesteld, ofju
ridisch vervolgd. 

In rue permanente oplettend
heid van de buitenwereld ver
moedt Donselaar een belangrijke 
rem op de groei van de ultra
rechtse organisaties. De daaruit 
voortvloeiende noodzaak zich 
omzichtig te gedragen verhinder
de de mobilisatie van potentiele 
aanhang en leidde voortdurend 
tot ruzies tussen gematigder en 
rarucaler ultra's en tot scheurin
gen. Om confrontaties met justi
tie te voorkomen beperkte men 
zich soms tot organisatie in neo
fascistische coteriei!'n (besloten ge
zelschappen zonder uitgesproken 
politiek oogmerk, maar mogelijk 
wei met een politiek doel); wie 
daarin geen bevreruging vond or-

ganiseerde zich in een rueuw-na
zistische partij ( al probeerde men 
ook daarin vaak de duidelijk nazis
tische of racistische doelstellingen 
te camoufleren). Geen van rue co
terieen of partijen was een lang 
Ieven beschoren, als ze zich in de 
lokale of landspolitiek manifes
teerden bleef succes grotendeels 
uit. Er zijn inmiddels weliswaar 
meer ultra-rechtse volksverte
genwoorrugers dan ons bevalt 
maar van een echte ultra-rechtse 
doorbraak, zoals in Frankrijk of 
Belgie, was tot nu toe geen spra
ke. 

Een geruststellend hoek dus. 
Maar bovenal een onmisbare gids 
bij tochten door na-oorlogs ultra
rechts Nederland, langs coterieen 
als de Stichtina Oud Politieke Delin
quenten (I 9 5 I) en Hinaa en partij
en als Boerenpartij, N v u, Centrum

democraten en Centrumpartij en via 
hun belangrijkste representanten. 
Bovenruen biedt het een hand
zaam overzicht van de reacties rue 
hun optreden in ons land losmaak
te . 

Inmiddels vraag ik me af of ik 
me vorigjaar ruet te zeer door Van 
Donselaars' hoek heb will en Iaten 
geruststellen. Want al zijn even 
virulente reacties op asylzoekers 
als in het vererugde Duitsland in 
ons land uitgebleven, ook de hef
tige vreemdelingenafkeer bij onze 
Oosterburen heeft me overvallen 
en ik koester me niet Ianger in de 
veronderstelling dat wij daar vol
strekt immuun voor zijn. Donse
laar gaat ruet expliciet in op de 
toekomst van het rechts-rarucalis
me, maar lijkt spectaculaire groei 
uit te sluiten als de meerderheid 
blijft bij haar afwijzende merung 
en politiek en rechter bereid blij
ven neo-nazistische groepen te 
verbieden. Die bereidheid is wel
iswaar aan erosie ond~rhevig maar 
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Donselaar vermoedt dat men pal 
zal staan als de nood aan de man 
komt. 'Hoeveel electorale ruimte 
zal een partij als de Centrurn
democraten uiteindelijk worden 
gegund,' vraagt hij zich in dit ver
hand af, 'tien kamerzetels, der
tig?' Hij vermoedt dat hij specta
culaire groei 'de weerstanden te
gen de toepassing van een verhod 
als sneeuw voor de zon zullen ver
dwijnen.' Ook denkt hij dat 'taaie 
maatschappelijke weerstanden te
gen naoorlogs fascisme' de moge
lijkheid uitsluiten dat een charis
matisch aanvoerder alsnog het 
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neo-nazisme aan respectahiliteit 
en aanhang helpt. 

Wie hoopt dat niet? Onder
zoek van het Sociaal Cultured 
Planhureau hrengt aan het Iicht 
hoe tevreden de jongere van van
daag is over zijn lot en dat is ook 
geruststellend. Maar raken niet 
veel jongeren, door gehrek aan 
toekomstperspectief, aan de mar
ge van de samenleving en vathaar 
voor ultra-rechtse ideeen en prak
tijken? En hangt ons niet als per
manente dreiging hoven het 
hoofd dat de politiek-teleurge
stelde non-voter van nu alsnog 

gemobiliseerd wordt door ultra
rechts? De Nederlandse samenle
ving is in vee) opzichten te verkie
zen hoven elke andere, maar niet 
iedere Nederlander is gewapend 
tegen de totalitaire verleiding. 
Hoe geruststellend hlijft dan de 
gedachte dat de ultra-rechtse or
ganisaties tot nu toe steeds weer 
vechtend over straat rolden, en 
daarmee hun groei zelf afremden. 

WOUTER GORTZAK 

Lid redactieraad S &.]) 
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Commentaar: 

Omdoler in den vreemde=peregrinus. 
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PEREGRIJN DER OLIJYEN 

waar Iandman heuvels omtuint 
met strak bemeten toom 

sneeuw van de juiste mens 
besproeit staf met splinters 
die sissen ruif waaruit ik at 

ik eer enkel nog olijven 
al ben ik de as em 

maar ben niet geborgen 
in vergilfenis van deemoed 
heb huid zo diep geschramd 

voetzolen van satijn 
weert bodem van eertijds 
niet eens gespleten tafels 
ontvangen de peregrijn 

die niet weet om welke god 

porie die ik niet blijven kon 
wuift hartkamer vonnissend 

tot eiland met olijven 
en aanrakingen van duiven 
heb huid zo hevig aanbeden 

Lucas Hiisgen 

Het eiland waar hij als balling terecht komt doet het Nijmeegse heuvelland niet ver
geten. 
Toch vraagje je af ofHiisgen, die ins & o debuteerde en inmiddels een fascineren
de, omstreden roman publiceerde - Zeehond in worm gat. Een requiem voor een stem 
(Querido, 1992) - op prinseneiland niet beter aarden zou. 
Rein Bloem 

Lucas Hiisgen, Nijmegen, september 1992 
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Overheidsvoorlichting 
Sociale dienstplicht 
In Memoriam Willy Brandt 

De calculerende 
voorlichter 

Op het ministerie van Financien 
kunnen ook de voorlichters reke
nen. Een prijs van 65.ooo gulden 
voor een optreden van minister 
Kok in een veelbekeken televisie
programrna leek hen niet te hoog. 
Maar toen bekend werd dat Kok 
niet zozeer was uitgenodigd als
wel was ingekocht, bleek opeens 
een grens overschreden. De onaf
hankelijkheid van de pers is in het 
geding, was de teneur van vee! 
commentaren. In de woorden van 
het redactioneel van de Volkskrant: 
'Als nieuws in de betekenis van 
maatschappelijk relevante infor
matie ook al voorwerp wordt van 
commerciele exploitatie, als 
nieuws niet anders behandeld 
hoeft te worden dan een zeepmid
del, kan de joumalistiek beter in
pakken.' Dat is juist, maar het is 
niet het enige probleem. Er ge
beuren al veel Ianger dingen die 
ooit in het veri eden gestelde gren
zen overschrijden. Het moet al 
rnis gegaan zijn toen aan het eind 
van de jaren zeventig, ergens in 
een ambtelijke werkgroep, de ge
dachte opkwam dat voorlichting 
te' beschouwen is als beleidsinstru

ment. Dit klinkt in onze tijd niet 
opmerkelijk maar was toch wel 
degelijk een revolutionair idee. 
Het betekende een tweedeling: in 
de politieke kanalen stelt men vast 
wat wenselijk beleid is, democra
tisch liefst, daama kunnen voor
lichters en public relations bu
reau's aan het werk gaan om de 
boodschap zo effectief mogelijk 
bij de doelgroep over te brengen . 
Daarmee werd de deur opengezet 
naar het streven door middel van 
reclametechnieken het gedrag van 
de burgers te veranderen. Er ging 

ook een deur dicht. Na de Twee
de W ereldoorlog had lange tijd in 
Nederland grote huiver bestaan 
voor het idee dat de overheid aan 
voorlichting zou moeten doen. 
De grens tussen voorlichting en 
propaganda, wist men, (het voor
beeld van Goebbels lag vers in het 
geheugen), is moeilijk te trekken. 
Voor de pers is in een vrije samen
leving een veel belangrijkere rol 
weggegelegd om informatie bij de 
burgers te brengen dan voor de 
staat. Vandaar dat men op een 
strikte stelregel uitkwam: voor
lichting mag alleen informeren 
maar mag geen propaganda wor
den. Gedragsbeinvloeding is uit 
den boze. 

Als voorlichting een instru
ment is van het democratisch tot 
stand gekomen beleid, vervalt dat 
hele verhaal. De voorlichters !o
pen netjes aan de hand van de poli
tici die weer democratisch wor
den gecontroleerd door mondige 
burgers . Dan is er geen enkel be
zwaar tegen om op grott; schaal 
via voorlichting te proberen de 
gewenste mentaliteitsverande
ring teweeg te brengen. De over
heid gaat oproepen tot zuinig 
energiebeleid en maakt zich tot 
zedenmeester van een schoon 
milieu. Hoe weinig dat heeft uit
gehaald, is inmiddels bekend. De 
campagne 'Een beter milieu be
gint bij jezelf, bepaald niet de 
eerste in zijn soort, heeft na twee 
jaar spotjes op televisie geen dui
delijke vergroting opgeleverd van 
de beweerde bereidheid onder te
levisiekijkers om voor het milieu 
welvaart in te leveren of de auto te 
Iaten staan. Wei is de bekendheid 
met de campagne zeer groot: het 
is duidelijk het geval dat door pro
rninente televisiecampagnes het 
bestaan van een rninisterie met 
een bepaald beleid tot de hoofden 
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doordringt. In dat symbolische 
vlak ligt dan ook een voorname 
red en voor het toenemende aantal 
voorlichtingsactiviteiten. Wie 
niet in beeld is, telt minder mee. 
Een boodschap uitdragen heeft 
niet aileen gedragsverandering bij 
de burger op het oog, maar is een 
vorm van 'symbolic politics', het 
innemen van een positie op de 
markt van openbaar bel eden goe
de intenties. De aanstekelijkheid 
daarvan is enorm, zoals blijkt uit 
de proliferatie van huissti jlen. 
Van het ministerie van Economi
sche Zaken (dat op dit gebied de 
grootste 'spender' schijnt te zijn, 
maar dan ook af te rekenen had 
met een door parlementaire en
quetes aangetast imago) tot de 
milieudienst van een bescheiden 
gemeente moet men zich herken
baar voor binnen en buiten affi-

Sociale dienstplicht 
of publieke bater
ham? 

Onlangs verkende het Sociaal en 
Cultureel Planbureau voor de 
commissie-Meijer de mogelijkhe
den van een burgerdienst. Val
gens het s c P kan aan het begin van 
de volgende eeuw jaarlijks een te
kort van veertigduizend arbeids
krachten in de zorgsector ont
staan. Voor eventuele tekorten in 
publieke sectoren als milieube
heer, openbare veiligheid en wel
zijnswerk geeft het bureau geen 
schattingen. Maar, zo wordt ver
ondersteld, 'vermoedelijk tekent 
zich op deze terreinen een soort
gelijk probleem af en behoort de 
inschakeling van grote aantallen 

cheren; zo is immers al een stukje 
beleid gerealiseerd. 

Betalen voor een televisieop
treden van een bewindspersoon is 
dus geen incident, maar iets datal 
Ianger in de Iucht zit, het logisch 
doortrekken van een lijn die inge
zet is met het simpele idee dat 
voorlichting een beleidsinstru
ment is. De vraag is dan ook of we 
dat idee niet eens moe ten herzien. 
De instrumentalisering van het 
beleid draagt, om het voorzichtig 
te zeggen, niet bij tot het vergro
ten van het aanzien van de poli
tiek. Hoe kunnen we politici zien 
als grote morele voorbeelden die 
ons op onze diepstgevoelde over
tuigingen aanspreken in de strijd 
tegen de Calculerende Burger, als 
de boodschappers door de voor
lichters op ons af gestuurd zijn en 
voor hun verhalen belastinggeld 

sociaal dienstplichtigen hier ook 
tot de mogelijkheden' . De ar
beidstekorten acht het s c P een 
nieuw argument ten gunste van 
een algemene sociale dienstplicht 
voor jonge mannen en vrouwen. 
Aan de politiek te beslissen over 
de invoering. 

Deze zakelijke overweging werd 
door Brinkman onmiddelijk aan
gegrepen om een nieuw hoofd
stuk aan zijn politieke nostalgie 
toe te voegen. Een burgerdienst 
zal burgers leren zich weer fat
soenlijk te gedragen. Het 'opruk
kende ego·isme' wordt een halt 
toegeroepen. 

Hoe anders reageert de vvo. 
De anders zo bedaagde liberalen 
reageren venijnig als je ze een ver
plichte dienst wil opleggen. Oat is 
niet verwonderlijk. Jongens en 

betaald is aan handige onderne
mers? Wanneer houdt voorlich
ting op een beleidsinstrument te 
zijn en wordt het beleid een voor
lichtingsinstrument? Toen de po
litiek nog met meer succes aan
spraak kon maken op moreel ge
zag, lagen de verhoudingen an
ders. Een voorlichter die het in 
zijn hoofd had gehaald te willen 
betalen om het imago van zuinig
heid aan te prijzen zou door de 
sociaal-democratische voorgan
gers van de huidige minister van 
Financien wegens incompetentie 
en erger worden ontslagen. Bij 
corruptie denkt men doorgaans 
aan overheidsdienaren die geld 
ontvangen, maar soms kan het 
juist gaan om ambtenaren die geld 
uitgeven. 

WILLEM WITTEVEEN 

meisjes die voorbestemd zijn om 
hoge posities in te nemen laat je 
toch niet parken aanharken ofbe
jaarden wassen. Oat getuigt op 
zijn minst van slechte smaak. 

Neem Guy Sorman, auteur van 
de bestseller La solution liberale 
( 1 9 8 1) To en hij voor zijn stu die 
een bezoek bracht aan het Cen
trum voor studie van de toekomst 
in Stockholm, en vernam dat de 
hele Zweedse bevolking zich zou 
moeten onderwerpen aan een 
verplichte sociale dienst van elf 
tot vijfenzestig jaar, schrok de 
Franse burgerheer zich het apela
zarus. Een levenslange dienst ter 
democratisering en homogenise
ring van de Zweedse maatschap
pij! Ontsteld reageerde hij: 'Men 
verlaat vertwijfeld het centrum. 
De nacht die in deze maand janu
ari al vanaf drie uur in de namid-
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dag valt, maakt ons er niet opti
mistischer op. Reeds worden in 
de flats de kaarsen aangestoken. Is 
het Zweedse model niet de bij
zondere erfenis van een natie die 
te lang misdeeld is? Dan zou het 
model, gelukkig maar, niet ex
porteerbaar zijn.' Waarop hij on
middelijk besloot het vliegtuig te 
nemen naar een zonniger oord 
waar de 'liberale oplossing' voor 
bet oprapen zou liggen: Califor
nie! 

Sormans reactie op de Zweed
se 'nachtmerrie' is representatief 
voor liberalen. Democratie is een 
noodzakelijk kwaad, econorni
sche vrijheid het grote goed. 'La
ten we ons verrijken', zegt hij de 
negentiende-eeuwse liberal en na. 

Een van deze liberalen was de fi
losoofBenjamin Constant. Hij ge
bruikte de metafoor van een ver
keersweg om duidelijk te maken 
dat een liberaal het publieke wel
zijn ziet als een gemeenschappe
lijke doortocht, niet als een ge
meenschappelijke bestemrning. 
Het publieke goed bestaat uit re
gels en voorzieningen die het indi
viduele personen toestaat om hun 
eigen keuzen te verwerkelijken. 
De goede burger onderwerpt zich 
aan het publieke gezag zolang or
de en veiligheid gewaarborgd blij
ven. 

Deze opvatting is erg beperkt. 
Liberalen a Ia Constant schetsen 
een puur instrumentele orde 
waarin burgers de publieke voor
zieningen enkel als rniddel ge
bruiken voor particuliere doelen. 
Burgers zien hun gemeenschappe
lijke instituties niet als een doe! 
in zichzelf. Substantiele redenen 
voor het publieke welzijn, geba
seerd op rechtvaardigheid of soli
dariteit, ontbreken. 

Het publieke welzijn kan ech-

ter niet uitsluitend instrumenteel 
worden gewaardeerd. Het gege
ven dat de rechtsstaat ieders op
vattingen en keuzen onvoorwaar
delijk respecteert, betekent dat 
de democratische gemeenschap 
in zichzelf 'goed' is. Preciezer: 
stadslucht, het onbekommerd 
kunnen ventileren van meningen, 
representeert het goede Ieven. 
Consensus over een gemeen
schappelijke bestemming, door 
vee! anti-liberalen verlangd, is 
daartoe geenszins nodi g. 

Als democratisch samenleven een 
doe! in zichzelf is, geldt dat dan 
ook voor de burgerdienst? Om 
deze vraag te beantwoorden kun
nen we het beste kijken naar de 
krijgshaftige opvatting van bur
gerschap, het tegendeel van deli
berale opvatting. In deze opvat
ting is het publieke goed een ge
meenschappelijk doel waaraan in
dividuen zich geheel onderge
schikt maken. ln de krijgshaftige 
polis vallen het algemeen belang 
en het particulier belang samen 
omdat burgers hun eigen goed 
identificeren met het publieke 
goed. Het komt er op aan deze 
identificatie door vorming en trai
ning te stimuleren. 

Kern van de krijgshaftige polis 
is de rnilitaire dienstplicht. De 
disciplinering en de inzet die rnili
tairen tonen, verstevigen het ge
meenschapsleven. 

Door velen is deze gemeen
schapszin bezongen, ook door een 
vrijzinnig democraat als William 
James. Wat de maatschappij no
dig heeft, zegt hij in een befaamd 
artikel, is het 'morele equivalent 
van oorlog': de ervaring van op
offeringsgezindheid en het tegen
gaan van wat hij peto/ individualism 
noemt. Een universele dienst
plicht komt aan deze verlangens 

tegemoet. De dienstplicht biedt 
een heilzarne integratieve erva
ring. Hij is daarom een goed in 
zichzelf. 

Oat laatste kunnen we betwij
felen, zeker als het om een militai
re dienst gaat. Uniformen, kazer
ne's en eenheidstraining onttrek
ken aan het soldatenleven de 
kernwaarde van het burgerleven: 
zelfstandig oordelen en zelfstan
dig handelen. Oat geldt in rninde
re mate ook voor de sociale 
dienstplicht. Alleen in noodsitu
aties (rampen; oorlogen), als de 
gehele democratische gemeen
schap wordt bedreigd, kunnen we 
de dienstplicht, de tijdelijk opzeg
ging van ind.ividuele zelfstand.ig
heid, een goed in zichzelf noe
men. 

Het plichtsdenken is momenteel 
in opgang. Christen-democraten, 
prins Brinkman voorop, spreken 
over nalatige burgers. Zij hame
ren op schuld, boete en straf. De 
PvdA blijft niet achter. De so
ciaal-democratie is 'stre~g en 
rechtvaard.ig', zegt de partijlei
ding. Is strengheid een speci
fiek sociaal-democratische eigen
schap? Nee, deze eigenschap vin
den we op de eerste plaats bij 
communisten en andere ortho
doxe gelovigen. 

Maar klinkt er geen echo uit 
het verleden? 'Hoort hoe gelijk
heid spreekt: geen recht waar 
plicht is opgeheven, geen plicht 
waar recht ontbreekt.' Deze frase 
van de lnternationale bevat onge
twijfeld een waarheid: tegenover 
elk recht staat een plicht. Zelfs 
het kiesrecht veronderstelt een 
plicht om wettelijk (niet-crirni
neel of staatsgevaarlijk) te hande
len. Toch krijgt de frase een ideo
logische functie wanneer wordt 
verkondigd dat plichten een even 
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penetrante rol behoren te spelen 
als rechten. Socialisten hadden 
daarbij de arbeidsplicht op het 
oog. Werk, je bent dat de samen
leving verplicht en bovendien zal 
werken je goed doen! Collectieve 
inzet loutert, brengt tot betere 
gedachten! 

Ook nu nog horen we deze 
geluiden. Langdurig werklozen 
moeten werk o.annemen, bollen 
pellen, aardbeien plukken. Dat is 
een tegenprestatie voor de ont
vangen maatschappelijke gun
sten, redeneert men. Maar waar
om zou deze tegenprestatie in de 
particuliere sector, in het be
drijfsleven, plaats moeten vinden? 
Het lijkt me dat men werklozen, 
burgers die over dezelfde rechten 
beschikken als andere burgers, 
niet mag dwingen particuliere 
contracten met werkgevers aan te 
gaan. De vrijwilligheid kenmer
kend voor het particulier ruilver
keer, gaat hierdoor teloor. Arbeid 
wordt gedwongen arbeid. En bo
vendien, wat is passende arbeid? 
Wie beslist daarover? Werklozen 
worden afhankelijk van het toe-

In memoriam 
Willy Brandt 

Wie op I 7 oktober de staatsbe
grafenis op de TV heeft gezien, 
dacht misschien ook: hoe statisch 
is een staatsbegrafenis. Hoe miste 
ik de intimiteit van Brandt voor 
een zaal, ja zelfs in een vraagge
sprek op de televisie . De 'Wiir
digung' van Bondspresident Von 
Weizsacker was uitmuntend. Al
les is er in terug te vinden over de 
betekenis van Brandt voor Duits
land . Von Weizsacker kan dat, 

vallige oordeel van de betreffende 
ambtenaar. lets anders is het aile 
burgers een burgerdienst te Iaten 
verrichten, strikt en helder om
schreven, en democratisch beslo
ten. Dat is ook gedwongen ar
beid, maar op basis van democra
tische solidariteit. Merkwaardig is 
dat vee] sociaal-democraten me
nen dat deze solidariteit beter tot 
uitdrukking komt in het betalen 
van belasting, terwijl ze er niet 
voor terugschrikken een bepaalde 
groep burgers, werklozen, tot ar
beid te dwingen. 

Er zijn mijns inziens geen overtui
gende redenen om te dwingen tot 
arbeid - noodsituaties uitgezon
derd . Democratie drijft niet op 
dwang en verplichtingen maar op 
zelfstandig oordelen en de daaruit 
voortkomende correctiepogin
gen. Door kritiek te uiten kunnen 
burgers onrecht of wanbestuur 
tegengaan. Een overmaat aan 
plichten dooft deze morele prik
kels uit. Dwang leidt tot frustra
tie, apathie, angst, wantrouwen 
of sabotage. Kritiek gaat dan on-

omdat hij dezelfde statuur heeft 
als Brandt. 

Maar er ontbrak wei de helft 
van de idee waardoor Brandt 
geleid werd. Nietalleen zijn rol in 
de Duitse geschiedenis, zijn ver
zoening van Duitsland met zijn 
buren, zijn oude vijanden, zijn wil 
om de scheidsmuur tussen Oost 
en West af te breken, zijn van 
belang. Het ging ook om de wil 
tot verandering. Zoals Egon Bahr 
in 'Die Zeit' schrijft: zolang vrij
heid, rechtvaardigheid en solida
riteit onvervulde en omstreden 
doelstellingen in de maatschappij 

dergronds. Vrijwilligheid daaren
tegen stimuleert actie, genereert 
loyale instemming met de politie
ke gemeenschap en draagt aldoen
de bij aan het publieke welzijn. 
Kortom, rechten zijn van funda
menteler belang voor de demo
cratie dan plichten. 

Dat verhindert ons niet een vrij
willige nationale burgerdienst op 
te zetten zoals ik in De republiek der 
weerbaren heb voorgesteld. De 
markt laat heel wat werk liggen 
dat toch moet gebeuren. De bur
gerdienst zou toegankelijk moe
ten zijn voor aile burgers, onge
acht kleur, sexe en leeftijd. Vrij
willigers kunnen zelf kiezen in 
welke publieke dienst zij willen 
werken. Het werk sluit dan aan bij 
ieders opleiding en ervaring. Ter 
compensatie ontvangen zij een 
behoorlijke vergoeding. Ieclere 
burger kan dus een publieke bo
terham verdienen. 

BAS VAN STOKKOM 

Sociolooa 

blijven. 'Wie onrecht lang laat ge
beuren, maakt de weg vrij voor 
meer onrecht.' 

De koppeling tussen de Duitse en 
de internationale rol van Brandt 
trok mij, een kleinkind van andere 
nationaliteit, zeer aan. Oat was 
zijn kracht, dat was zijn vaderrol. 
De grootste vader van de sociaal
democratie, die de harde feiten en 
de successen zo aan den lijve heeft 
ondervonden, is dood. De !even
de legende heeft voorlopig geen 
vervanger. Voor mij persoonlijk 
niet en politiek niet. Je bent (of 
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zeg maar: ik ben) de levende band 
met de geschiedenis van Europa 
en de sociaal-democratie kwijtge
raakt en dat verklaart de schok. 

Brandt was ook de raadgever 
van weinig woorden, de gereser
veerde intimus die mij zo nu en 
dan liet Iaven aan zijn ervaring, 
inzicht en wil. Voor zijn voetvolk 
- waartoe ik internationaal be
hoorde - had hi j aan een gebaar en 
enige woorden voldoende om je 
verder te helpen. Ik ben niet ver
geten hoe hij mij begroette op 
Schiphol toen hij kwarn spreken 
op de begrafenis van Joop den 
Uyl. Een handdruk en een arm om 
mijn schouder: 'Ik weet wat dat 
voor je is.' Dat betekende, huil 
maar uit. Zo iets van: hoe vaak heb 
ik dat niet gedaan. 

Brandt was soevereiner dan 
Den Uyl. Nooit met de armen 
zwaaiend, precies formulerend, 
ingehouden. Daardoor vaak effec
tiever dan de rusteloze Joop. Be
ter gebruik makend van de moge
lijkheden van het moment. Soms 
dodelijk voor zijn tegenstrevers, 
zoals Soares die aan een diner een 
riedel ophing over het gevaar van 
de vredesbeweging: 'Die man be
grijpt niet, dat zoveel mensen niet 
voor niets de straat opgaan.' en 
'Mij als halve communist neerzet
ten, hij kent mijn geschiedenis 
iiberhaupt niet.' 

Brandt ontmoette ik de eerste 
keer persoonlijk toen Max van 
den Berg en ik de zwaar aangesla
gen verhouding PvdA -s Po (Be
rufsverbote, Jan Nagel in de o oR) 
wilden verbeteren. Ik maakte 
toen de onsterfelijke fout 'Willy, 
Willy' te roepen. Bijna zoals met 
Joop. Dat bleek absoluut de be
doeling niet. Ik heb daarna eigen
lijk altijd Sie gezegd, zonder in het 
duzen te vervallen. Het is me te 
stade gekomen. 

Hoe kan ik mijn bewondering 
voor zijn rol tot uitdrukking bren
gen? Ik wil niet te lang uitwijden 
over de knieval in W arschau, die 
overal beschreven is. Het was 
geen ingestudeerde geste, zoals 
de Tv-antwoorden van Clinton. 
'Das kam so.' In zijn 'Herinner
ingen' staat op biz. 214: 'Ik weet 
het nog steeds niet beter, na 2 o 
jaar, als die verslaggever die vast
stelde: "Dan knielt hij, die dat niet 
hoeft te doen voor allen, die het 
moeten doen maar niet knielden 
omdat zij het niet durven of niet 
kunnen of niet durven kunnen."' 

Ik kan mijn taak het beste op
-vatten door een summiere be
schrijving te geven van zijn inter
nationaal handelen. Brandt werd 
door de omstandigheden interna
tionalist. Als 1 9-jarige werd hij lid 
van de toenmalige Sozialistische 
Arbeiter Partei - tussen s Po en 
KPD in. Hij verwachtte Hitler 
niet. Scherp geschokt was hij door 
de arrestatie van Julius Leber, de 
eerste man van de s Po in Lubeck, 
zijn geboorteplaats. 

In Catalonie maakte hij deter
reur van Stalins geheime dienst 
tegen de zusterpartij van zijn SAP, 

de POUM, mee. 'Een hoger goed 
dan vrijheid is er niet. Ik zag toch 
hoe makkelijk de laatste remmen 
wegvallen, wanneer de weg naar 
minachting van menselijke waar
de en rechtsstatelijke grondregels 
eenmaal betreden is. ' 

Brandt werd Noor en ging in 
de oorlognaar Zweden. Werd hij 
Noor of niet? In 1943 schrijft hij: 
ik ben met duizend draden aan 
Noorwegen verbonden, maar ik 
heb het andere Duitsland nooit 
opgegeven. Terug in Duitsland 
woonde hij als verslaggever de 
processen van Neurenberg bij. In 
Berlijn werd hij de persoonlijke 
vertegenwoordiger van het SPD-

bestuur, lees: van Schumacher. 
Vanaf dat moment loopt Brandts 
cirkel door de wereld, van Berlijn 
naar Berlijn. 

Daar in Berlijn werd de Ost
politik geboren. Waarom? Om
dat niemand elders werkelijk de 
grote stap zou doen om de muur 
doorzichtig, transparant te krij
gen. Noch in het Westen, waar 
men zei de eenheid van Duitsland 
te willen, zolang die wens maar 
niet werkelijkheid dreigde te 
worden. Noch in Bonn, waar 
Adenauer in feite de mening hul
digde dat ten oosten van Mag
deburg de Aziatische steppe be
gon. 

Loopt er nu een directe lijn van 
Brandt naar Gorbatsjov en de val 
van de muur op 9 november 1 9 8 9? 
Nee, het is te gemakkelijk om dat 
zo te stellen. Want de Ostpolitik 
probeerde wei 'Wandel durch 
Annaherung' te bewerkstelligen, 
maar versterkte tegelijkertijd de 
regimes in Oost-Europa. In het 
begin werden de 'Menschliche 
Erleichterungen' mede gekocht 
met een nauwe band met de 
machthebbers. Te nauw zeiden 
vee) dissidenten in het Oosten. 
T eveel Annaherung en te weinig 
Wandel. En inderdaad: het 
Grundsatzpapier tussen s PO en 
SED ging ook te ver. 

Brandt voelde dat persoonlijk 
wei. Door zijn anti-communis
tisch verleden maakte hij zich 
geen enkele illusie over het karak
ter van Honecker en consorten. 
Hij was geen aanhanger van de 
these, dat Oost en West naar el
kaar toe zouden groeien. Wei ge
loofde hij dat co-existentie le
vensvoorwaarde was in het a to om
tijdperk: 'Frieden is nicht alles, 
aber ohne Frieden gibt es nichts.' 
V andaar ook het conflict met 
Schmidt over de kruisraketten en 
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de gevolgen van het dubbelbe
sluit. 

Brandt geloofde op veellange
re termijn in veranderingen; in 
het naast elkaar voortbestaan van 
twee Duitse staten - niet als vijan
den, maar als partners. Dan zou 
men van Magdeburg naar Ham
burg even makkelijk kunnen rei
zen als van Dusseldorf naar 
Miinchen. 'Die friichtlose Dis
kussion, wie offen die deutsche 
Frage sei, soli beendet werden.' 

En toch liep het anders, zo anders 
af. Daarvoor heeft Brandt de 
voorwaarden geschapen. Hij 
heeft ons vrede gebracht, maar hij 
heeft niet voorzien dat Gorbat
sjovs rol in Rusland a! is uitge
speeld en dat Gorbatsjov de be
slissende stoat heeft gegeven tot 
de ineenstorting van de Muur. 
Maar toen het zover was, begreep 

hij beter dan zijn partij dater zon
der omkeren naar Duitse eenheid 
gewerkt moest worden. 

Hij heeft ook het 'geluk' ge
had, en wij met hem, van zijn val 
als Bondskanselier in 1974. Daar
door kon hij nog zoveel tijd en 
energie geven aan de internatio
nale politiek. Oost-West, Noord
Zuid . Als voorzitter van de 
Socialistische lnternationale, be
vrijd van de ongeliefdheid van 
vee! van zijn standpunten in 
Duitsland zelf, bevrijd van Her
bert Wehner, bevrijd van hetstig
ma van de emigrant. Als voorman 
van de Noord-Zuid-commissie, 
die de ontwikkelingssamenwer
king, waarin hij geen expert was, 
weer op de agenda plaatste. 

Tot slot: wat ben ik dankbaar dat 
ik tijdens de laatste verkiezings
campagne in Oost-Duitsland nog 

t t t 

eens met hem mee kon om de ver
zoening met Duitsland te bele
ven. Het was een persoonlijke 
euforie. Maar die euforie is over. 
In Rostock gingen de asielzoe
kerscentrain de fik. In Joegoslavie 
is ontspanning een woord uit een 
voorbij tijdperk. Leven we in 
1913 of 1992? Waarom hebben 
wij daar zo weinig antwoord op? 

En antwoorden moet je heb
ben, anders halen de gebeurtenis
sen je in. Oat is de les van Brandt. 

MAARTEN VAN TRAA 

is lid van de T weede Kamer en oud

!ntemationaal secretaris van de Partij 

van deArbeid. 

Deze tekst werd uitgesproken op een 
door de PvdA georganiseerde herden
kingsbijeenkomst, op 1 8 oktober 1 99 2 

in Amsterdam. 

-
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De ideologie van de 
SDAP 

Hebben sociaal-democraten een 
natuurlijke neiging tot ideologise
ren van ingen.omen standpunten 
en maken ze daarmee hun partij 
zodanig tot een geloofsgemeen
schap dat je daartoe slechts kunt 
behoren als je daarin bent opge
voed of een ander geloofhebt ver
laten ? Dit hypothetisch antwoord 
gaf ik in mijn proefschrift op mijn 
verwondering dat des DA P tijdens 
het lnterbellum maatschappelijk 

· gei"soleerd bleef terwijl ze toch 
aandoenlijk haar best bleef doen 
om haar aanhang te vergroten - en 
wei op een zodanige manier dat 
auteurs als Knegtmans dit als een 
verwatering van het socialisme 
kenschetsen. Volgens de gebrui
ken van wetenschappelijk onder
zoek heb ik mijn hypothese bij een 
drietal besluitvormingsprocessen 
op haar falsificeerbaarheid nage
gaan. Het ging mij niet om het 
meer beperkte politieke isole
ment in de zin dat de so A P niet 
voor kabinetsdeelname werd uit
genodigd. 

Het gaat mij om de functie van 
een ideologie en daarbij conclu
deer ik dat het voor sociaal-de
mocraten een dilemma is dat ze 
niet zonder een ideo Iogie kunnen, 
maar dat die tegelijkertijd een be
lemmering kan zijn voor uitbrei
ding van de aanhang. De inhoud 
van de ideo Iogie acht ik in verband 
daarmee zo irrelevant dat ik mij in 
een onbewaakt moment van irri
tatie heb Iaten verleiden - maar 
niet in mijn proefschrift zelf- tot 
de opmerking dat er eigenlijk 
voor de SOAP in haar geheel tij
dens het lnterbellum geen ingrij-

pende wijzigingen in de ideologie 
kwamen die tot het geestelijk be
zit van haar !eden gingen behoren. 

Het is jammer dat Rob Hart
mans (s&o van september jongst
leden) zich zodanig tot het ideolo
gisch debat voelt aangetrokken 
dat hij niet expliciet is ingegaan op 
wat ik beweer over de gevolgen 
van het koesteren van een ideolo
gie 'an sich' op de positie van de 
sociaal-democratie in de samenle
ving. Natuurlijk kan er bij elke 
wetenschappelijke studie gezegd 
worden dat er meer onderzocht 
en meer gelezen had moeten wor
den. 

Of dat andere factoren een rol 
hebben kunnen spelen dan degene 
die besproken zijn. Maar ik heb 
die tijdens mijn onderzoek niet 
kunnen vinden; wei veronderstel
de factoren en die als irrelevant af
gewezen. Jammer dat Rob Hart
mans niet met suggesties in die 
richting komt, waardoor zijn ver
wijt dat ik er geen aandacht aan 
heb geschonken wat gra~it is. 

ln de huidige situatie van de 
Nederlandse sociaal-democratie, 
waarbij zo makkelijk wordt ge
sproken over 'progressieve volks
partij' en 'het einde van de ideolo
gieen' lijkt het mij zinvol na te 
gaan hoeveel ideologie er nodig is 
om herkenbaar te zijn en de aan
hang te binden en hoe weinig om 
te voorkomen een gelsoleerde 
geloofsgemeenschap te worden. 
Mijn proefschrift wil een bijdrage 
aan die discussie zijn, maar ook uit 
Rob Hartmans bespreking moet 
ik concluderen dat er kennelijk 
hoge drempels voor die discussie 
zijn, zodat mijn geopperde bijdra
ge nauwelijks als zodanig bespro
ken wordt. 

JOH .S. WIJNE 

503 
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N aschrift Hartmans 

Johan Wijne is een teleurgesteld 
man. Met zijn proefschrift wilde 
hij graag een discussie starten over 
de betekenis van een ideologie 
voor een politieke beweging. 
Maar nu lijkt niemand hem te be
grijpen, de drempels voor zo'n 
debat zijn schijnbaar te hoog en 
recensenten zijn blijkbaar zo vast
geroest in ideologische dogmata 
dat de discussie niet op gang 
komt. 

Een vastomlijnde ideologie kan 
ertoe leiden dat een partij ver
wordt tot een starre geloofsge
meenschap, waardoor isolement 
in de hand gewerkt wordt. Wie 
denkt eraan om Wijne in deze te 
bestrijden? Wie wil hierover 
debatteren? Ik niet. W el heb ik zo 
mijn bedenkingen over Wijnes 
stelling, dat de aanwezigheid van 
een ideologie zo funest is voor een 

partij, dat de in)loud ervan er niet 
meer toe doet. De SOAP in haar 
laatste jaren en de vroege PvdA 
waren weliswaar partijen met een 
uitgesproken ideologie, maar die 
ideologie was onrniskenbaar 'ope
ner', minder dogma tisch, flexibe
ler, dan het sterk door het mar
xisme bemvloede reformisme. Of 
de SOAP nude revolutie predikte 
of de parlementaire democratie 
verdedigde en haar ontwapenings
standpunt opgaf, volgens Wijne 
maakte het allemaal niets uit. 

Aangezien Wijne van mening 
is dat de ideologische bevangen
heid de voornaamste oorzaak was 
van het isolement der SOAP, had 
hij moeten aantonen dat andere 
partijen, die af en toe wei deel uit
maakten van de regering, vee! 
minder ideologisch waren. Oat 
had een mooi hoek kunnen ople
veren, al valt te betwijfelen of 
Wijnes stelling dan overeind zou 

zijn gebleven. Wie wei eens een 
hoofdredactioneel commentaarin 
De Standaard, een bisschoppelijk 
schrijven of een liberale brochure 
uit de jaren twintig of dertig heeft 
gelezen, weet hoe ideologisch, en 
dogmatisch de andere politieke 
partijen waren. 

Maar wat waren dan de oorza
ken van het isolement der sociaal
democraten? Mischien was bin
nen het verzuilde politiek bestel 
de 'rek' er gewoon uit. Mischien 
sprak het verkiezingsprogramma 
niet aan. Mischien was de inhoud 
van de so A P-ideologie toch van 
dien aard dat hij oranjegezinde of 
christelijke kiezers met progres
sieve sociale denkbeelden afstoot
te. Miss chien beschikte de partij 
over incapabele !eiders. Mischien 
had Wijne dit soort vragen moe
ten stellen. 

ROB HARTMANS 

-
l. ! 
ove1 
pro I 
nen 
den 
wei1 
plan 
ove1 
weiJ 
mig 
mac 
ste l 
kee1 
wor 
wiU 
disc 
nan< 
gem 
vest 
bela 
pen. 
wor 
ten~ 

ven, 
infr< 
vem 
den 
vraa 
end 
een 
tarie 
alles 
heer 

2. v 
iede 
we< 
le p 
vern 
scha 
een 
lastiJ 
sel c 
uitkt 
blijf1 
loon 
den 
geze 
eige1 

3· ~ 
men 
We 



1. Nederland is overbevolkt en 
oververvuild. Daarom zullen wij 
proberen het aantal mensen bin
nen de landsgrenzen te vermin
deren. Voor zo'n beleid bestaat 
weinig ruimte, omdat de voort
planting aan de ouders wordt 
overgelaten en binnen Europa 
weinig mogelijkheden zijn om de 
migratie af te remmen. Maar 
machteloos zijn we niet. Ten eer
ste kan de k.inderbijslag - dat ver
keerde signaal uit oude tijden -
worden afgeschaft en daarover 
willen we tenminste een serieuze 
discussie. Ten tweede zal het fi
nancieel onaantrekkelijk worden 
gemaakt om zich hier te Iande te 
vestigen. Hoge grond- en woon
belastingen kunnen daarbij he!-_ 
pen. Ten derde zullen toeristen 
worden ontmoedigd door toeris
tenbelastingen, hoge spoortarie
ven, luchthavenbelastingen. De 
infrastructuur (hotels, jachtha
vens) mag niet te makkelijk wor
den aangepast aan de druk van de 
vraag. Om nog iets van de meren 
en de kanalen te redden komt er 
een vaarbelasting met zeer hoge 
tarieven voor motorjachten. Dit 
alles is volledig in strijd met de 
heersende opvattingen. 

2. Wij willen dat er werk is voor 
ieder die het zoekt. Dus zullen 
we de belasting op arbeid (socia
le prernies daaronder begrepen) 
verminderen en uiteindelijk af
schaffen, met uitzondering van 
een toptarief in de inkomstenbe
lasting. Wij handhaven het begin
sel dat wie liever niet werkt een 
uitkering ontvangt die gekoppeld 
blijft aan het netto-minimum
loon. Bijstandsontvangers wor
den niet teveel achter hun broek 
gezeten; zij hebben recht op hun 
eigen vrijheden. 

3. Wij wilJei) gelijkheid onder de 
mensen, te beginnen bij het geld. 
We zullen hoge salarissen te-

S6'<_DI21992 
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gengaan, vooral in de openbare 
dienst. Ministers, Commissaris
sen der Koningin en een aantal 
burgemeesters kunnen er op re
kenen dat ze gaan inleveren. De 
loon-en inkomstenbelasting zal 
van onder op worden afgebouwd, 
en we beginnen dus met een forse 
verhoging van de belastingvrije 
voet. Oat scheelt ook enorm in de 
belastingadrninistratie, zowel aan 
de kant van de belastingdienst als 
aan de kant van de belastingplich
tigen. Dit is een nationaal belang 
van de eerste orde. We erkennen 
dat winsten noodzakelijk zijn, en 
daar past een beleid bij: het on
derdrukken van looninflatie (zie 
hierna onder 6). Er blijven dus 
rijke mensen onder ons; maar ze 
moeten wei belasting betalen, het 
toptarief van de inkomstenbelas
ting wordt verhoogd tot 7 s%. 
Klachten over emigratie van ver
mogende mensen leggen we naast 
ons neer. Wij zullen de vermo
gensvorming bij modale inko
menstrekkers bevorderen, zowel 
micro- als macro-economisch. 

4· Wij zijn voorstanders van so
berheid. Het voorbeeld wordt 
gegeven door de openbare dienst: 
ministers en ambtenaren zullen 
zich niet meer verplaatsen in 
zware wagens. Er wordt weer ge
fietst in politiek Den Haag, zoals 
in de tijd van Drees. De con
sumptie wordt belast, en dan 
vooral de luxe-consumptie. Bij 
auto's kan dat makkelijk. Het 
vliegen wordt zeer duur, en niet 
aileen vanwege het milieu. We 
proberen door het onbelast Iaten 
van de inkomens en het belasten 
van de consumptieve bestedingen 
het nationale spaaroverschot te 
vergroten ( ook via de 'Platina Re
gel', zie onder 7). We zien graag 
dat dat overschot wordt belegd in 
het buitenland. Nederland wordt 
een natie van renteniers. Laat de 
J apanners maar voor ons werken. 
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s. We 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 
bovenin de bedrijfskolom. De energiedragers zullen 
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
krimp is slecht voor ondernemers, werknemers, 
uitkeringsontvangers; en vooral voor de schatkist. 
Ook de Derde Wereld is niet gebaat bij de spannin
gen die een krimpend 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. We 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 CAO-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) . 
Aileen 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 Telearaif 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. We 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 Ned~rland. • 
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Links 
na Maastricht 

Even heeft het erop gele- tricht, kritiek die zich dan 
ken dat de Franse bevol
king het Verdrag van Maas
tricht zou afwijzen. Het 
verdrag was dan een vroe
ge dood gestorven. Zelfs 
bestond het gevaar dat dan 
niet aileen het verdrag van 
Maastricht zou zijn stukge-

PETER GLOTZ 
vermoedelijk tot wat tech
nocratisch gemopper en 
populistische retoriek had 
beperkt, met een handbe
weging van tafel kunnen 
worden geveegd. Het lijdt 
geen twijfel dat 'Maas-

Lid van de Duitse Bondsdaa voor des P D en 
hocfdredacteur van het door de Friedrich-Ebert

St!ftuna uitaeaeven tijdschr!ft Neue Gesellschcift 
Franlifurter Hifte 

lopen, maar het gehele proces van Europese een
wording. Een vraag rue, hoe dan ook, opduikt is of 
West-Europa niet zal worden a.angestoken door het 
begrijpelijke, maar daarom niet minder problemati
sche streven naar nationale onafhankelijkheid dat in 
Oost-Europa overal de kop opsteekt. Staan we aan 
de vooravond van een renationalisering van Europa? 
En wat moet de positie van Europees links in deze 
beslissende fase zijn? 

Dit zijn vragen rue de rurecte actualiteit overstijgen, 
dat wil zeggen de situatie van de afgelopen en ko
mende paar weken. Natuurlijk, het 'ja' van de Fran
sen voor Maastricht is niet aileen voor de Europese 
Gemeenschap maar ook voor de rest van Europa van 
cruciaal belang. De these rue ik hier wil formuleren 
gaat echter hoven het ratificeringsproces van Maas
tricht uit. lk ben er namelijk van overtuigd dat wij 
door de historische breuk van 1989 hoe dan ook ge
dwongen zijn een nieuw concept voor Europa te 
ontwikkelen. 

Daarom zal mijn stellingname overeind blijven 
staan, ongeacht de vraag of Maastricht a! dan niet 
wordt geratificeerd. Want ik vrees dat 1992 een 
her haling van 1 9 54 te zien zal geven, inruen we ons 
niet voldoende aanpassen aan de nieuwe werkelijk
heid, ontstaan sinds de rarucale omwenteling van 
1989. Mocht rue aanpassing uitblijven, dan zal de 
afwijzing van 'Maastricht' even dramatische gevol
gen hebben als de afwijzing van de Europese Defen
sie Gemeenschap in de Franse Nationale Vergader
ing inderti jd. 

Tempelconstructie 

In het evenwichtige politieke klimaat van de jaren 
tachtig had de kritiek op het Verdrag van Maas-

tricht' een wezenlijke stap 
op weg naar de integratie is. Wei is de 'tempelcon
structie' met de drie zuilen uiterst complex: de 
Europese Gemeenschap, berustend op verdragen 
rue andermaal worden uitgebreid; afspraken over 
een gezarnenlijke buitenlandse- en defensiepolitiek, 
alsmede over samenwerking op terreinen van justi
tie en binnenlandse politiek. Bovendien blijven klas
sieke terreinen van buiten- en binnenlandse politiek 
intergouvemementeel en wordt aileen de economie 
in de breedste zin van het woord geheel gemeen
schappelijk. Maar dankzij het verdrag wordt de con
flict remmende samenwerking binnen de EG ver
ruept. De Gemeenschap zal voortaan opk activitei
ten kunnen ontplooien op uiteenlopende terreinen 
als (in algemene zin) onderwijs, cultuur, gezond
heidszorg, de bescherming van consumenten, trans
Europese communicatienetwerken en industrie
en ontwikkelingssamenwerking. Met 'Maastricht' 
worden Europese burgerrechten ingevoerd (waar
onder het recht van vrije vestiging binnen de EG en 
beperkte kiesrechten). Daamaast krijgt het Euro
pese Parlement zowel invloed op benoemingen in 
de Europese Commissie als een (feitelijk) initiatief
recht voor de Europese Commissie en worden de 
regio 's en deelstaten in het Europese systeem veran
kerd . En last but not least: het verdrag biedt een 
weliswaar nog onzeker - toekomstperspectief op 
een gemeenschappelijke munt alsmede de voor
waarden voor een succesvolle concurrentiepositie 
van Europa op de wereldmarkten. Dit zijn evenzo
vele stappen in de goede richting. Mede gezien het 
gevaar dat Duitsland als grootste natiestaat binnen 
Europa weer meer wantrouwen zal gaan oproepen, 
hebben de Duitsers aile redenen het verdrag op een 
bijna demonstratieve wijze te ratificeren. 



5o8 
S&_0121992 

Toch moeten ook de meest vastberaden voorstan
ders van Europa een ding tot zich Iaten doordringen: 
de doelstelling die in het V erdrag van Maastricht 
wordt geproclameerd - de integratie van de natio
nale staten in een Europese Politieke Unie- zal niet 
worden gerealiseerd. Aileen oppervlak.kig bezien 
komt dit doordat enkele E G-landen het verdrag wei
licht niet zullen ratificeren. Maar dit zijn slechts de 
uiterlijke tekenen van een radeloosheid die zich 
langzamerhand van de bevolkingen begint meester 
te maken. Ook de aperte blunders van de staatslie
den zijn als verklaring onvoldoende. De gevaarlijke 
drang naar het intergouvernementele, de acceptatie 
van de Britse eis een eigen monetaire en sociale poli
tiek te mogen handhaven, de onderschatting van het 
streven naar regionalisering in Europa, de minach
ting voor de bevoegdheden van de parlementen en, 
ten slotte, het onverrnogen de financiele politiek van 
de lidstaten op een lijn te brengen, terwijl er tegelij
kertijd wei een Europese centrale bank wordt opge
richt - a! deze blunders zullen niet de meiancholieke 
toon kunnen verklaren, waarrnee de naam van de 
onschuldige provinciestad Maastricht vermoedelijk 
nog wei eens zal worden uitgesproken. Hoe ernstig 
die onvolkomenheden ook zijn, ze hadden - onder 
'normale' omstandigheden - gecorrigeerd kunnen 
worden, in I 996, in I 999 of zelfs in 2oo 1. Maar het 
probleem is dater in 1989 een breuk in de 'norrnali
teit' is opgetreden. Het jaar I 989 betekende voor de 
twintigste (en eenentwintigste) eeuw een even fun
damentele omwenteling als het jaar I 848 voor de 
negentiende eeuw. 1989 is een keerpunt in de ge
schiedenis. Politici die dit niet willen zien en blauw
drukken van v66r I 989 op de wereid van na dat jaar 
toepassen, zijn gedoemd te falen en wei jammerlijk. 
Om met Bismarck te spreken: 'We kunnen de 
geschiedenis niet maken, we kunnen slechts afwach
ten tot ze zich voltrekt'. In I 989 voltrok zich 'de 
geschiedenis'. Het zou toch al te dwaas zijn als men 
zich in de belangrijkste Europese regeringscentra in 
slaap liet wiegen door de illusie dat het aangekondig
de programma, eventueei met een enkele Oost
europese toevoeging aan het orkest, gewoon kan 
doorgaan. Voor de EG kwam de bevrijding van het 
communisme der Oosteuropeanen zogezegd tien 
jaar te vroeg. Zal de ineenstorting van de Sovjetunie 
en de nasleep daarvan, tot het mislukken van de 
europeanisering van Europa lei den? 

Politieke Unie 
Men kan de mening verdedigen dat het plan om de 
Gemeenschap van Twaalf in een 'staatsvorrn' samen 
te brengen, slecht was voorbereid. De verschillen 

tussen Griekenland, Portugal en Ierland enerzijds en 
Duitsland en Frankrijk anderzijds zijn immens. Van 
een gemeenschappelijke publieke opinie van de 

-twaalflanden is geen sprake, de politieke systemen, 
culturen en wereldbeschouwingen zijn zelfs in de 
kernstaten van West-Europa - of in de Ianden die 
zich graag als 'kern van Europa' beschouwen - zeer 
verschillend. Daarbij komt dat de Europese eenwor
ding te zeer van hoven af werd opgelegd, met het 
argument dat het proces aileen maar verbeteringen 
zou brengen. Noch de Europese Ministerraad noch 
de Europese Commissie heeft de parlementen, laat 
staan de bevolkingen of politiek ge"interesseerde eli
tes, ooit opgroepen tot het houden van een systema
tisch constitutioneei debat. En plotseling kwam de 
vuurproef: de muur tussen Oost en West werd 
neergehaald en toen moest blijken of het idee van de 
unie in de praktijk wei toepasbaar was. Een politieke 
unie van vijfentwintig natie- en veelvolkerenstaten, 
waarin zo'n dertig talen worden gesproken? Een 
'Unie' van de Atlantische Oceaan tot aan de Oe
krame, of desnoods tot aan de Russische grens? Een 
actief staatsverband, dat niet door de enorrne ver
schillen tussen de lidstaten verlamd zal raken? Een 
eenheid van Polen met zijn dertig partijen, Frankrijk 
met zijn gecentraliseerde, presidentiele systeem, de 
federale staten Belgie, Duitsland en Oostenrijk, en 
Zwitserland met zijn o-zo-gevoelige, viervoudige 
staatsbouwwerk? De E G werd in I 9 8 9 duidelijk 
voor een nieuwe keuze gesteld: Of men diende water 
bij de wijn te doen en het Unie-concept tot het idee 
van een losse confederatie verdunnen - ondanks aile 
afspraken in de Europese Akte en het Verdrag van 
Maastricht - Of men moest erkennen dat het grote 
plan niet te verwezenlijken was . De volgende proef 
op de som kwam sneller dan verwacht: tijdens de 
Golfcrisis bleken de Europeanen (bijvoorbeeld 
Engeiand en Frankrijk in de v N-Veiligheidsraad) 
verdeeid. Uiteindeiijk werden ze door de Verenigde 
Staten aan hun haren de oorlog ingesleept. Vervol
gens brak in bet voorrnalige Joegoslavie de oorlog 
uit. AI meteen werd duidelijk dat de Europese 
Gemeenschap niet eens tot een gemeenschappelijke 
analyse kon komen. Laat staan dat zij als 'Veilig
heidsraad' kon opereren, om nog maar te zwijgen 
van het op touw zetten van een of andere vereende 
militaire actie. 

Het boosaardige cynisme waarrnee extreem-rechts, 
extreem-links en de 'small is beautiful' -idealisten uit 
de voorsteden ('esperanto-geld', 'gigantomanie') 
zich de laatste tijd over de E G plegen uit te spreken is 
desondanks niet op zijn plaats. De EG kan niet -
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voortgaan op de weg die ze heeft ingeslagen. Maar 
zelfs a! zou de EG aileen een Economische Gemeen
schap blijven, dan nog zou dat een geweldige politie
ke prestatie zijn. De economische kosten van desin
tegratie overstijgen nu reeds vrijwel altijd de politie
ke winst die men ermee hoopt te bereiken. Maar 
ook op politiek gebied heeft de zo zwaar gehandi
capte EG a! menig succes geboekt. Het is namelijk 
niet ondenkbaar dat Duitsland, Oostenrijk of Hon
garije, zonder de matigende invloed van Britten en 
Fransen, a! een paar flinke anti-Servische stommitei
ten hadden begaan. Uiteraard waren ze niet ten oor
log getrokken, daartoe waren ze niet in staat. Maar 
wei hadden ze dreigende gebaren kunnen maken die 
door hun onvergeeflijkheid niet makkelijk vergeten 
zouden worden. De Europese Gemeenschap is de 
belangrijkste prestatie die het oude continent in de 
naoorlogse periode heeft geleverd. Ze moet behou
den blijven. De EG zou het anker moeten worden, 
waaraan heel Europa zijn stabibteit ontleent. Maar 
hoe kan worden voorkomen dat ze verscheurd 
raakt, in stukken uiteen valt en tot hetzelfde wange
drocht verstart als ooit, vanaf 1 648, het Oude Rijk? 

Tendensen 

In de tweede helft van de jaren tachtig, tot de om
wenteling in Oost- en Midden-Europa in 1989, won 
de samenwerking tussen de twaalf van Europa aan 
kracht. Toegegeven, het Europese Parlement was 
slechts een 'tol-parlement', om een negentiende
eeuwse term van stal te halen. De Europese instel
lingen stelden zich eerst maar eens ten doe! om, via 
belastingmaatregelen, de verschillen tussen de voor
waarden voor de grote bedrijven te verkleinen. Bij 
de opbouw van een verzorgingsstaat op Europese 
schaal stuitte men op vee! grotere problem en dan bij 
de Europese deregulering. En de 'Politieke Unie' 
bleef van zuiver symbolisch-politieke waarde. Maar 
de hoop was gerechtvaardigd dat op de economische 
structuren politieke zouden volgen, hoewel niet als 
automatisme. In de negentiende eeuw was de over
winning van de nationale staten over de dynastieke 
belangen tenslotte ook het gevolg geweest van de 
industriele ontwikkeling, dat wil zeggen van een 
economisch proces. 

Sedert 19 8 9 tekenen zich vijf nieuwe tendensen af. 
Ten dele hadden ze zich al eerder ontwikkeld maar 
de implosie van de 'reeel-socialistische' structuren 
maakte ze manifest. 

- Vanafhet moment dater een einde kwam aan 
de dubbele hegemonie van de Verenigde Staten en 
de Sovjetunie, bestaan er in Europa geen hegemo-

niale mach ten meer. W eliswaar is nog onzeker of en 
onder wat voor soort !eiders Rusland (of de Oekra
'ine) zijn krachten weer bijeen zal rapen. (Oat er in 
het Oosten opnieuw een grootmacht ontstaat, be
hoort zeker tot de mogelijkheden.) Maar voorlopig 
ontbreekt er in het Oosten een hegemoniale macht 
die handelend kan optreden. Oat is inmiddels wei 
tot Europa doorgedrongen. Helaas wordt in Europa 
echter een ander feit bewust verdrongen: dat name
lijk de Koude Oorlog ook de Verenigde Staten op 
het randje van de uitputting heeft gebracht. De 
branden en plunderingen in Los Angeles symbolise
reo de afkalvende macht van de staat in tal van grote 
Amerikaanse steden. De even zotte als sluwe miljar
dair Ross Perot kan niet als een koekoeksjong van 
het Amerikaanse politieke systeem worden afge
daan. Integendeel, hij is een produkt van dat sys
teem. De volgende Amerikaanse president zal ver
moedelijk zo'n zeventigduizend van de driehon
derdduizend Amerikaanse soldaten, die nu op het 
Europese continent zijn gestationeerd, handhaven. 
Maar de enig overgebleven wereldmacht wankelt. 
De agnostische houding van de vs tegenover de oor
log in Joegoslavie toont aan dat Europa zijn eigen 
boontjes moet doppen. Amerikaanse moeders zul
len steeds heviger protesteren tegen politici die hun 
boys naar een ver en onoverzichtelijk slagveld in 
Europa willen sturen. Omgekeerd zal dit tot een 
toenemende kritiek op de Amerikaanse bases in 
Europa leiden. Want is het legitiem dat de Verenig
de Staten hun Golfoorlog via het vliegveld bij Frank
furt voeren? Wie zijn handen niet voor mij in het 
vuur wil steken, hoeft op mij ook niet meer te reke
nen, kan hier immers de redenering zijn. 

- Ten tijde van het communisme konden er in 
Midden- en Oost-Europa geen civiele samenleving
en ontstaan. Wat nu zichtbaar wordt, zijn, afgezien 
van een vaak te gering aantal echte democraten, de 
politieke biotopen uit de peri ode van v66r Hitler. 
Het nationalisme is daarvan de meest levenskrach
tige, contrastrijke en herkenbare stroming. In Servie 
bewees Slobodan Milosevicz dat de autoritaire 
structuur van het communisme de beste overle
vingskans heeft als de oude ideologie door het natio
nalisme wordt vervangen. Een oppositie krijgt nu 
eenmaal nooit veel speelruimte als de meerderheid 
der bevolking onder nationalistische vaandels tegen 
een broedervolk, erfvijand of minderheid optrekt. 
Wie hiervan voorbeelden wil zien, leze de program
ma's van Meciar en Cernogursky in Slowakije, 
Tudjman en Savka Dabcevic-Kuczan in Kroatie en 
Milosevicz en Vuk Draskovic in Servie. De een lijkt 
de ander bijkans te overschreeuwen om zijn trouw 
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aan het nationalisme te bewijzen. En zoals bekend 
maken pluralisme en tolerantie in een politieke cul
tuur die eenmaal van de logica van het nationalisme 
is doordrongen, weinig kans meer. 

Voor West-Europa heeft dit alles drieerlei ge
volgen. Om te beginnen ontstaat er ten oosten van 
de EG een cordon van economisch nauwelijks le
vensvatbare Ianden, die op hulp van de EG hopen en 
daarin schier onvermijdelijk teleurgesteld moeten 
worden. De nieuwe Ianden op de Balkan, de Bal
tische staten en Slowakije zijn voorbeelden van 
'Republieken' die, zoals Frantisek Palacky het for
muleerde, in tegenstelling tot Luxemburg en Zwit
serland, geen 'nis' hebben van waaruit ze hun eco
nomieen kunnen opbouwen. 

In de tweede plaats kan de economische misere 
als motor voor het radicalisme gaan fungeren. Wie 
voor zijn bevolking onvoldoende voedsel heeft, 
biedt haar maar a! te vaak een immateriele compen
satie aan: radicale retoriek, 'irredentisme', rituele 
aanvallen op een gevreesde tegenstander. De tijd 
van volkerenmoord en territoriale verovering 
breekt weer aan. 

En ten slotte heeft het neo-nationalisme in het 
Oosten al een noodlottige terugslag op het Westen. 
Het gaat hierbij niet slechts om de heropleving van 
nationalistische, rechts-populistische en regionalisti
sche partijen en bewegingen. Wat gevaarlijker is, is 
dat de liberaal-conservatieve partijen wei eens niet 
tegen de verleidingen van het nationalisme hestand 
kunnen blijken. In parlementen en regeringen dui
ken vanuit esoterische kringen en circulaires weer al 
lang dood gewaande geo-politieke ideeen en ideeen 
over het vergroten van de invloedssfeer op. De 
nationalistisch georienteerde politici ruiken hun 
kans. Het in de naoorlogse jaren heersende tahoe op 
het nationalisme wordt doorbroken. 

- Terwijl in het Oosten het nationalisme een 
renaissance beleeft, komt het Zuiden in de greep van 
het fundamentalisme. Duitsers zijn geneigd Frank
rijk en andere aan de Middellandse Zee grenzende 
Ianden gebrek aan belangstelling voor Oost-Europa 
te verwijten. Blijkbaar beselfen ze niet hoe schok
kend de rampzalige ontwikkelingen in Algerije voor 
de Fransen moeten zijn. Een Europese politiek zal 
pas dan van de grond kunnen komen als de Duitsers 
de zuid-politiek van de EG even serieus nemen als de 
Fransen of Spanjaarden de oost-politiek, en omge
keerd. 

- In deze gecompliceerde situatie steekt een 
aloud Europees probleem de kop weer op: het 
machtsevenwicht tussen de staten, in het bijzonder 

dat in Midden-Europa. In de jaren waarin Europa 
zich in de luwte van de supermachten kon verbergen 
- en lui achterover leunen - scheen dit probleem 
definitief tot het verleden te behoren. Maar sedert 
I989 wordt er weer gerekend en met argusogen 
naar elkaar gekeken. 'De Duitse eenheidsstaat stelt 
door zijn omvang, sterkte, positie en geschiedenis, 
te hoge eisen aan zowel de Duitsers zelf als aan hun 
buren', schreef Michael Stiirmer en die zin krijgt 
plotseling weer betekenis. 

Wie iets dergelijks formuleert, wordt Iicht van 
overgevoeligheid of valse Duitse bescheidenheid 
verdacht. Daarom wil ik een politicus citeren die 
nog nooit op deze zwakheden is betrapt en die zijn 
Duitsland ooit als 'modelstaat' liet aanprijzen. Hel
mut Schmidt analyseerde de situatie in Europa als 
volgt: 'De bevolking van Duitsland is momenteel 
vijfmaal zo groot als die van Nederland of Tsjecho
slowakije, tweemaal zo groot als die van Polen en 
bijna anderhalf maal zo groot als die van Frankrijk, 
Italie of Engeland. Enkele van onze buren beginnen 
zich dan ook weer zorgen te maken ( ... ) . Als men 
faalt in het tot stand brengen van de economische en 
monetaire eenheid binnen de EG, dan zou Duitsland 
wei eens in hetzelfde zorgwekkende isolement 
terecht kunnen komen als ten tijde van Wilhelm I I . ' 

- In de wereldpolitiek heeft zich een paradigma
wijziging voorgedaan, die nog onvoldoende tot de 
professionele buitenlandspecialisten is doorgedron
gen. Deze wijziging vloeit niet direct voort uit de 
omwenteling van I 9 8 9, maar kon door de nucleaire 
dreiging van v66r I 989 nooit helemaal uit de verf 
komen. Was het vroeger zo dat natuurlijke rijkdom
men voor een land belangrijk waren, de nieuwe 
bronnen van welvaart zijn van wetenschappelijke 
aard. Tegenwoordig komt het erop aan om de bij 
onderzoek en ontwikkeling opgedane kennis zo snel 
mogelijk te verspreiden en nuttig te maken voor 
produkten en produktieprocessen. Technologische 
ontwikkeling is belangrijker dan militaire macht. 
Maar bij de ontwikkeling van de cruciale strategi
sche technologieen - de informatie- en biotechnolo
gie, nieuwe grondstolfen, nieuwe energievormen, 
ruimtevaart en milieutechnologie - raakt Europa 
steeds verder achterop bij Japan en de Verenigde 
Staten. Bedroeg in I 979 het tekort op de Europese 
handelsbalans voor electronica nog I ,5 miljard dol
lar, in I 990 was dit deficiet tot veertig miljard opge
lopen. Volgens verwachting zal het in I 996 58 mil
jard dollar bedragen. Dit hoeft niet te betekenen dat 
Europa van vandaag op morgen in intemationale 
organisaties en bij wereldpolitieke be~lissingen ge- • 

dw 
ger 
in ( 
die 
ver 
me 
Sta 
we 
ser 
a an 
inv 

He 
de2 
de 
ret' 
me 
sch 
kar. 
Ma 
de, 

He· 
Em 
wo 
nar: 
CYJ 
sta< 
bui 
ool 
Wa 
ten 
taal 
gro 
cob 
Fra 
pOf 
nua 
de' 
and 
tw{ 
' nu 
zicl 
re' 
kijk 
hul] 

(Eu 
der 
tee1 
(wa 
gez: 



S &_0 I 2 I 992 

dwongen zal worden een toontje lager te gaan zin
gen. Maar het gevaar van een sluipende verandering 
in de wereldrangorde - zoals Frankrijk en Engeland 
die vanaf 1945 moesten incasseren - is reeel. Een 
verenigd Europa dat handelend kan optreden (en 
met een markt van zes biljoen dollar de Verenigde 
Staten zou overtreffen) kan een belangrijke rol in de 
wereldpolitiek spelen. Maar een Europa van rivali
serende nationale staten zal zijn energie verspillen 
aan steeds hoger oplopende conflicten over grenzen, 
invloeden en andere oudbakken vetes. 

Het moet nog blijken hoe de Europese politiek op 
deze vijf uitdagingen reageert. Op dit moment lijkt 
de trend te zijn dat reele tegenstellingen onder vee! 
retoriek worden bedekt. Men lijkt zich bij voorkeur 
met ondergeschikte pun ten bezig te houden, waarop 
schijnsuccessen kunnen worden behaald. Maar dit 
kan veranderen. Op grond van het Verdrag van 
Maastricht zijn er in ieder geval drie scenario's voor 
de ontwikkeling van Europa denkbaar. 

DeE Gals Europese economische ruimte 

Het meest waarschijnlijke toekomstscenario voor de 
Europese Gemeenschap ziet er als volgt uit: De EG 
wordt uitgebreid met een aantal EVA-landen, met 
name Oostenrijk en Zweden, alsmede met Malta, 
Cyprus, Hongarije, Polen en de nieuwe Tsjechische 
staat. Bij zo 'n uitbreiding zal de samenwerking in de 
buitenlandse- en defensiepolitiek stagneren. Maar 
ook de econornische samenwerking komt in gevaar. 
Want door toetreding van enkele van de nieuwe sta
ten - vooral de Oosteuropese - zullen de meer kapi
taalkrachtige E G-landen worden gedwongen vee] 
grotere bedragen in het fonds voor ontwikkeling en 
cohesie te storten. Dit zal in zowel Duitsland, 
Frankrijk en Spanje als in Nederland een groeiend 
populistisch verzet oproepen. Dit protest zal onge
nuanceerd, maar daarom niet minder effectief, op 
de 'superstructuur' van Brussel worden gericht. Een 
andere verzetshaard zal het regionalisme zijn, dat 
twee varianten kent: een progressieve variant van 
'nuchtere huisvaders' die gehecht zijn aan de over
zichtelijkheid van hun eigen regio, en een reactionai
re variant die haatdragend op de arme sloebers neer
kijkt, sloebers die ook nog de brutaliteit hebben 
hulp te eisen. 

In de concurrentiestrijd tussen de grote drie 
(Europa, Japan en de vs) zal dit Europa steeds ver
der achterop raken, omdat het weliswaar een sys
teem van aan elkaar gekoppelde munten heeft 
(waarin Duitsland de hoofdrol speelt), maar geen 
gezamenlijke munt. Bovendien zal dit type gemeen-

schap geen gemeenschappelijke industriepolitiek 
kunnen ontwikkelen: wie er in Engeland of Duits
land ook aan de macht komt, de invloed van neo
liberalen zal groot genoeg zijn om de in aanzet aan
wezige ideeen in Frankrijk terug te wijzen. 

Wat de veiligheidspolitiek betreft: die zal zich 
blijven beperken tot een geraffineerd, maar machte
loos spel met meerdere ball en: de N Avo, wE u, 
VN en cvs E. Een bemiddelingsmechanisme, dat 
voor iedereen aanvaardbaar en tot handel en in staat 
is, komt zo niet van de grond, noch een gerespec
teerde of in elk geval respectabele militaire 'vredes
macht'. De enige militaire organisatie die kan optre
den, blijft de NAVO. De Amerikanen zullen, voor
zover hun binnenlandse politiek het toelaat en het 
wenselijk lijkt, in Europese conflicten intervenieren 
en het oude continent verder in zijn sop gaar Iaten 
koken . Duitsland zal de meeste invloed in Oost
Europa hebben en Frankrijk in het Zuiden. Op die 
momenten waarop zij een tandem vormen, bepalen 
zij de Europese politiek. Op den duur zullen er ech
ter in beide Ianden weer diverse belangengroepen 
en rivaliteiten op de voorgrond treden. In het begin 
van de volgende eeuw zullen jonge politici van di
verse pluimage zich profileren door zich honend 
over de gecompliceerdheid van Europa uit te Iaten 
het naast elkaar bestaan van het Europees parle
ment, de Europese Commissie, Europese Minister
raad, Raad van Europa, N A v o-conferentie van par
lementariers, Adviserende Raad voor dew E u en de 
cvsE-conferentie van parlementariers. Een echte 
kerel, zover zal het nog komen, zal een 'echte staat' 
will en. 

Teruaval in het rysteem van de nation ale staten 

In het ergste, overigens onwaarschijnlijke geval 
worden we geconfronteerd met een snelle desinte
gratie van de gemeenschappelijke structuren. Dit 
kan bijvoorbeeld gebeuren indien een aantal Ianden 
het Verdrag van Maastricht niet ratificeert. Een ket
tingreactie zou dan kunnen volgen: enige Ianden ra
tificeren niet, de andere besluiten zonder de uitval
lers door te gaan, dat leidt tot een ingewikkeld poli
tiek en ook juridisch debat, waardoor deE G wet- en 
regelgeving voor kortere of langere tijd verlamd 
raakt. Vee! waarschijnlijker is echter dat de EG
instellingen weliswaar formeel blijven functioneren, 
en zowel parlement als ministerraad bij wijze van 
spreken dagelijks bijeen komen. Maar dat deson
danks enkele van de meest kapitaalkrachtige Ianden 
de EG-activiteiten gaan blokkeren, op dezelfde wijze 
als ooit de Verenigde Staten de Unesco het werken 
onmogelijk maakte. Resultaat: de politiek wordt 
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weer volledig het domein van de nationale staten. In 
het Westen van Europa zal het tandem Frankrijk/ 
Duitsland domineren, in het Oosten het tandem 
Rusland / Oekralne. Dit zou ertoe leiden dat Europa 
terugkeert naar de klassieke structuur van de En
tente: de kleinere staten groeperen zich rond de 
middelgrote. De na 1989 ontstane, economisch 
nauwelijks levensvatbare kleine staten raken binnen 
de invloedssfeer van de sterkere middelgrote Ian
den. Rondom die centra zullen de wolven van het 
nationalisme dan weer gaan huilen. En in de centra 
zullen de geruststellende woorden opklinken dat er 
helemaal geen wolven meer zijn, dat het gehuil 
hooguit van verwilderde honden kan komen. 

ClustervorminB 
Overal waar een 'in het ergste geval' is, is ook een 
'in het beste geval'. Nu het eenwordingsproces in 
crisis verkeert, kunnen de Europeanen bewijzen dat 
zij tot leren in staat zijn. Hiervan zouden ze blijk 
geven wanneer ze de Europese gemeenschap als 
'grote' gemeenschap van zestien, achtien, twintig of 
tweeentwintig Ianden, in stand houden, maar de 
politieke samenwerking in kleinere, meer overzich
telijke, en aan elkaar verwante configuraties organi
seren. Deze lijn heet 'clustervorming' en houdt het 
volgende in: er worden meerdere federatieve en 
multinationale staten gevormd die groot genoeg zijn 
om, op een aantal terreinen, op wereldniveau een 
belangrijke rol te kunnen spelen. Daarbij moet men 
denken aan de wereldmarkt, het milieu, de drugs
handel, terrorismebestrijding, oorlogsdreiging en 
oorlog. Maar deze federate staten dienen tegelijker
tijd overzichtelijk genoeg te blijven om hun eigen 
complexiteit te kunnen hanteren. Als deze lijn 
wordt gevolgd ontstaat er een nieuwe, flexibele 
Europese geografie: in enkele grote regio's (West
Europa, Scandinavie, Baltikum en Donau-gebied) 
ontstaan multinationale federaties, waarnaast en
kele natiestaten of meervolkerenstaten (Engeland, 
Nederland, Zwitserland?) er de voorkeur aan geven 
onafhankelijk te blijven. In andere regio's - bijvoor
beeld op de Balkan - zouden losse confederaties het 
beeld kunnen bepalen. Als resultaat zal er een Europa 
unterschiedlicher Dichtiakeit ontstaan. Maar aile Eu
ropese Ianden maken dan wei dee! uit van een grote 
Europese economische ruimte, een ruimte overi
gens die duidelijk meer dan aileen een vrijhandelszo
ne client te zijn. 

In dit scenario moeten de diverse dimensies van 
elkaar worden gescheiden. De onderliggende ge
dachte client daarbij te zijn dat het hele eenwor
dingsproces niet op losse schroeven mag komen te 
staan als enkele Europese naties hun soevereiniteit 

aan gemeenschappelijk instellingen willen overdra
gen, en andere niet. Oat moet integendeel aanlei
ding zijn om de banden te ontwarren en opnieuw 
aan elkaar te knopen. Wat de economie betreft: het 
is evident dat er op dit gebied een diepgaande sa
menwerking tussen een groot aantal nationale staten 
mogelijk is. Hieraan zou gewerkt moeten worden. 
Wat de buitenlandse en defensiepolitiek betreft: als 
enkele staten op die terreinen hun soevereiniteit 
willen behouden, moet dat worden gerespecteerd. 
Omgekeerd dienen andere Ianden die ook deze soe
vereiniteit aan gemeenschappelijke instellingen wil
len overdragen, hiertoe in staat gesteld te worden. 
De verdragen en toekomstplannen van de Europese 
eenwording moeten wat dit betreft worden bijge
steld. Maar het grote doel - de constructieve samen
voeging van de natuurlijke, intellectuele en econo
mische rijkdommen van Europa - hoeft niet te wor
den losgelaten. 

Vlucht naar voren 

Wie de huidige stand van zaken realistisch bekijkt 
kan aan een ding niet Ianger twijfelen: Maastricht zal 
niet tot de Europese Politieke Unie leiden. De weg 
naar verbreding van de EGis ingeslagen, en op die 
weg is geen terugkeer mogelijk. Maar het is een illu
sie om te denken dat ruim twintig Ianden, Ianden die 
qua omvang, structuur, geschiedenis en politieke 
cultuur sterk van elkaar verschillen, op de gebieden 
van buitenlandse-, defensie- en financiele politiek in 
een echte gemeenschap zouden kunnen samenwer
ken. Er zijn maar twee opties: lf men legt zich neer 
bij een Europa van de - toch nog tamelijk nauw ver
bonden - nationale staten, lf men probeert nieuwe 
wegen in te slaan, kortom de optie van 'de vlucht 
naar voren' . Mijn stellige overtuiging is dat er in 
grote lijnen drie redenen voor de tweede optie zijn . 

Het oude probleem van het machtsevenwicht in het 
midden van Europa moet worden opgelost. Daartoe 
is het noodzakelijk dat de grootste en economisch 
sterkste nationale staat, Duitsland, wordt ingeka
derd en de traditionele rivaliteit tussen Duitsland en 
Frankrijk voor eens en altijd wordt opgeheven. Het 
doel moet zijn om Duitsland duurzaam aan het 
Westen te binden. Oat doe! wordt niet bereikt als 
Duitsland in een tussenpositie wordt gedrongen, in 
die positie dus waarin het opnieuw illusies kan gaan 
koesteren over zijn brugfunctie tussen Oost en 
West. Hoe gevaarlijk die positie is blijkt uit de 
geschiedenis: reeds al te vaak heeft zij ongerecht
vaardigde hoop en onverdiende haat jegens dit land 
opgroepen. 
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De Europeanen moeten ophouden de Verenigde 
Staten als een soort grote broer te zien, een broer 
die ze bij tijd en wijle verfoeien, maar die ze bij 
echte gevaren altijd te hulp kunnen roepen. Zolang 
de Verenigde Staten tegenover de 'verspreide' sta
ten van Europa staan, zal dit beeld niet verdwijnen. 
Een Europa van de nationale staten blijft voor de 
Amerikaanse president en zijn mannen een kneedba
re massa. Telkens zal het ongeveer zo verlopen als 
tijdens de Golfcrisis: de vs nemen de beslissing, de 
Britten stellen zich onvoorwaardelijk achter de 
Amerikanen, de Fransen proberen enige historische 
momenten lang een eigen Europese politiek te for
muleren, maar ze krijgen te weinig steun - en ten 
slotte sjokt heel Europa achter de Amerikanen aan, 
waarbij Duitsland de rol speelt van het braafste, 
luidruchtigste maar niet geheel in de maat lopende 
jongetje uit de klas. De Koude Oorlog is evenzeer 
voorbij als de Tweede W ereldoorlog: de vazallen 
moeten gelijkwaardige bondgenoten worden. 

Een multipolaire wereld, onstaan sinds het wegval
len van de dubbelhegemonie van vs en su in 1989, 
vraagt om nieuwe actoren die kunnen optreden. De 
oude nationale staten gaan echter tezeer onder hun 
geschiedenis gebukt om deze rol te kunnen vervul-

len . Zou Duitsland waar dan ook in Europa kunnen 
'intervenieren' - met de beste, humanitaire bedoe
lingen - zonder dat de betrokken partijen de Duit
sers aan het hakenkruis herinneren? En geldt niet 
hetzelfde voor Italie, Turkije, Hongarije, Oostenrijk 
en menig ander land? Vormt het koloniale verleden 
van Engeland en Frankrijk niet telkens weer een rem 
bij beslissende bewegingen? Gezien deze situatie is 
het heel begrijpelijk dat de oude verwachtingen 
omtrent 'Volkenbonden', zoals de cvsE en vN, 
weer heropleven. Maar zolang een reorganisatie van 
de top en de overige instellingen van de v N niet te 
realiseren valt, en de cvsE, zoals onlangs nog bleek, 
binnen enkele dagen kan worden opgeblazen, zal die 
hoop niet worden ingelost. Europa client zijn erva
ringen en krachten te bundelen. Maar de verschillen 
binnen Europa zijn zo groot dat er voor die bunde
ling diverse vormen gevonden zullen moeten wor
den. 

Wie al deze argumenten overziet, moet wei hopen 
dat de huidige crisis van de politieke Europese Unie 
tot geheel nieuwe initiatieven zal leiden. Volgens 
mij zouden deze initiatieven, bijvoorbeeld, in een 
communique kunnen worden samengevat, dat als 
volgt luidt: 

COMMUNIQUE 

Op initiatiif van de president van de Franse Republiek en de bondskanselier van de 

Bondsrepubliek Duitsland kwamen in Luxembura de reaerinasleiders van de zes oprich
tinasstaten van de Europese Gemeenschap bijeen voor een eerste over lea omtrent de verdie

pina van de politieke samenwerkin9. Tijdens dit over lea liet de Nederlandse reaerina weten 

slechts een waarnemer naar de verdere beraadslaainaen te zullen sturen. De reaerinaslei

ders van Belaie; de B R D, Frankrijk, ltalie· en bet aroothertoadom Luxembura hebben be
sloten dat zij voortaan de volaende richtlijnen zullen hanteren bij hun streven naar een 

bundelina van krachten in Europa in een Politieke Unie: 

1 . De staats- en reaerinashorifden zijn vastbesloten om de verdraasverplichtinaen die hun 

landen in het kader van de Europese Gemeenschap zijn aanaeaaan, volledia na te komen . 
Zij aeven tevens uitdrukkinB aan hun menin9 dat de politieke situatie die sinds I 989 in 

Europa bestaat, een samenwerkina op de terreinen van de buitenlandse-, difensie- en mo

netaire politiek absoluut noodzakelijk maakt. De ontwikkelina van de rifaelopen Jaren 

heift echter aanaetoond dat deze samenwerkina noch in de krin9 van de twaa!J lidstaten 
van de E G, noch in de bred ere krina van land en die het lidmaatschap hebben aanae

vraaad, van de arond zal komen. Daarom will en wij in de landen waarin wij de verant

woordelijkheid draaen, alvast een beain maken. Wij zullen onze volkeren een Politieke 

Unie voorstellen, die de naam 'Vereniade Staten van West-Europa' waardiB zou kunnen 

blijken. 

2. Het doel van ons initiatiif is niet om de staatsinstellinaen die wij de eer hebben te ver

teaenwoordiaen, op te hljfen. De identiteit van deze staten, hun historische waarde, cul

turele autonomie en instituties zullen aehandhacifd blijven. Wel zijn we van plan de opaa-
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ven te dpnieren die we gezamenlijk op. ons kunnen nemen. Deze opgaven liggen volgens 

ons vooral op de aebieden van de buitenlandse politiek, de difensiepolitiek, en de.financiii
le en monetaire politiek. Als uitaanaspunt voor de moneta ire unie zullen die besluiten die
nen die in het Verdraa van Maastricht betrdJende de Economische en Monetaire Unie van 

de twaa!J zljn genomen. 

3. Ons initiatiifberust niet op het idee van een nauwere samenwerkina van de reaerinaen 

der betrokken staten. Een deraelijke samenwerkinB was in het kader van de bestaande 

Europese instellinaen even aoed realiseerbaar aeweest. lnteaendeel, we streven naar een 

meer substantie1e toenaderinB tussen ons volkeren. Daartoe zal de aroei van een aemeen

schappelijke politieke cultuur worden aestimuleerd. Het Vlaams, Frans, ltaliaans en Duits 

zullen in de Europese instellinaen als aelijkberechtiade talen aaan aelden. Er zal een 
onderwijscommissie in het I even worden aeroepen die, met inachtneminB van de autonomie 

van landen en reaio's, een kern-leerproaramma optstelt waarin cultuur en aeschiedenis 

.van alle deelnemende landen recht worden aedaan. Tevens achten we het nodiB dater vol

doende meertaliae scholen worden opaericht, i:odat er binnen ons staatsverband binnen 

enkele decennia voldoende burners zullen zijn die meerdere talen spreken. Ook zullen we 
een aantal Europese universiteiten stimuleren hun onderwijs in twee tal en aan te bieden . 

4· De vernieuwde Politieke Unie die wij nastreven, zal een unie van volkeren dienen te 

zijn, en niet van politieke klassen. Met het ooa op deze doelstellinB zullen we in de parle

menten het voorstel indienen voor een aantal verkiezinasronden waarbij de bevolkinB zich 

over de rechten en plichtinaen van de te creeren instellinaen kan uitspreken. We verwach

ten dat dit proces drie jaar in beslaa zal nemen. Daarna zullen de parlementen een arond

wetaevende veraaderinB bijeen moeten roepen, metals opdracht om binnen achttien moan

den een ontwerp-arondwet op te stellen. Elke lidstaat zal met dertiB cifaevaardiaden aan 

deze arondwetaevende veraaderina deelnemen. 

5· Met ons initiatiif willen we zowel de identiteit van de staten waarboraen als een 

aemeenschappelijke identiteit voor de Vereniade Staten van West-Europa opbouwen. We 
aeloven daarom dat de democratische structuur van het nieuwe staatsverband op een twee

kamermodel moet berusten. Want in zo 'n stelsel behouden de cifzonderlijke, aekozen par
lementen een aroot dee] van hun rechten, terwijl ze in de vorm van een senaat een tweede 

kamer tesenover zich kriJaen. Elke reaio (elk land) zal met twee aekozen verteaenwoordi 

aers aan de senaat deelnemen . Aan de top van de Vereniade Staten van West-Europa komt 

een direct door de bevolkinB aekozen president. Dit zijn basisaedachten, die door de arond

wetaevende veraaderinB verder ontwikkeld rif veranderd kunnen worden . 

6 . Ons initiatiif richt zich niet teaen de Europese partners die dit document niet onderte
kenden. We hebben slechts de consequentie will en trekken uit hetjeit dat een daadkrachti 

ae politieke samenwerkinB in een meer complex staatsverband niet van de arond kan 
komen. We hopen dat ons initiatiif aanzet tot bet nemen van soortaelijke intiatieven. Ons 

doe] is een cotifederatie van alle Europese staten, die tevens in een doelmatiae Europese 
economische ruimte samenwerken. 

7. De stoats- en reaerinasleiders die dit document hebben ondertekend, zijn vastbesloten 

aaranties te bieden voor de blijvende deelname van hun staten en parlementen aan alle 

Europese instellinaen. Europa kan niet door een enkele instellinB worden verteaenwoor

diad. Europa is een aecompliceerd vlechtwerk van instellinaen, die elkaar niet remmen 

maar elkaar inteaendeel versterken. De aeschiedenis leert dat de Europese eenheid niet in 

een stap kan worden aerealiseerd. Daar zijn vele stappen voor nodi a. We baseren ons op de 

ideee"n van de arondleaaers van de Europese eenheid en zien onsze!J als schakel in de lanae 

reeks van Europeanen die met diverse middelen hetzelfde doe] nastreifden: een vereni9d, 

vreedzaam en welvarend Europa. 
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Europees Links 
Is het niet te vroeg voor de 'vlucht naar voren'? 
Leert de geschiedenis van de Europese eenwording 
niet dat aile doelen slechts zijn bereikt omdat men 
zich er met de uiterste volhardendheid in vastbeet. 
Mag men het project van de Politieke Unie van de 
twaalf al zo snel opofferen? 

Natuurlijk, het establishment van Europa zal 
geen nieuwe concepten aandurven voordat het ra
tificeringsproces van Maastricht achter de rug is. 
Maar het zich vastklampen aan projecten waarvan de 
achterliggende logica is weggevallen, getuigt niet 
van karakter. Het duidt eerder op een verlies aan 
orientatie. De poging om het hele Europese conti
nent - en ook Turkije - in een Politieke Unie te ver
enigen en die unie tegelijk tot een soort staat te ver
diepen, is tot mislukken gedoemd. In het Iicht van 
deze poging krijgen de tegenstanders van de een
heid, ondanks al hun anti-modernistische obsessies, 
bijna het aanzien van realisten. Mocht het Verdrag 
van Maastricht niet door aile laJ!den worden ge
ratificeerd, dan zal Europa in de diepste crisis sinds 
het mislukken van de Eo G in I 9 54 raken. Wag en de 
Europeanen geen uitbraakpoging, dan lopen ze het 
gevaar dat ze op de ridder van na de val van het feo
dalisme gaan lijken. Het grote epos over de lotgeval
len van zo'n ridder is door de Spanjaard Cervantes 
geschreven. 

Het is een wanhopige situatie. Historisch gezien zijn 
de Europeanen specialisten in het opbouwen van 
grote, multi-etnische staten: te beginnen bij Karel 
de Grote, daama de Hohenstauffers in het Duitse 
Rijk en later Oostenrijk-Hongarije, Rusland en het 
Ottomaanse Rijk. Zelfs Pruisen was een multi
nationale staat. Pas na de revoluties van I 848 kreeg 
het nationalisme en het idee van de natiestaat 
dpnitiif (en ook in Midden-Europa) de overhand. 
Nu loopt de wereld ten einde die, ge'inspireerd door 
Wilsons idealen omtrent het 'zelibeschikkingsrecht 
der volkeren', in de verdragen van na de Eerste 
W ereldoorlog werd neergelegd. Desondanks kan 
niet worden uitgesloten dat zich in dit Europa geen 
op de toekomst gericht modem federalisme ontwik
kelt, geen zinvolle, maar onvermijdelijk gecompli
ceerde samenwerking van 'veelvolkerenstaten' in 
multinationale staatsorganisaties. Nee, er kan even
zo goed een losse, structuurloze verzameling van 
republiekjes ontstaan. De weg die Bohemen is ge
gaan - de weg van inkadering in een grote veelvol
kerenstaat, via de kleine veelvolkerenstaat, naar de 
piepkleine natiestaat - kan men als een teken aan de 
wand beschouwen. Maar de Europeanen lijken afge-

stompt. Ze schrikken pas wakker als het te laat is -
zoals uit het verlate gejammer over de slachtoffers 
van het nationalisme op de Balkan bleek. 

In deze situatie doe ik een beroep op Europees links. 
Links zet immers de tradities van de universalisti
sche, antinationalistische idealen van de Verlichting 
voort. Links moet nu beseffen dat het heroplevende 
nationalisme in Oost-Europa weliswaar een begrij
pelijke reactie op het leninistische intemationalisme 
is, een intemationalisme waarachter maar al te vaak 
Russisch of Servisch imperialisme verscholen ging. 
Maar het kan soms enorm gevaarlijk zijn politieke 
stromingen op zo'n sympatiserende, begripvolle 
wijze te benaderen. Nu reeds gebruiken Schotse, 
Waalse, Baskische of Corsicaanse seperatisten argu
menten van Kroaten, Slovenen en Esten om hun na
tionalisme te schragen. De ergemis van de Slo
venen, die hun belastingen naar Kosovo of Mace
donie zagen vloeien, versterkt de ergernis van 
Umberto Bossis en zijn Lombardijnse Liga over het 
feit dat belastingen die in Milaan zijn opgebracht in 
het gat van Palermo verdwijnen. Zo heeft ook het 
Hongaarse populisme al lang weerklank gevonden 
bij radicaal-rechts in zowel Duitsland als Frankrijk. 
Links moet nu ophouden over het jaar I 9 8 9 te filo
soferen. Ze dienen de consequenties uit de histori
sche breuk van dat jaar te trekken. Louter toezien 
hoe Oost-Europa in natiestaten versplintert, zou 
betekenen dat zij hun fouten van v66r de Eerste 
Wereldoorlog herhalen. Indien ze nu niet voorko
men dat het grote Europese plan de verkeerde weg 
in slaat, zullen ze spoedig, ingekapseld in nationale 
monaden, tegenover een overmacht van rechts ko
men te staan. 

Europa staat voor een kruispunt. Op de bekende 
weg kan men niet verder gaan. Bij gebrek aan voor
uitgang dreigt er echter niet aileen stagnatie, maar 
achteruitgang. In het rechtse kamp wordt het idee 
van de natiestaat opnieuw geformuleerd. Het ant
woord daarop is de 'single community' Qacques 
Delors) en niet de universalistische 'Volkenbond'. 
Op den duur kan de terugval in de natiestaten 
slechts worden verhinderd als er een realistische 
idee van de Unie tegenover wordt gesteld. En dat 
betekend een retour aux sources, een 'terug naar de 
bronnen'. Voor deze kar moe ten we ons met zijn 
allen Iaten spannen. 

(Vertaling: Margreet de Boer] 
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De logische stap 
van Maastricht 

'Een voorzichtige samen- sluitvorming met gekwali
ficeerde meerderheid -vatting van de teneur van 

de bijdragen zou kunnen 
zijn: de ontnuchtering van 
en door Europa' . Zo be
commentarieerde de s & o-

P. DANKERT vergemakkelijken het tot 
stand komen van beleid op 
die gebieden, de institutio-Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 

redactie, in' het zomer-
nummer, de zes, nogal uiteenlopende, artikelen 
over de Europese Gemeenschap na Maastricht. 
Noch Maastricht, noch het Europa van voor Maas
tricht geeft aanleiding voor de verondersteling dat 
we aan 'the morning after' toe zijn. Europa heeft 
nooit in een toestand van roes verkeerd, het is altijd 
ploeteren geweest. Met enige goede wil is de vijfja
rige periode van opbouw van de interne markt, van 
'8 7 tot heden, daarop als een gunstige uitzondering 
aan te merken. Maar daarbij mag niet onvermeld 
blijven dat die interne markt, in het Verdrag van 
Rome, per I 970 was voorzien en de niet-verwezen
lijking ervan onze concurrentiepositie op de wereld
markt zodanig had aangetast en onze werkloosheid 
zo had opgejaagd, dat weinig anders restte dan tot 
een nieuw verdrag, de Europese Akte, te besluiten 
en het ditmaal nog uit te voeren ook. De Europese 
eenwording heeft geen tijden van echte euforie 
gekend, we! lange perioden van sclerose en ontrafe
ling. 

Economisch oetij 
Meestal vielen die moeilijke tijden samen met perio
des van economische stagna tie. In dat Iicht kwam de 
Europese Raad van Maastricht nog net op tijd om de 
overeenstemming tussen de twaalf regeringen op 
papier te zetten. De goedkeuringsdiscussie in de lid
staten demonstreert dat het econornisch getij inmid
dels aan het verlopen is, en dat dit politieke conse
quenties dreigt te krijgen. 

De in de Limburgse hoofdstad overeengekomen 
Europese Unie is niet meer dan een logische en 
hoogst noodzakelijke stap in een nu veertig jaar oud 
eenwordingsproces. Het economische integratie
proces wordt er, na de Europese Akte, met name 
door de Economische en Monetaire Unie, tot zijn 
logische voltooiing gebracht. Bepalingen over 
milieu- en sociaal beleid - in beide gevallen is de be-

nele opzet van de E G-zuil 
blijft die van het oude E E G

verdrag, zij het nu onder een door de Europese Raad 
gedomineerd Unie-dak. Onder die Unie vall en ook 
het buitenlands en veiligheidsbeleid en de samen
werking op de terreinen justitie en binnenlandse za
ken, elk met een eigen intergouvernementele pijler . 

Hoewel gestreden kan worden over de vraag of 
de gemaakte afspraken ver genoeg gaan - of in het 
geval van de EMu te ver - is deze stap in het econo
mische eenwordingsproces een stap vooruit. Hij 
werd door de omstandigheden afgedwongen. Een 
munt moet verhinderen dat de interne markt in 
naam een o -mark zone wordt, een bank dat Beieren 
over die ene munt meer te zeggen krijgt dan Neder
land. De afspraken op sociaal en rnilieugebied zijn 
nodig om grenzen te stellen aan de marktwerking. 
Aileen de Britten opteerden voor een uitzonderings
positie. Hun behoefte aan beperking van de markt
werking is gering en over de derde fase van de EM u 

willen ze zich, zoals in Europese monetaire zaken 
gebruikelijk, later een oordeel vormen. De Denen, 
ook meer aan de Europese markt dan aan de Euro
pese Gemeenschap gehecht - a! was het zich in een 
referendum over de Europese Akte uitsprekende 
Deense volk ook in I986 over die interne markt al 
niet enthousiast - will en nu de Britten volgen op het 
punt van de derde fase van de EMu. 

Post-communistisch tijdperk 

Ontnuchtering? Gemeten naar wat tussen I958 en 
I 99 I in de E G mogelijk was, is Maastricht een flinke 
stap in een ook nu nog moeizaam proces. Toch is er 
ook bij mij onvrede over het in Maastricht bereikte 
en ongerustheid over de toekomst. Die onvrede en 
die ongerustheid hebben maar weinig van doen met 
de verwerping van het Nederlandse voorstel voor 
een Politieke Unie op 30 september I 99 I. Dat 
voorstel was weliswaar wat de structuur betreft hel
derder, en op het punt democratisering aanzienlijk 
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ambitieuzer dan wat Maastricht bracht, het gaf net 
zo min als dat latere ontwerpverdrag een adequaat 
antwoord op de centrale vraag waar we in Europa na 
1989 voor staan: hoe kunnen we ons doeltreffend 
organiseren voor het post-communistische tijdperk? 
Oat was in de kern het probleem dat de Duitse 
bondskanselier en de Franse president de Europese 
Raad van Dublin (juni 1990) voorlegden, en waar
voor Maastricht een oplossing moest bieden. Die is 
er maar zeer gedeeltelijk gekomen. Met de Econo
mische en Monetarie Unie - net als de interne markt 
een ditmaal, althans op papier, geslaagde herhalings
oefening - wordt de West-Europese integratie zeer 
aanzienlijk versterkt, al zullen de erdoor veroor
zaakte spanningen nog groot zijn. Een voorproefje 
hadden we in september al. De Politieke Unie is 
echter zwak: het intergouvernementele karakter 
van de samenwerking op de terreinen buitenlandse 
politiek en veiligheid en binnenlandse zaken en justi
tie maakt besluitvorrning over wat dan ook moeilijk; 
defensiesamenwerking in E P u ve!"band zal pas in 
1996 worden besproken. 

De Europese integratie heeft zich tot 1989, niet zon
der aanmoediging uit Washington, kunnen voltrek
ken in de luwte van de Oost-West tegenstelling, 
onder de vleugels van de N Avo. Dank zij die tegen
stelling, dank zij de ermee verbonden Duitse deling 
ook, kon de politiek van het overwinnen van oude 
tegenstellingen, met name van de Frans-Duitse, met 
voor het publieke debat weinig grijpbare economi
sche rniddelen worden gevoerd. Oat werkt zo niet 
meer nu het communisme dood en Duitsland her
enigd is, al is dat nog geen reden om van de titel van 
het s & D - artikel van Maarten Brands, 'Europese in
tegratie en celdeling in een centrifugaal tijdvak' dan 
me teen ook maar een program te maken. Maar, en 
dat is het probleem, Maastricht is dat ook niet. Zoals 
we tijdens de Joegoslavische crisis in de Europese 
Politieke Samenwerking - de buitenlands-politieke 
en veiligheidsvoorloper van een niet zoveel verder 
ontwikkeld Maastricht - hebben kunnen zien is 
West-Europa dan misschien wei in staat de interne 
gevolgen van externe conflicten door frequent over
leg tussen de Twaalf binnen veilige perken te hou
den, met het naar een oplossing brengen van deze 
conflicten hebben we de grootste moeite. Soms 
staan we elkaar zo in de weg dat er niets gebeurt of 
het probleem alleen maar erger wordt. Het ziet er 
niet naar uit dat Joegoslavie het laatste conflict in het 
ex-Oosten zal zijn. De volgende zijn niet noodzake
lijk alleen burgeroorlogen of verder weg van voor 
andere EG-landen politiek gevoelige gebieden. De 

kans dat ze in de interne verhoudingen in de Ge
meenschap dieper ingrijpen dan de Servisch-Kro
atisch-Bosnische burgeroorlog is reeel. Maastricht 
heeft ons daar onvoldoende tegen gewapend. Het is 
de vraag of een samenwerkingsovereenkomst van 
twaalf staten, met zeer verschillende tradities wat 
internationaal optreden betreft, dat ooit zal kunnen. 

Europees tj Atlantisch 
Er zijn er die menen, het geldt vooral het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken, maar ook Ianden die 
zich aan de periferie van het Europese continent 
wanen of er werkelijk liggen, zoals Nederland en 
Portugal - dat Amerikaans leiderschap West-Euro
pa in ieder geval de komende tijd van de keus 
'Europees of Atlantisch' vrijwaart. Ze hebben gelijk 
voor zover ze menen dat er geen alternatief is voor 
het Atlantisch bondgenootschap en West-Europa 
zeker nog op middellange termijn niet in staat zal 
zijn op eigen kracht problemen buiten het N Avo 
gebied in Europa, als eenmaal geweld dreigt, in de 
hand te houden of op te lossen. Het ziet er echter 
steeds meer naar uit dat de vs die problemen buiten 
het N Avo - gebied in Europa onder de eerste verant
woordelijkheid van de W esteuropese bondgenoten 
vindt vallen. Die hebben in Maastricht geen voor
stellen aangenomen die het waarschijnlijk maken dat 
die verantwoordelijkheid ook genomen kan wor
den. Het is niet te verwachten dat in 1996 in het 
kader van de Twaalf wei overeenstemming mogelijk 
is. De Denen liggen op dat punt nu a! dwars . 
Amerika niet? Europa niet? De risico's die daaruit 
voortvloeien voor zowel de Atlantische als de 
Europese samenwerking zijn zeer groot. 

Federale richtinB 
Het Deense nee en de nasleep daarvan, de moeizame 
goedkeuringsprocedure in het Verenigd Koninkrijk, 
de politieke impasse die het Franse volk met het 
krappe 'ja' na 2o september in het eigen land ver
oorzaakte, het zijn tekenen aan de wand. In de publi
citeit is Maastricht al zo ongeveer doodverklaard . 
W egens gebrek aan alternatief moet wei voorkomen 
worden dat dit ook echt gebeurt. Maastricht is een 
bescheiden, maar zeer noodzakelijke stap in een 
doorgaand Europees proces, soms zelfs, zoals bij het 
veiligheidsbeleid, nauwelijks meer dan een pas op de 
plaats . Het houdt wat de ex-Europese Econornische 
Gemeenschap betreft de federale koers aan, en wat 
de justitiele samenwerking betreft, de intergouver
nementele van EPS, Palma en Trevi. In het op 30 
september verworpen Nederlandse voorstel was a! 
niet anders voorzien, met dan een wezenlijk ver-
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schil: de twee intergouvernementele pijlers waren 
niet, met de EG-pijler, onder het dak van een door 
de Europese Raad gedomineerde Europese Unie 
gebracht. Het is om tal van redenen van groot belang 
dat die EG-pijler, de kern van het gebouw van 
Maastricht, zich in federale richting verder kan ont
wikkelen. Natuurlijk, ook in zo'n federale opzet is 
het informele gewicht van de grote lidstaten groter 
dan het formele. Zowel het gebruik dat die grote 
lidstaten willen maken van het in Maastricht in het 
verdrag opgenomen subsidiariteitsbeginsel om het 
initiatiefrecht van de Europese Comrnissie in te per
ken als de bijna permanente neiging het Hof ervan te 
beschuldigen zich te gedragen als 'een regering van 
rechters' tonen aan dat de bestaande Gemeen
schapsstructuur hun macht duidelijk matigt. Het 
Hof van Justitie, de rol van de Commissie in het be
sluitvormingsproces, de meerderheidsbesluitvor
ming in de Raad, en tot op zekere hoogte ook de 
betrekkelijke onafhankelijkheid van het Europees 
Parlement, dragen reeel bij tot de redelijke even
wichtigheid van de verhoudingen in de Gemeen
schap. Kleine Ianden zijn daardoor niet bij voorbaat 
verliezers in het spel. De bestaande structuur heeft 
in ieder geval een wezenlijk tekort. Een volwaardige 
parlementaire democratie is de E G niet. Daarvoor 
zijn verdere wetgevende bevoegdheden voor het 
Europees Parlement nodig, ook na de in Maastricht 
gedane toezeggingen die het E P tot een reele 
machtsfactor in de interinstitutionele verhoudingen 
in de Gemeenschap kunnen maken. Het probleem, 
met name in de publieke opinie, blijft vooral dat de 
parlementaire controlemogelijkheden beperkt blij
ven zolang de uitvoerende macht in de Gemeen
schap rninder bij de Commissie dan bij de Raad van 
Ministers ligt, dank zij de zogenaamde cornitologie. 
Europese parlementaire controle zal, zolang de uit
voering van beleid via ambtenaren uit twaalf lidsta
ten, middels Europese algemene maatregelen van 
bestuur of vergelijkbare besluiten, wordt geregeld, 
gebrekkig blijven. Het is moeilijk in te zien hoe door 
nationale parlementaire controle dit gat te dichten 
is . Het is een punt dat in het Nederlandse de bat over 
de versterking van de rol van het nationale parle
ment in het Europees beleid nog niet opgekomen is. 
In die discussie speelt vooral de vraag hoe de Twee
de Kamer, anders dan vlak voor en vlak na besluit
vorming in de Raad van Ministers, bij dat beleid 
betrokken kan worden. 

De Britse 'scrutiny' -procedure, in feite overleg 
tussen regering en parlement over nieuwe Com
missievoorstellen kort nadat deze zijn ingediend, 
geeft het parlement de mogelijkheid de consequen
ties van zo 'n voorstel voor de nationale wetgeving te 

beoordelen en de regering orientaties mee te geven 
voor de op Europees onderhandelingsniveau te vol
gen koers. Het huidige, in de Nederlandse praktijk 
functionerende overleg is te sterk gericht op de uit
eindelijke besluitvorming in de Europese rninister
raden. Vaak beperken die raden zich tot het overne
men van reeds op het ambtelijke niveau van werk
groepen en comites van permanente vertegenwoor
digers tot stand gekomen comprornissen, ofhouden 
ze zich bezig met het zoeken van overeenstemming 
over de laatste losse einden van een in de kern reeds 
overeengekomen pakket. Juist op die kern zou de 
democratische besluitvorming zich moeten concen
treren. 

Het kleine Europa 
Toch moet geprobeerd worden de nationale parle
menten meer bij het Europese proces te betrekken. 
Ze kunnen ertoe bijdragen dat het Europese besluit
vormingsproces beter wordt gecontroleerd. Ze 
kunnen ook mede zorgen voor een zodanige trans
parantie van dat proces dat het moeilijker wordt 
voor demagogen om de publieke opinie angst voor 
Europa aan te jagen en de door Deense en Franse 
referenda ontstane toestand permanent te maken. 
Ze kunnen er bovenal aan bijdragen dat er over 
Europese problemen even verklaarbaar van poli
tieke mening wordt verschild als over nationale. 
Bolkestein heeft, helaas niet altijd zonder te provo
ceren en daardoor nieuwe verwarring te wekken, 
een nuttige aanzet in die richting gegeven. 

De Britse 'scrutiny' -procedure in beginsel nu a! 
mogelijk door een debat op basis van de door de 
regering aan de Kamer gezonden fiches over nieuwe 
Commissie-voorstellen, is het meest voor de hand 
liggende middel om het nationale parlement te be
trekken bij de rol van het Raadslid Nederland in het 
Europese proces. Essentieel blijft daarbij de verant
woording achteraf door de regering. Bij het bepalen 
van een regeringsstandpunt over de vraag of een be
paald besluit op Europees dan wei op nationaal ni
veau genom en moet worden komt de Kamer, zeker 
waar het gaat om competenties die zowel van de lid
staten als van de Gemeenschap zijn, eveneens een 
belangrijke rol toe. 

Met dit soort additionele invloed van de nationale 
parlementen wordt het democratisch tekort in de 
EG zeker formeel niet opgeheven. Dat kan, zeker 
waar het gaat om besluitvorming bij meerderheid, 
aileen langs de weg van het Europees Parlement. Op 
die weg zullen we in 1996, bij de in Maastricht voor
ziene vervolgconferentie, verder moeten. 
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Tegen die tijd moet de uitbreiding met Ianden als 
Oostenrijk, Zweden, Finland, misschien ook Zwit
serland en Noorwegen, zijn gerealiseerd. Het ligt 
voor de hand te veronderstellen dat die verbreding 
van de Gemeenschap de in Maastricht besloten ver
dieping - zeker als Denemarken door heronderhan
deling van het verdrag een uitzonderingspositie 
weet te bedingen - op een aantal terreinen in gevaar 
kan brengen en voortgang in een lntergouver
nementele conferentie in 1996 onwaarschijnlijk 
wordt. Dan zal, sterker nog dan in september tij-

dens de monetaire crisis, opnieuw de roep naar 'het 
kleine Europa' van Frankrijk, Duitsland en de Be
nelux gehoord worden. Het is beter die zowel voor 
de Europese Gemeenschap als voor de leden en niet
leden van dat kleine Europa gevaarlijke ontwikke
ling te voorkomen door Denemarken ervan te weer
houden een Europa van de drie snelheden tot stand 
te brengen: dat van de Europese Unie, dat van 
Denemarken en dat van de Europese Economische 
Ruimte. 
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Het PvdA-
program van 

VanDriel 
In het verkiezingsprogram
ma 1994- 1998 staat voor 
de PvdA vernieuwing van 

vervuiling van openbare 
ruimten en niet aangespro
ken worden op hoe ze zelf 

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 
hiermee in eigen straat of 
buurtomgaan. Hetkan niet 
zo zijn dat zij klagen over 
misbruik van uitkeringen 
en belastingen, maar zelf 

Directeur Gemeentelijke Sociale Dienst 

DenHaaa 

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 die 
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 in vee! gevallen overlaten aan 
maatschappelijke organisaties. Maar de overheid zal 
wei de standaard bepalen en de normen vaststellen, 
waaraan actief en doeltreffend beheer afgemeten 
wordt. 

Eiaen verantwoordelijkheid van burners 
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 politick, 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 

ongestraft de voordeligste 
arrangementen kiezen en 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 
betalen geen verontschuldiging om huisvuil zo aan te 
bieden dat het straatvuil wordt. oor 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 rniddel van een flink eigen risico bij 
onvcrantwoordelijk 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, rechtvaardiaheid en solidariteit 

Goed beheer wordt getoetst aan rechtvaardigheid en 
solidariteit. Oat betekent dat aan alle 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. 
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Goede en betaalbare woningen, tegengaan van 
maatschappelijk isolement, voldoende scholingsmo
gelijkheid en voldoende werkgelegenheid voor alle 
groepen in de samenleving zijn en blijven daamaast 
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 kempunten. Punten die uitvoerbaar zijn. 
De rijksbijdrage aan het gemeentefonds, die van 
1985 tot 1992 gerelateerd aan het Nationaal Inko
men met ruim 25 procent daalde, wordt geleidelijk 
weer hoger. Uitbreiding van het stedelijk belasting
gebied ten koste van rijksbelastingen is acceptabel. 

Consequenties van actiif, doeltr1Jend beheer 

De nadruk op beheer heeft consequenties voor di
verse 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 rnid
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 open bare 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 wen en 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 ofbejaard 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 . lndividualisering 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 voorstander van de geko
zen burgemeester. 

Het gaat er - samenvattend - om de legitirniteit en 
doeltreffendheid van politiek beleid te vergroten: 
door uitvoerbaar beleid en een actief toezicht op 
naleving. 
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Darwin of Kafka 
De Nederlandse 

Het was even slikken toen 
ik de nieuwe lange termijn
studies van het Centraal 
Planbureau, Scannina the 
Future en Nederland in Drie-

verzorgingsstaat in 

2015 
degelijk nieuwe wijn in 
nieuwe zakken. 

Dit is niet Ianger een 
droge presentatie van on
doorgrondelijke modelbe
rekeningen, maar een bevoud onder ogen kreeg. 1 Is 

het eerbiedwaardige insti
tuut in een mid-life-crisis 
verzeild geraakt, zo vroeg 
ik mij af, en probeert het 
daar nu met een verjon-

PAUL DE BEER grijpelijk verhaal in bijna 
gewone-mensentaal. De 
toon heeft zelfs af en toe 
iets luchtigs. Bij het beeld 

Econoom, medewerker van de 

Wiardi Beckman Stichtina 

gingskuur weer uit te ko-
men? 

Zo lang ik me kan herinneren onderstreepte het 
Planbureau zijn wat stoffige imago van betrouwbare 
Rekenmeester met een bewonderenswaardig een
vormige en saaie reeks publikaties. Ofhet nude tal
laze Onderzoeksmemoranda en W erkdocumenten 
betrof, of de jaarlijkse hoogtepunten, de Macro Eco

nomische VerkenninB (MEv) en het Centraal Econo

misch Plan (cEP), alle hadden ze dezelfde zakelijke, 
vaal-gele omslag en een al even weinig opwindend 
binnenwerk van grijze tekst, tabellen en een enkele 
wiskundige formule of grafiek. 

Maar neem nu eens Scannina the Future of Neder

land in Drievoud ter hand. Oat voelt gelijk al heel 
anders: kloeke boekwerken met een glanzende om
slag, waarop, tegen een stemmige donkerbruine 
achtergrond met een stijlvol rood streepje, felge
kleurde, van rood naar violet verlopende neonlet
ters op je af springen. Sla een van beide boeken open 
en het is alsof je per ongeluk door een Amerikaans 
populair-wetenschappelijk werk bladert, zo onrus
tig oogt de bladspiegel. In- en uitspringende (tus
sen)koppen, vetgedrukte samenvattingen of terzij
des, en naast de onvermijdelijke tabellen ook vele 
kleurige schema's en grafieken en zelfs paarse, groe
ne en blauwe schutbladen om het begin van een 
hoofdstuk aan te geven. 

Nieuwe wijn 

Oat maakt nieuwsgierig naar de inhoud . Want een 
nieuw imago meet je je natuurlijk nog niet aan door 
aileen een nieuw jasje. Maar de tekst blijkt het nieu
we uiterlijk alleszins te rechtvaardigen. Het is wei 

dat wordt geschetst van de 
wereld (in het ene hoek) of 

Nederland (in het andere) over vijfentwintig jaar, 
kun je je echt iets voorstellen. Het lijkt wei de quan
tummechanica voor leken verklaard. 

Het c P B pretendeert overigens niet aan te geven 
hoe de wereld of Nederland er over een kwart eeuw 
zal uitzien, maar slechts hoe ze er uit zou kunnen 

zien. Er worden geen 'voorspellingen' gedaan, maar 
een aantal contrasterende scenario's geschetst. 2 

Deze scenario's, zo wordt in de inleiding van Ne

derland in Drievoud gesteld, zijn juist bedoeld om 
recht te doen aan de fundamentele onzekerheid over 
de toekomst (p.JS). In beginsel zou iedereen dan 
ook haar eigen toekomstbeeld kunnen construeren. 
De scenario's van het CPB hebben bij voorbaat niet 
meer geldingskracht of waarschijnlijkheid dan een 
willekeurig ander scenario, mits dit intern consis
tent is, een zekere geloofwaardigheid heeft en een 
aantal autonome trends (bijvoorbeeld ten aanzien 
van de demografische ontwikkeling) als uitgangs
punt neemt. De scenario's van het CPB zijn dan ook 
veel meer bedoeld om de grenzen af te tasten waar
binnen zich de toekomst zal afspelen dan om het 
meest waarschijnlijke toekomstbeeld in kaart te 
brengen. 

Dit heeft belangrijke consequenties voor het ge
bruik dat men van deze toekomststudie kan maken. 
Ze kan door politici en beleidsmakers niet worden 
gebruikt als een vast referentiepad of een basisva
riant, waartegen men verschillende beleidsopties 
kan afzetten. De studie moet, zoals het CPB zelf in 
het slothoofdstuk aangeeft, worden gezien als een 
handreiking bij de 'strategische' discussie over het 
toekomstige beleid. Het CPB weigert nog Ianger de 
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rol te spelen van 'scheidsrechter' die bepaalt wie 
gelijk heeft, maar Ievert slechts achtergrondinfor
matie over een aantal lange termijn trends en doet 
enkele suggesties voor mogelijke invalshoeken voor 
de discussie. De verantwoordelijkheid voor het be
leid komt daarmee te liggen waar ze hoort te liggen, 
namelijk bij de politici zelf. 3 

Drie perspectieven, vier senario 's 

Uitgangspunt voor zowel ScanninB the Future als 
Nederland in Drievoud vormen drie economische per
spectieven, die ruwweg overeenkomen met drie 
concurrerende economische 'scholen'. Het Even
wichtsperspectief is gebaseerd op de neo-klassieke 
economische theorie, het Coordinatieperspectief op 
het gedachtengoed van Keynes, en het Vrije Markt
perspectief op de (neo-)Oostenrijkse school (met 
vertegenwoordigers als Hayek en Schumpeter). Vol
gens het Evenwichtsperspectief is een evenwichtige 
economische ontwikkeling min of meer vanzelf het 
resultaat van het gedrag van ratione_el handelende 
individuen en een overheid die zich zoveel mogelijk 
van storend optreden onthoudt. In het Coordinatie
perspectief daarentegen kan de fundamentele onze
kerheid over de toekomst tot cumulatieve verstorin
gen leiden indien het optreden van verschillende 
economische actoren niet wordt gecoordineerd. In 
dit perspectief is dan ook een vee! actiever optreden 
van de overheid nodig, in samenwerking met het 
bedrijfsleven, om een stabiele economische ontwik
keling tot stand te brengen. Concurrentie is het cen
trale element in het Vrije Markt-perspectief. Eco
nomische vooruitgang is nooit pijnloos, maar kan 
aileen op de vrije markt tot stand worden gebracht. 
Overheidsingrijpen verslechtert de situatie aileen 
maar. 

Vol gens het c P B is het gevaarlijk om je eenzijdig 
op een van deze perspectieven te richten. In de 
praktijk zal een optimale mix van de drie perspectie
ven moeten worden gezocht, waarbij echter wei een 
ervan de meeste nadruk kan krijgen. 

Ik ga voorbij aan de vraag of de keuze van de drie 
perspectieven wei zo gelukkig is, maar volsta met de 
constatering dat ze geenszins vanzelfsprekend is. 4 

Zo kan men zich afvragen wat nu eigenlijk het 
wezenlijke verschil is tussen het Evenwichts- en het 
Vrije Markt-perspectief. Het CPB lijkt het eerste 
vooral als een mooi theoretisch ideaal te zien en het 
tweede als een meer realistische visie op de markt
werking in de praktijk. Op deze plaats is het vooral 
van beJang te constateren, dat het CPB niet van een 
specifieke visie op het functioneren van de economie 
uitgaat, maar verschillende invalshoeken bruikbaar 
acht. 

De vier scenario's voor de wereldeconomie in 
ScanninB the Future worden gekenmerkt door een 
verschil in nadruk op deze drie perspectieven, al 
moet gezegd dat de relatie tussen de perspectieven 
en de scenario's niet altijd even helder is. Zo wordt 
niet erg duidelijk of de verschillen tussen de scena
rio's in de eerste plaats voortvloeien uit uiteenlo
pende interpretaties van hoe de wereldeconomie 
werkt of dat zij het gevolg zijn van verschillende 
beleidskeuzes. 

Heel summier kunnen de scenario's als volgt 
worden gekenschetst. In Global Shift is het Vrije 
Markt-perspectief dominant, hetgeen gepaard gaat 
met liberalisatie van de intemationale handel en een 
sterke technologische dynamiek. Het zwaartepunt 
van de wereldeconomie verschuift van de gebieden 
rond de Atlantische Oceaan naar die rond de Stille 
Oceaan: vooral de economieen van Japan en andere 

I. Scanning the Future. A long-term study 
'![the world economy I 990-20 I 5 en 
Nederland in Drievoud. Een scenariostudie 
van de Nederlandse economie I 990- 20 I 5, 
Centraal Planbureau, Den Haag: sou 
Uitgeverij Plantijnstraat, I992. 

exactheid dan de scenario's in de 
nieuwste studies. 

geschikt zouden zijn om de radicale 
beleidsvoorstellen van Groen Links, 
zoals een groentax, te verwerken. Dit 
zeer goed te verdedigen standpunt 
leverde Groen Links echter voorname
lijk honende reacties en nauwelijks 
waardering op. Een stempel van goed
keuring door het c P B was blijkbaar een 
minimumeis om een verkiezingspro
gramma serieus te nemen. 

2. De eerHjkheid gebiedt te erkennen, 
dat het c P B ook in het verleden nooit 
de pretentie had de toekomst te voor
spellen. Telkenmale werd benadrukt 
dat het slechts om vooruitberekenin
gen ging die aileen geldingskracht bad
den voor zover de geformuleerde uit
gangspunten en veronderstellingen 
realiteit zouden worden. Niettemin 
suggereerde de wijze van presentatie, 
waarbij de nadruk lag op de kwantita
tieve uitkomsten van de modelbereke
ningen, een vee! grotere mate van 

3. Dat was natuurlijk vroeger ook al 
zo. Maar tot nu toe verscholen politici 
zich maar al te graag achter berekenin
gen en 'voorspellingen' van het CPB 
om hun argumenten kracht bij te zet
ten. Althans, als die voorspellingen in 
hun kraam te pas kwamen. Anders 
waagde een poHticus het nog wei eens 
om vraagtekens te zetten bij de veron
derstellingen van het CPB, al kon men 
daarmee toch duidelijk minder eer 
inleggen. 
Zo weigerde Groen Links bij de 
Tweede Kamerverkiezingen van I989 
als enige partij om zijn programma 
door het c P B te Iaten doorrekenen, 
omdat de modellen van het c P B niet 

4· Zie daarvoor enkele bijdragen aan 
de discussie over Scanning the Future in 
ESB, met name H.W. deJong, 
'Nostradamus in economenland' en H. 
Visser, 'Drie visies op economische 
ontwikkeling' in ESBvan IJ -5-I992 en 
D.Jacobs, 'Het CPB en de toekomst' 
inESB van I0-6-I992. 
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Aziatische Ianden groeien zeer sterk. Europa, dat 
onvoldoende inspeelt op zich wijzigende omstandig
heden, moet vee! terrein prijs geven, maar Amerika 
stabiliseert zijn positie . Balanced Growth wordt ge
kenmerkt door een combinatie van de sterke ele
menten uit de drie perspectieven, waardoor inter
nationale coi:irdinatie (vooral op het terrein van 
milieubeleid) kan samengaan met een sterke techno
logische dynamiek en een goede marktwerking. De 
economische groei is evenwichtiger over de ver
schillende regio's verdeeld dan in Global Shift. In 
European Renaissance is sprake van de vorming van 
handelsblokken en minder competitieve markt
structuren. Binnel) deze blokken ligt het accent op 
het Coi:irdinatieperspectief. De groei concentreert 
zich in Europa, waar de verdere integratie volgens 
plan verloopt, en het Verre Oosten; Amerika raakt 
achterop. Global Crisis is een soort worst case-scena
rio . Er worden protectionistische handelsblokken 
gevormd, diffusie van nieuwe technologieen wordt 
vertraagd en intemationale samenwerking (in het 
bijzonder op milieugebied) blijft uit. Het gevolg is 
dat de economische groei wereldwijd inzakt en zich 
aan het begin van' de volgende eeuw een voedselcri
sis voordoet die fitmondt in een diepe mondiale 
recessie. 

Nederland's toekomstbeeld 

In Nederland in Drievoud wordt voor de eerste drie 
van deze scenario's van de wereldeconomie een toe
komstbeeld voor Nederland geconstrueerd . Omdat 
de gevolgen van het Global Crisis scenario volgens 
het c PB voor Nederland weinig afwijken van die van 
Global Shift, is op basis van Global Crisis voor 
Nederland geen apart scenario opgesteld. 

Het is belangrijk dat men zich realiseert, dat de 
drie scenario's in Nederland in Drievoud zich zowel 
onderscheiden door de 'exteme' gegevens ('memo
randa' in CPB-jargon) met betrekking tot wereld
handel, prijspeil van invoer en uitvoer en dergelijke, 
als door de aard van het sociaal-economische beleid 
dat in Nederland wordt gevoerd. Dit betekent, dat 
de verschillende beleidsopties elk tegen een andere 
intemationale achtergrond worden gepresenteerd. 
Het voordeel daarvan is een grote variatie in toe
komstbeelden . Een belangrijk bezwaar is echter, dat 
op deze wijze niet duidelijk wordt in hoeverre het 
Nederlandse beleid ertoe doet. De verschillen in 
uitkomsten tussen de scenario's zijn immers het 
gecombineerde effect van de intemationale ontwik
kelingen en het nationale beleid . Daarbij heeft het 
bovendien iets verwarrends, dat deze scenario's in 
Nederland in Drievoud dezelfde Engelse naam dragen 

als in ScanninB the Future, hoewel die naam niets te 
maken heeft met het in Nederland gevoerde beleid. 

Zo wordt tegen de internationale achtergrond 
van het Balanced Growth scenario in Nederland een 
'vrije markt' -beleid gevoerd. Oat dit scenario in 
veel opzichten voor Nederland de gunstigste resul
taten oplevert kan echter zowel zijn toe te schrijven 
aan de relatief gunstige ontwikkeling van de wereld
economie als aan het in dit scenario gevoerde beleid. 
Niettemin bestaat het gevaar, dat sommigen hieruit 
toch zullen concluderen, dat de CPB-jury de be
leidskeuze in Balanced Growth tot 'beste' heeft uit
geroepen. 

Het is bovendien wat merkwaardig, dat de keuze 
van de drie scenario's pas aan het eind van het rap
port en dan nog heel kort, wordt gemotiveerd. Het 
CPB heeft ervoor gekozen om in elk van de scena
rio's het beleid in Nederland in grote lijnen te Iaten 
aansluiten bij dat van de Europese Gemeenschap. 
'Het belangrijkste argument hiervoor is de sterke en 
nog verder toenemende verwevenheid van de 
Nederlandse en Westeuropese economieen, waar
door het voor Nederland steeds moeilijker wordt 
zich te onttrekken aan het algemeen Europees kli 
maat.' (p. 3 7 r) Deze opvatting mag onder politici en 
beleidsmakers zo langzamerhand gemeengoed zijn, 
zou je van een instituut als het CPB toch niet mogen 
verwachten, dat het de vanzelfsprekendheid hiervan 
juist in een lange termijn studie aan een kritisch 
onderzoek onderwerpt? W eliswaar wordt door het 
CPB de opvatting tegengesproken, 'dat er geen 
enkele bewegingsvrijheid meer overblijft voor 
nationaal sociaal-economisch beleid.' (p . 3 7 5) Maar 
lezing van het rapport laat toch in sterke mate de 
indruk achter, dat Nederland weinig anders kan 
doen dan zo goed mogelijk 'meedoen' met de rest 
van de wereld, of in ieder geval Europa. Hoewel de 
CPB-studie beoogt een strategische discussie over 
verschillende beleidsopties op gang te brengen, zou 
juist de indruk erdoor kunnen worden versterkt, dat 
er voor een kleine open economie als de Neder
landse nauwelijks iets te kiezen valt. 

Drie scenario's, twee beleidskeuzes 

Oat neemt niet weg, dat de verschillende scenario's 
die het c P B schetst voldoende stof tot nadenken 
geven. Misschien is het daarbij, om de onderlinge 
vergelijkbaarheid te bevorderen, het beste om niet 
teveel acht te slaan op de verschillende internatio
nale achtergronden waartegen de Nederlandse be
leidskeuzes worden geschilderd. 

Eigenlijk gaat het in Nederland in Drievoud dan om 
slechts twee beleidskeuzes. Het Global Shift scena-
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rio wordt namelijk vooral gekenmerkt door het ont
breken van een doelbewust beleid. Het is een scena
rio waarin de ontwikkelingen grotendeels op hun 
beloop worden gelaten, een scenario van de gemiste 
kansen, zoals het CPB het aanduidt (p.369). Aan
gezien dit scenario wordt geschetst tegen een voor 
Nederland ongunstige internationale achtergrond, 
hoeft het niet te verbazen, dat de uitkomsten in dit 
scenario tamelijk rampzalig zijn . De economische 
groei en werkgelegenheid stagneren, de werkloos
heid en (daardoor) de collectieve uitgaven !open 
sterk op. Pas rond het jaar 2oo5 dwingen de ontwik
kelingen, zo wordt verondersteld, tot een radicale 
bijstelling van het beleid, maar dan is het in feite a! te 
laat. Niemand zal uiteraard moedwillig voor een 
dergelijk beleid ( ofbeter: ontbreken van beleid) kie
zen. Daarmee hoeft het Global Shift scenario echter 
zeker nog niet het minst waarschijnlijke scenario te 
zijn. Een impasse in de politieke besluitvorming 
rond een aantal belangrijke nationale en internatio
nale uitdagingen (zoals de Europese eenwording, de 
herziening van de verzorgingsstaat en·het rnilieube
leid), valt zeker niet uit te sluiten. De discussie over 
het meest wenselijke beleid zal zich evenwel toespit
sen op de twee andere scenario's, waarin sprake is 
van een bewuste strategische beleidskeuze. 

Omdat deze beide andere scenario's een aan
merkelijk positiever beeld opleveren dan het Global 
Shift scenario, lijkt de conclusie voor de hand te 
liggen, dat een duidelijke en consistente beleidskeu
ze, welke dat ook is, in ieder geval beter is, dan het 
ontbreken van een duidelijke keuze of besluiteloos
heid. Toch kan deze ( op zichzelf plausibele) conclu
sie niet zonder meer op grand van Nederland in Drie
voud worden getrokken, omdat, zoals gezegd, het 
Global Shift scenario uitgaat van de voor Nederland 
minst gunstige internationale ontwikkeling. Hier 
wreekt zich het feit, dat hetcPB de scenario's niet 
tegen een zelfde achtergrond heeft geschilderd. Hoe 
zouden de beleidskeuzes in Balanced Growth en 
European Renaissance het tegen de internationale 
achtergrond van Global Shift doen? Stel, dat een be
leid als in European Renaissance, met een sterke 
nadruk op het Coordinatieperspectief, wordt uitge
voerd in een wereld die wordt gedomineerd door 
het Vrije Markt-perspectief waarin aile coordinatie 
ontbreekt. Zou het resultaat dan niet slechter kun
nen zijn dan van een weinig doordachte mengelmoes 
van verschillende beleidsperspectieven, waarin 

vooral op ad hoc basis op de internationale ontwikke
lingen wordt gereageerd? Nederland in Drievoud blijft 
bet antwoord op dergelijke vragen schuldig. 

Optutten rif cifslanken? 
Het nationale beleid berust in het Balanced Growth 
en het European Renaissance scenario op twee con
trasterende visies op de sociaal-econornische rol van 
de overheid. Je zou ze- hoewel het CPB dat niet 
doet- kunnen aanduiden als resp. het Angelsaksi
sche en het Zweedse model. Met wat meer woorden 
zou je ze kunnen kenschetsen als respectievelijk een 
ontspannen, maar harde, Darwinistische waarborg
staat en een royale, maar strenge, Kafkaeske verzor
gingsstaat. 5 Sommigen zullen misschien simpelweg 
van een 'rechts' en een 'links' scenario willen spre
ken. 

Het verschil tussen beide opvattingen over de rol 
van de overheid concentreert zich op de collectieve 
uitgaven, en vooral de sociale zekerheid. In Euro
pean Renaissance wordt onze 'royale' verzorgings
staat grotendeels intact gelaten. Hij wordt welis
waar van wat franje ontdaan (de werkloosheidsuit
keringen blijven bijvoorbeeld iets achter bij de loon
ontwikkeling), maar tegelijk ook wat opgetut (de 
duur van de vervolguitkering van de ww wordt ver
lengd, de AOw-uitkering en de kinderbijslag wor
den extra verhoogd). Maar daarvoor is wei vereist, 
dat iedereen a! het mogelijke doet om de verzor
gingsstaat in stand (dat wil vooral zeggen: betaal
baar) te houden. Dit veronderstelt in ieder geval een 
redelijke consensus over het sociaal-economische 
beleid en bereidheid tot samenwerking en disci
pline. Het Coordinatieperspectief vormt dan ook de 
centrale invalshoek in dit scenario. Uitkeringsont
vangers worden strikt aan hun plichten (tot scholing 
en acceptatie van werk) gehouden, op straffe van 
forse sancties. De vakbonden accepteren dat belem
meringen in c A o 's voor de creatie van laagbetaalde 
banen (bijvoorbeeld te hoge laagste loonschalen) 
worden weggenomen, terwijl de werkgevers zich 
verplichten om meer laaggeschoolden aan te nemen. 

In Balanced Growth daarentegen, vormt het Vrije 
Markt-perspectief het leidende beginsel. De over
heid vertrouwt hier niet op de bereidwillige mede
werking van de sociale partners, maar streeft ernaar 
de tucht van de markt te Iaten heersen. Dit vormt de 
reden voor een 'fundamentele herijking van de ver-

5· De vergelijking met Darwin en 
Kafka wordt op p.378 door het CPB 

zelf gesuggereerd. 
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zorgingsstaat' (p.••7), waarvan het opvallendste 
element de invoering van een gegarandeerd en geln
dividualiseerd basisinkomen is. 

V oor degenen die het basisinkomen in de eerste 
plaats met radicaal links (zoals de PPR, de Voe
dingsbond FNV en de Werkplaats Basisinkomen) 
associeren, mag dat nogal verrassend klinken. Een 
basisinkomen zoals het CPB dat beschrijft, in de 
vorm van een negatieve inkomstenbelasting, is ech
ter al jaren geleden door een ' rechtse' econoom als 
Milton Friedman bepleit. In zijn visie - die door het 
CPB in Balanced Growth wordt overgenomen - is 
een laag basisinkomen juist een uitstekend middel 
om de markt de vrUe hand te kunnen geven. 

Dit betekent niet, dat het CPB voor een aedeelte
lijk basisinkomen kiest dat zo laag is dat men wei 
gedwongen wordt er een inkomstenbron bij te zoe
ken (zoals de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid eerder in zijn rapport Waarboraen 
voor zekerheid6 heeft bepleit). Het niveau van het 
basisinkomen wordt in het jaar 2o •5 op de helft van 
het sociaal minimum van een (echt)paar vastgesteld. 
Bovendien is het 'tempo van invoering ( ... ) zodanig 
dat voor alleenstaande sociale minima zonder ar
beidsinkomen geen koopkrachtverliezen ten opzich
te van 1990 optreden' (p.119). Maar dit zal wei 
worden gerealiseerd in een wereld waarin, dankzij 
de gestage econornische groei, de koopkracht van de 
gemiddelde werknemer met 7 2 procent is toegeno
men. De relatieve inkomenspositie van een alleen
staande die uitsluitend het basisinkomen ontvangt, 
zal derhalve in 2o 15 aanmerkelijk zijn verslechterd 
ten opzichte van de huidige alleenstaande die van de 
bijstand moet rondkomen. Het CPB benadrukt dan 
ook, dat degenen die uitsluitend op het basisinko
men zijn aangewezen, flink achterop raken. 
Overigens worden bejaarden daarbij ontzien; zij 
krijgen een hoger basisinkomen. 

De invoering van de negatieve inkomstenbelas
ting gaat gepaard met een ingrijpende afslanking van 
de verzorgingsstaat. De duur van de loongerelateer
de uitkeringen (ww en zw /wAo) wordt beperkt 
tot twee jaar. Aile andere aanspraken op een sociale 
uitkering hoven het basisinkomen moeten door 
rniddel van aanvullende particuliere verzekeringen 
worden geregeld. Pensioenen worden volledig geln
dividualiseerd en daarmee vee! meer het resultaat 
van individuele keuzes, waarbij evenwicht bestaat 
tussen baten (pensioenaanspraken) en lasten (pen-

sioenprernie). In de zorgsector worden prikkels 
('incentives') en concurrentie vergroot door eigen 
bijdragen en eigen risico's van de gebruikers en een 
krachtig mededingingsbeleid gericht op de verzeke
raars en verstrekkers . 

Dat de vrije markt in dit scenario centraal staat, 
betekent niet dat de overheid zoveel mogelijk terug
treedt. Op verschillende terreinen is sterkere regu
lering juist nodig om een goede marktwerking en 
concurrentie te bevorderen. Kartelvorrning wordt 
tegengegaan en vrije vestiging van 'vrije' beroepsbe
oefenaren (zoals notarissen en specialisten) bevor
derd . Algemeen verbindend verklaring van CAO
afspraken vindt aileen nog plaats wanneer het afspra
ken met zogeheten positieve externe effecten be
treft (zoals ten aanzien van scholing en arbeidsplaat
sen voor kansarme groepen). Ook het prijsbeleid 
wordt zoveel mogelijk marktconform: prijssubsidies 
voor landbouw, volkshuisvesting en openbaar ver
voer worden verminderd of afgeschaft en in de prijs 
van het autogebruik worden de externe effecten 
(zoals luchtvervuiling) in rekening gebracht. Er 
wordt verondersteld, dat op mondiaal niveau over
eenstemming wordt bereikt over de invoering van 
een co 

2 
-heffing, waardoor het energieverbruik 

flink wordt afgeremd. Verder wordt er door de 
overheid meer in onderwijs en (fysieke) infrastruc
tuur genvesteerd. 

In feite stelt het CPB dat zowel de beleidskeuze in 
European Renaissance als die in Balanced Growth 
werkt, of in ieder geval kan werken. In beide scena
rio's is er sprake van een gestage groei van produktie 
en werkgelegenheid, nemen werkloosheid en ar
beidsongeschiktheid fors af en wordt de belasting 
van het natuurlijk milieu verrninderd (zonder dat 
overigens in 2 o 1 5 a! van een 'duurzame ontwikke
ling' kan worden gesproken). Dat opal deze gebie
den Balanced Growth (het Angelsaksische model) in 
kwantitatief opzicht wat beter scoort dan European 
Renaissance (het Zweedse model), kan wellicht gro
tendeels worden toegeschreven aan de wat gunsti
ger internationale ontwikkelingen in het eerste sce
nario, a! valt toch moeilijk aan de indruk te ontko
men, dat het CPB wei degelijk een voorkeur voor 
deze beleidskeuze wil uitspreken. 

Zomermaanden 
Wat moet je als politieke partij nu met een toe-

6. WRR, Waarboraen voor zekerheid. Een 
nieuw stelsel voor sociale zekerheid op 
horifdlijnen, Rapporten aan de Regering 
26, Den Haag: Staatsuitgeverij, 1985. 
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komststudie als Nederland in Drievoud? Op grond van 
de eerste reacties zou je haast zeggen: niets; want uit 
de hoek van de politiek is tot nu toe vrijwel niets 
vernomen. Toch hoeft dat niet verontrustend te 
zijn: een onmiddellijke reactie van 'de politiek' op 
een dergelijk lijvig rapport betekent maar a! te vaak, 
dat men er zo snel mogelijk vanaf wil zijn. Ofwel 
zoekt men een paar zaken die ook in het partijpro
gramma staan om het rapport te kunnen omhelzen 
(en vervolgens op de oude voet voort te kunnen 
gaan), ofwel pikt men een paar dingen eruit die men 
afwijst om het rapport met een gerust hart in de 
onderste Ia te kunnen schuiven. Om de beoogde 
vruchten - een 'strategische beleidsdiscussie' - te 
dragen, lijkt het beter als de politici er de zomer
maanden voor hebben uitgetrokken om Nederland in 
Drievoud grondig te bestuderen. 

Nu de zomer echter a! geruime tijd achter ons 
ligt en de politici a! weer met vee! dringender zaken 
bezig zijn, wil ik een suggestie doen wat de PvdA 
met Nederland in Drievoud aan moet. lk zie globaal 
twee mogelijkheden. 

De eerste en gemakkelijkste reactie zou zijn, dat het 
European Renaissance scenario een bevestiging 
vormt dat de PvdA op de goede weg is. Vooral het 
beleid ten aanzien van de verzorgingsstaat in dit sce
nario vertoont vee! overeenkomsten met de koers 
die de PvdA het afgelopen jaar7- zoals die door de 
Commissie Wolfson is aangegeven - heeft uitgezet. 
Aan de ene kant vasthouden aan de belangrijkste 
'verworvenheden' van de verzorgingsstaat (zoals 
loongerelateerde uitkeringen bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid en de koppeling tussen lonen 
en uitkeringen), aan de andere kant een aanmerkelij
ke verbetering van de uitvoering van de sociale 
zekerheid en een vee! actiever arbeidsmarktbeleid. 
Aangezien het CPB laat zien, dat een dergelijk beleid 
gunstige resultaten afwerpt (de verhouding inactie
ven/ actieven loopt terug van de huidige 86 per 1 oo 
naar 81 per 1 oo, de collectieve uitgaven dalen van 
57 tot 54% van het nationaal inkomen en ook de col
lectieve lasten kunnen iets omlaag), is er geen reden 
om van de ingeslagen weg af te wijken, laat staan een 
geheel andere marsroute uit te stippelen. Kortom, 
Nederland in Drievoud geeft geen aanleiding tot seri
euze heroverwegingen; het vormt hooguit een aan
sporing om het ingezette beleid met des te meer val
harding voort te zetten. 

Een andere reactie daarentegen, zou kunnen luiden, 
dat het voor een politieke partij vruchtbaar is om 
haar opvattingen van tijd tot tijd te toetsen aan ande
re prikkelende ideeen. Ook als ze besluit vast te 
houden aan haar eigen ideeen, dan kan ze dat in ieder 
geval met des te meer overtuiging doen . De PvdA 
zou zich dan ook eens serieus in de verdiensten van 
het Balanced Growth scenario moeten verdiepen. 

Maar is er dan niet aile reden voor de PvdA om 
de beleidskeuzen uit dit scenario te verwerpen? 
W ordt daarin de verzorgingsstaat niet bijna volledig 
uitgekleed en de vrije markt kritiekloos omhelsd? 

Toch is het te gemakkelijk dit scenario aileen op 
grond van een dergelijke oppervlakkige indruk te 
verwerpen. Om te beginnen zouden de uitkomsten 
van dit scenario de PvdA te denken moeten geven. 
De kwantitatieve resultaten mogen dan, vanwege de 
gunstige internationale context, wat geflatteerd 
zijn, de prestaties op het gebied van economische 
groei, werkgelegenheid en milieu liegen er niet om. 
Als het de PvdA in de eerste plaats om de resultaten 
is te doen en niet zozeer om de mid de len, is daarin a! 
voldoende reden gelegen om het scenario aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. 

Maar ook de 'fundamentele hervorming' van de 
collectieve sector bevat aspecten die voor de PvdA 
het overwegen waard zijn. Vooral de wijze waarop 
de sociale zekerheid en het belastingstelsel door de 
invoering van een negatieve inkomstenbelasting in 
elkaar worden geschoven heeft aantrekkelijke kan
ten . Het zou tot een belangrijke stroomlijning van 
en betere afstemming tussen verschillende ~nko
mensoverdrachten kunnen leiden. Maar ook een 
'grote uitruil' tussen allerlei subsidies (bijvoorbeeld 
voor volkshuisvesting) en de inkomstenbelasting -
ook wei aangeduid als 'balansverkorting' - om daar
mee het 'rondpompen' (zoals Flip de Kam het pleegt 
te noemen) van geld van de burger naar de overheid 
en weer terug, te verminderen, zou van de zijde van 
de PvdA wat meer serieuze aandacht verdienen. 

W ellicht het belangrijkste bezwaar dat van 
PvdA-zijde tegen deze 'grote operatie' zou kunnen 
worden ingebracht is, dat de inkomensverschillen in 
dit scenario aanmerkelijk toenemen. Dit wordt ech
ter veroorzaakt doordat sommigen (werkenden) er 
sterk op vooruit gaan en niet doordat anderen (uitke
ringsgerechtigden) reeel erop achteruit gaan. Ge
zien het huidige kabinetsbeleid lijkt een dergelijke 
ontwikkeling inmiddels ook door de PvdA te wor-

7. Commissie Wolfson, Niemand aan 
de kant. Om de toekomst van de verzor
gingsstaat, Amsterdam: Partij van de 
Arbeid, januari 199 2. 
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den aanvaard. Het betekent natuurlijk wei het einde 
van het streven naar een parallelle inkomensontwik
keling. 

Het streven naar een marktconform beleid stelt de 
PvdA - en het coA trouwens niet minder - moge
lijk voor een lastig dHemma. In het Balanced Growth 
scenario is er geen ruimte voor het del en van verant
woordelijkheden met de sociale partners. Bepaalde 
zaken ( denk aan de sociale zekerheid) zijn ofwel de 
verantwoordelijkheid van de overheid, ofwel van 
het particuliere initiatief. In het laatste geval is het 
geen taak van de overheid om afspraken tussen bij 
voorbeeld vakbonden en werkgeversorganisaties 
aan anderen bindend op te Ieggen. Momenteel be
staat bij de PvdA de neiging om in sommige gevallen 
marktconforme instrumenten te hanteren ( denk aan 
regulerende heffingen) en in andere gevallen in 
overleg en samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld tot afspraken te komen (denk aan mi
lieuconvenanten en het algemeen verbindend ver
klaren van CAo's). Door de wijze waarop het 
Balanced Growth en het European Renaissance sce
nario tegenover elkaar worden geplaatst, suggereert 
het CPB evenwel dat er een scherpe keuze tussen 
beide beleidslijnen moet worden gemaakt. Of dat 
terecht is, kan men betwisten. Maar het is evenmin 
vanzelfsprekend, dat men naar believen voor bet ene 
en dan weer voor het andere kan kiezen. lmmers, als 
men op het ene beleidsterrein een goede marktwer
king tracht te bevorderen, maar deze op een ander 
terrein weer frustreert, zou het resultaat wei eens 

kunnen zijn, dat men op geen van beide terreinen 
zijn doeleinden realiseert. 

Een uitgestoken nek 

Er is echter geen reden om bij voorbaat ervan uit te 
gaan, dater slechts een keuze mogelijk zou zijn tus
sen het beleid van Balanced Growth en dat van 
European Renaissance. 8 Het moet voor de PvdA 
juist een uitdaging zijn om een meer 'linkse' variant 
van het Balanced Growth scenario te ontwerpen, 
waarin bijvoorbeeld integratie van de minimumuit
keringen in de belastingheffing gepaard gaat met het 
handhaven van de wettelijk geregelde bovenmini
male uitkeringen. Hoe een dergelijke 'linkse' va
riant van het 'rechtse' beleid in Balanced Growth er 
precies zou moeten uitzien en zou uitwerken, valt 
niet een, twee, drie aan te geven. Maar het zou ze
ker de moeite waard zijn als de PvdA zich daarin 
eens serieus zou verdiepen. 

Het Centraal Planbureau heeft met de publikatie van 
Scannin9 the Future en Nederland in Drievoud zijn nek 
uitgestoken. Door het arbitraire en geconstrueerde 
karakter van zijn toekomstscenario's te onderstre
pen, stelt het c P B zich bewust kwetsbaar op en legt 
daarmee zijn haast onaantastbare positie als 's Rijks 
orakel van Delphi in de waagschaal. Voor de kwali
teit van het politieke debat over het sociaal-econo
mische beleid kan dat geen kwaad. Het is nu aan de 
politici om het voorbeeld van het CPB te volgen en 
hun eigen toekomstbeelden te ontwerpen. 

8. In de Sociale nota '99 3 (Tweede 
Kamer, '992 - 1993, 22 8o2)stellende 
bewindslieden van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, De Vries en Ter Veld, 
dat het mogelijk is 'het goede van 

beide scenario's met elkaar te vereni
gen. ( ... ) Het is niet juist de nadruk op 
de vrije markt en intensivering van 
coordinatie als tegengestelden te zien.' 
(p.r4) Mijns inziens Iaten zij in hun 

korte reactie op Nederland in Drievoud 
echter niet overtuigend zien hoe beide 
benaderingen met elkaar kunnen wor
den verzoend. 
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Over illegalen 

J. WALLAGE 

Illegalen, zo zegt het woord 
bijna per definitie, horen 
hier niet. 

Staatssecretaris van 

Onderwijs . en Wetenschappen 
Militaire bescherming, be
lastingheffing, regels om 
interne conflicten ordente
lijk te beheersen maakten W aarom raken die paar 

woorden 'verwijderen' en 'verdwijnen' ons dan zo 
in het ruggemerg? Omdat het problemen bloot legt 
die we liever niet willen zien. Het gelijk van de 
eerstgeborene is een kwetsbaar gelijk. Ons exclusie
ve recht op de rijkdom en de voorzieningen van dit 
land worden vooral geschraagd door het feit dat wij 
er eerst waren. Toen Mario Cuomo en Lew Lehr
man campagne voerden om het gouverneurschap 
van de staat New York stelde Lehrman voor New 
York te sluiten voor nieuwe immigranten. 'We zit
ten vol' was zijn even eenvoudige als doeltreffende 
onderbouwing. Cuomo won het debat toch: 'Lew, 
als die wetten van jou aan het begin van de eeuw van 
kracht waren geweest was noch jouw grootvader uit 
Polen noch de mijne uit Italie hier binnengekomen.' 

De grens tussen legaal en illegaal wordt niet 
getrokken door wie buiten staat, maar door wie bin
nen is. En binnen is binnen. Waar legaliteit meestal 
een natuurlijk gezag heeft is dat met verblijfstitels 
moeizamer. De joodse vluchtelingen uit nazi-Duits
land werden legaal buiten de deur van ons land 
gehouden. Toelating had onze goede betrekkingen 
met de boze buur kunnen schaden. Wie terugkijkt 
voelt slechts schaamte. 

De wereld van grenzen, paspoorten en verblijfs
titels is het domein van het juridisch definieerbare. 
Maar het leert ons over de werkelijkheid net zo wei
nig als de voorschriften over wettige betaalmiddelen 
ons leren over de waarde van de gulden. Oat pleit 
niet tegen die voorschriften, maar voor een meer
dimensionale verkenning dan het formele aileen. 

Contributiebetalers 

De grens tussen mijn en dijn, tussen wij en hun, tus
sen eigen en vreemd is van aile tijden . Als Kai'n ge
straft moet worden omdat hij zijn broeder's hoeder 
niet wil zijn geeft God een zware straf: ' ... een zwer
ver en een vagebond zult ge zijn op de aarde ... ' 

De zeggenschap over grondgebied, van fysieke 
machtsuitoefening tot geformaliseerde regels heeft 
de stad-staat, het burgerschap, de natie gemaakt. 

het binnen aantrekkelijker dan buiten. Vaak - niet 
altijd - geeft een gemeenschappelijke taal uitdruk
king aan wat geleidelijk identiteit wordt. 

Waar vee! van deze regels de status quo dienden, 
bracht de handel de dynarniek. Aan de grens vond de 
afweging tussen andermans en eigen belang plaats. 
Begeerde goederen mochten naar binnen, besmette
lijke ziekten liever niet. Noodzakelijke arbeids
krachten waren welkom, gevreesde concurrentie op 
de arbeidsmarkt heel wat minder. En altijd was er 
dat gelijk van de vismarkt. De Iegaliteit staat aller
eerst ten dienste van de winnaars en pas dan van de 
verliezers. En op de voorwaarden van de eersten. 

Gemeenschappelijke arrangementen hebben de 
grens tussen binnen en buiten verder versterkt. De 
verzorgingsstaat is een onderlinge waarborgstaat: 
help jij mij dan help ik jou. Maar het is wei de solida
riteit van de contributiebetalers. En al binnen de 
grenzen wankelt dat wederzijds hulpbetoon. Niet 
zozeer de calculerende als wei de afwentelende bur
ger verschraalt het draagvlak. Het leidt tot een her
nieuwd normbesef waarin gezocht wordt naar een 
eigentijds equivalent van 'wie niet werkt zal ook niet 
eten'. Men moet niet aileen contributie betalen om 
mee te blijven delen, maar ook overigens eigen bij
dragen leveren. Voor Gasten aan Tafel is steeds rnin
der ruimte, zelfs al hebben ze een geldige verblijfsti
tel. Er vormt zich ook zonder de aanwezigheid van 
illegalen een legale, niet participerende onderklasse 
(wit en zwart), jegens wie het geldende gelijk-over
steken principe maar aarzelend wordt toegepast. 

Nu zou dit alles nog tot een vraagstuk van gelei
delijkheid en maatvoering kunnen worden verklaard 
als zich in historisch opzicht niet een revolutie vol
trok. Het einde van de geschiedenis is misschien niet 
daar, dat van de nationale staat kondigt zich onmis
kenbaar aan. 

Net op het moment dat sommigen bepleiten de 
Internationale niet meer te zingen heeft hij zich vol
trokken . De wereld is een marktplein . Handel, 
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bankwezen en communicatie spelen zich, bijna 
ongehinderd door landsgrenzen, wereldwijd af. 
Europa trekt zijn consequenties, hoe moeizaam dat 
ook gaat. Vrij verkeer van personen en goederen 
binnen Europa maakt dat onze grens niet meer bij 
Roosendaalligt, maar in Zuid-Spanje, niet meer bij 
Lobith maar bij bet !Jzeren Gordijn, onzaliger nage
dachtenis. Het is de spanning tussen open grenzen 
en voor illegal en gesloten voorzieningen waar wij nu 
op stuiten. Kon de stad-staat de poorten sluiten, de 
afgrendeling van ons eigen belang is heel wat com
plexer. 

Eerlijk deleR 
Deze spanning wordt nog vergroot door ongehoor
de verschillen in welvaart tussen Ianden in Oost en 
West, Zuid en Noord en een mobiliteit die ook · 
geheel nieuwe dimensies heeft gekregen. Alles bij
een staat niet alleen de legitimiteit van ons handelen 
('streng maar rechtvaardig' zeggen we), maar ook 
de effectiviteit ervan ter discussie: wie immers het 
vraagstuk van de ongenode gasten af doet met 'ze 

· moeten er uit', zal tenminste moeten erkennen dat 
'ze' er met open grenzen ook zo weer in zijn. 

Deze situatie confronteert ons vooral met veel 
ongerijmdheden in ons eigen denken en handelen. 
'Eerlijk delen' zeiden we. Oat kost ons voor wie hier 
legaal verblijft al de grootste moeite, voor wie bui
ten staat hebben we de solidariteit op afstand, ont
wikkelingssamenwerking geheten. Steeds vaker 
wordt dat budget aangesproken om binnenlandse 
problemen met aanwezige buitenlanders op te los
sen, een vervuiling van begrippen en intenties waar 
Jan Pronk zich terecht tegen keert. 

Wanneer op moreel goed te verdedigen gronden 
wordt bepleit het onderscheid legaal/illegaal van 
zijn scherpte te ontdoen moeten de consequenties 
daarvan met name voor de legaal hier verblijvenden 
goed worden bezien. Bij gebrek aan landsgrenzen 
verleggen we de streep tussen mijn en dijn naar de 
voorzieningen. Aanspraak op die voorzieningen 
wordt ontleend aan de verblijfsstatus. Wie het met 
het begrip illegaal wat minder nauw wil nemen ont
neemt vee! migranten bun sterkste argument op vol
ledige participatie, namelijk.hun rechtmatige aan
wezigheid, burger als alle andere. En dat probleem 
wordt met de in redelijkbeid te verwachten aanzui
gende migratie alleei-1 maar groter. 

Maar dat is niet de enige ongerijmdheid. Een van 
de kerndoelen van de verzorgingsstaat is de garantie 
van een aantal basisveiligheden voor iedereen. De 
gezamenlijke arrangementen waren van minimum
loon tot oudedagsvoorziening, van verzekering te-

gen werkloosheid tot bescherming tegen de gevol
gen van arbeidsongeschiktheid ook bedoeld om een 
onderklasse te voorkomen. Althans binnen de toen 
nog afgegrendelde landsgrenzen. De illegaal werkt 
vaak niet aileen beneden het minimumloon, bij ziek
te wordt er niet doorbetaald, bij invaliditeit is er 
geen basis voor bestaanszekerheid. Dezelfde sociale 
voorzieningen die ons land voor buitenlanders zo 
aantrekkelijk maken verliezen hun binnenlandse 
universele betekenis naarmate bet aantal illegalen 
toeneemt. Bij premiebetaling door illegale werkne
mers ontstaat een schemerzone, die aan deze para
dox niet wezenlijk afdoet. 

Natuurlijk men kan dit - met Abram de Swaan -
zien als een vorm van internationale herverdeling 
van welvaart, wat we niet brengen komt men wei 
halen. Maar waar het stelsel al bijna kantelt onder de 
last van zwarte en grijze circuits van hier legaal ver
blijvenden is er weinig fantasie nodig om zich de 
opstand van de contributiebetalers vroeger of later 
voor te stellen. Het zal er toe leiden dat vee! collec
tieve arrangementen gei'ndividualiseerd zullen wor
den, gemeenschappelijke basispakketten zullen ver
smallen, wie zich kan bijverzekeren gaat zijn gang 
maar. Zo bezien leidt al te makkelijk solidariteits
denken snel tot zijn eigen teloorgang. De risico's 
van 'ieder voor zich' zien we in de Verenigde Staten. 
Velen waren daar via hun werk individueel verze
kerd tegen ziekte en invaliditeit. Wie daar zijn baan 
verliest raakt ook zijn sociale zekerheid kwijt. Der
tig miljoen onverzekerde Amerikanen hopen dat 
President Clinton een gemeenschappelijk draagvlak 
weet te organiseren voor individuele medische kos
ten. 

Het vraagstuk van mensen zonder geldige ver
blijfstitel gaat dan ook niet alleen over het handha
ven van de rechtstaat, maar zeker zo zeer over het 
handhaven van de verzorgingsstaat. Het sociale con
tract is een afspraak tussen de deelnemers, geen 
voorziening met een onbeperkte open inschrijving. 

Bij het verder vervagen van de grens tussen men
sen met en zonder een geldige verblijfstitel komen 
ook die twee arbeidsmarkten die zich bij ons hebben 
ontwikkeld in een ander Iicht te staan. Die ene, de 
officiele en die andere, die Felix Rottenberg 'de 
derde wereld aan de Noordzee' noemde. Nu bevin
den op die laatste markt vraag en aanbod zich in het 
illegale: werkgevers behoren niet onder het mini
mumloon te betalen, werknemers horen een ver
blijfsvergunning te hebben. Wie die markt wil wit
ten zal vroeger of later de prijs van een principiele 
discussie over de functie van het minimumloon 
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moeten betalen. Het is niet aannemelijk dat de belo
ning voor eenvoudig werk zo zal worden opgetrok
ken dat het aanbod op de officH!le arbeidsmarkt vol
doende zal zijn. Wie geen grens wil trekken, dat wil 
zeggen, of die oude door douane en marechaussee te 
bewaken grens, of die nieuwe rond voorzieningen 
en arbeidsmarkt, moet wei consequent zijn en de 
gevolgen daarvan voor onze verzorgingsstaat onder 
ogen zien. 

Retoriek 

De scherpte van het debat over illegalen in onze par
tij duidt op diepe onzekerheid. Vee! daarvan valt te 
herleiden tot een onverwerkt verleden. Toen tussen 
de wereldoorlogen de ultieme poging werd gedaan 
arbeiders over de grenzen heen te organiseren tegen 
het opkomend fascisme gebeurde dat onder die oude 
banier 'arbeiders hebben geen vaderland'. De soci
aal-democratie behield zijn intemationale idioom, 
maar verankerde zich steeds meer in de nationale 
context. Na 1945 verdiepte die band met het eigen 
land; de regeringsdeelname bracht de verzorgings
staat, die op zijn beurt de verzoening bracht tussen 
de partijen die een generatie eerder elkaar nog poli
tiek en maatschappelijk naar het Ieven stonden. 

En hoewel velen onze intemationale verant
woordelijkheid levend trachtten te houden, Tin
bergen, Mansholt en Pronk om slechts enkelen te 
noemen, blijft verbondenheid met de allerarmsten 
vaak in retoriek steken. Onze inbedding in Europese 
Gemeenschap en Atlantisch Bondgenootschap is in 
de praktijk van alle dag vele malen sterker dan onze 

feitelijke betrokkenheid bij de Derde Wereld. De 
val van de Muur brengt de armoede fysiek en psy
chologisch dichterbij, maar dat leidt eerder tot de
fensief gedrag dan tot een bevrijdend nieuw gebaar 
van intemationale solidariteit. Zo bezien is het te 
begrijpen dat velen onze schuld jegens de armsten 
ten dele denken te vereffenen door de illegale eco
nomische gelukzoekers in ons land maar te gedogen. 

Tussen twee uitersten zullen we op de tast verder 
moeten. Niet de illusie Iaten voortbestaan dat met 
een consequent maar humaan uitwijzingsbeleid oor
zaken van de aanwezigheid van illegalen worden 
weggenomen. Grote welvaartsverschillen, open 
grenzen en toenemende mobiliteit zullen Ianden als 
de onze eerder meer dan minder confronteren met 
mensen die de welvaart zelfkomen halen. Maar ook 
die andere uitweg, gedogen, of dan ten minste het 
gedogen van het gedogen, is ons niet gegeven. Het 
zal de positie van legale migranten geleidelijk onder
mijnen, het beperkt het draagvlak voor voortgaande 
immjgratie van politieke vluchtelingen en ontheem
den, het zal de druk op beperking van gezinshereni
ging doen toenemen en het versterkt de nu al aan
wezige erosie van onze sociale zekerheid. En hoven
a!: waar angst en onzekerheid bij de autochtone be
volking nu al leidt tot bedenkelijke signalen van 
vreemdelingenhaat jegens voluit tot participatie ge
rechtigde rnigranten zal een vervaging van de grens 
tussen legaal en illegaal die veenbrand alleen maar 
aanwakkeren. De humaniteit is gediend m~t de nu
ance. 
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Een paar stappen te 
we1mg 

N. F. Roest bespreekt: 

Varia!ie in Bestuur. Een visie op lokaal 

bestuur, reoiovormina en provincie. 

Commissie DeZeeuw, Centrum voor 

Lokaal Bestuur / Wiardi Beckman 

Stichting, Amsterdam, 1992 . 

In de eerste helft van de jaren 'So 

werd een jarenlange discussie 
over de 'reorgarusatie van het bin
nenlands bestuur' door de toen
malige regeringscoalitie van CDA 

en vvo als een nachtkaars ge
doofd . Via 'verlengd lokaal be
stuur' moesten regionale proble
men voortaan maar worden opge
lost door samenwerking van ge
meenten. Daartoe werd de Wet 
gemeenschappelijke regeling 
(wGR) verrueuwd. De PvdA ver
zette zich destijds vergeefs tegen 
deze gang van zaken. Zij wees op 
de noodzaak van bestuur op regio
nale schaal. Daarvoor was door 
het kabinet-Den Uyl voorgesteld 
om 'regionale doe-provincies' te 
vormen, waarin de bestaande 
provincies zouden opgaan. Ons 
verzet tegen de toenmalige rege
ringsonmacht mocht niet baten. 
Sterker nog, de bestaande regio
nale besturen in Rijnmond en de 
agglomeratie Eindhoven werden 
opgeheven. 

Een op dat moment ogen
schijnlijk klein wapenfeitje van de 
PvdA was een motie van van de 
Kamerleden Stofl"elen en Alders, 
waarin werd uitgesproken dat de 
Wet gemeenschappelijke regelin
gen 'geen bevredigende bestuur
lijke oplossing' zou bieden voor 
de grootstedelijke agglomeraties. 
In die motie werd de regering ver
zocht in overleg met de betrokken 

gemeentebesturen te zoeken naar 
de 'meest geeigende bestuurlijke 
structuur' voor de grootstedelijke 
regia's. De motie - aangenomen 
met de steun van vvo en D66, 
terwijl CDA, PPR en klein rechts 
tegen waren - werd door de toen
malige minister van Binnenlandse 
Zaken naast zich neergelegd. Ook 
de (groot)stedelijke regia's moes
ten zich maar zien te redden met 
deW GR. 

Wie weet hoe het toegaat in inter
gemeentelijke samenwerking in 
stedelijke gebieden, zal het niet 
verbazen dat Stoffelen en Alders 
gelijk kregen. Wel gebeurde dat 
vee) sneller dan verwacht werd. 
Want al in 1989 werd door ver
schillende deskundige instanties 
(Commissie-Montijn,WRR,RBB) 
geconstateerd dat het bestuur in 
de grootstedelijke regia's niet was 
berekend op de taken die vervuld 
moesten worden. De RBB noem
de het gebruik van de w G R in de
ze gebieden 'ineffectief, ineffi
cient en moeilijk democratisch 
controleerbaar'. 

Deze constateringen zetten 
een bestuurlijk-organisatorisch 
(groei)proces in gang - aangeduid 
met termen als 'Bestuur op Ni
veau' (BoN) en 'Kaderwet be
stuur in verandering' - dat staps
gewijs moet leiden tot een krach
tig en volwaardig regionaal be
stuur in de (groot)stedelijke ge
bieden. De gebieden moeten bin
nen een aantal jaren beschikken 
over een bestuurslichaam dat be
slissingen kan nemen en (doen) 
uitvoeren, waarvoor de bevoeg
heden nu nog bij de afzonderlijke 
gemeenten, provincies, functio 
nele bestuursvormen of het rijk 
berusten. Gelet op het gewicht 
van de taken en bevoegdheden 
van deze stadsgewestelijke bestu-

ren, is 
van het 
uiteinde 
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ren, is rechtstreekse verkiezing 
van het algemeen bestuursorgaan 
uiteindelijk geboden. 

lk ga ervan uit dat dit soN
proces bekend is. Wel wil ik op
merken - en gezien het verleden 
is het ook opmerkelijk - dat de 
noodzaak van krachtig en vol
waardig stadsgewestelijk bestuur 
niet meer omstreden is. Opval
lend is de eenstemmigheid in de 
Tweede Kamer over deze nood
zaak. Begin dit jaar vonden CDA 

en PvdA zich in een aantal moties, 
die in de Kamer een ruime meer
derheid kregen. 

CDA 

Die eenstemrnigheid lijkt (nog?) 
niet aanwezig, wanneer het gaat 
om wat er verder moet gebeuren 
met de organisatie van het open
baar bestuur in Nederland. Im
mers, wanneer in de (groot)ste
delijke gebieden regionale be
stuursvormen komen, heeft dat 
gevolgen voor de bestaande over
heden. Hun functie en positie in 
het 'bestuurlijk krachtenveld' 
zullen veranderen - en mogelijk 
zelfs verdwijnen - wanneer en 
naarmate stadsgewestelijke be
sturen een rol gaan spelen. 

Over deze vraag - 'Wat doen 
we met de rest van Nederland?' 
zijn de meningen nog lang niet 
uitgekristalliseerd. Opvallend is 
we! dathet CDA (althans de Twee
de-Kamerfractie van onze rege
ringspartner) hierover een stand
punt naar buiten heeft gebracht, 
dat uitblinkt door heldere een
voud en dat inhoudelijk verdraaid 
veellijkt op het vroegere voorstel 
tot vorrning van geregionaliseer
de provincies. Kort weergegeven 
wil het CDA hetland (dus zowel 
stad als platteland) verdelen in 
circa 25 regio's met elk een eigen 
bestuur dat bovengemeentelijke 
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bevoegdheden uitoefent met in
begrip van de huidige provinciale 
bevoegdheden. 

Binnen de PvdA is de meningsvor
ming nog niet zover uitgekristalli
seerd. Om 'een opinierende bij
drage' aan de gedachtenwisseling 
binnen de partij te leveren en om 
bij te dragen aan een heldere 
standpuntbepaling van de PvdA 
stelde het bestuur van het Cen
trum voor Lokaal Bestuur ( c LB) 

een commissie in. Deze commis
sie - voorgezeten door Friso de 
Zeeuw en dus de 'Comrnissie De 
Zeeuw' genoemd - bracht on

_langs haar eindrapport uit, onder 
de titel 'Variatie in Bestuur'. De 
comrnissie pleit voor een gedif
ferentieerde ontwikkeling van het 
bestuur. In zeven stedelijke gebie
den moet volwaardig, rechtst
reeks gekozen regiobestuur tot 
ontwikkelingkomen. Degemeen
ten in deze regio's moeten zich 
bezighouden met de dagelijkse 
leefomgeving van de bevolking en 
daarvoor de nodige bestuurlijke 
bevoegdheden hebben. De stede
lijke centrurngemeenten moeten 
worden gesplitst in kleinere ge
meenten. De provinciale bemoei
enis met de stadsgewesten moet 
zoveel mogelijk worden vermin
derd. Maar de stedelijke regiobe
sturen kunnen volgens de com
missie niet helemaal provincievrij 
worden. Ermoeteen bovenregio
naal bestuur in stand blijven. 
Daarvoor moeten de bestaande 
provincies in het westen van het 
land worden samengevoegd tot 
een Randstadprovincie. In de rest 
van Nederland kan de situatie 
ongewijzigd blijven. Gemeenten 
kunnen op basis van de (iets 'aan
gescherpte') WGR in onderlinge 
samenwerking en onder toezicht 
en met stimulering van de provin-

cie voorzien in regionale maatre
gelen, daar waar die nodig zijn. 

Het rapport van de Commissie
De Zeeuw kan inderdaad een bij
drage leveren aan de gedachten
vorming en standpuntbepaling 
van de PvdA over de ontwikkeling 
van de bestuurlijke organisatie. Er 
valt in elk geval niet aileen veel op 
te mer ken over, maar ook aan te 
merken op het rapport. 

In de eerste plaats moet men zich 
afvragen of het bij de samenstel
ling van de commissie bij het c L s 
niet bekend was dat er, 66k bin
nen de partij, verschillende me
ningen Ieven over de toekomstige 
ontwikkeling van de inrichting 
van het openbaar bestuur. Een be
langrijk punt van verschil in visie 
betreft de positie en ontwikkeling 
van de huidige provincies. Ge
geven dat verschil van opvatting 
wekt het verbazing dat de inbreng 
vanuit de grote steden en groot
stedelijke regio's in de samenstel
ling van de Comrnissie-De Zeeuw 
getalsmatig vee! minder gewaar
borgd was dan die uit provinciale 
hoek. 

Wanneer de samenstelling van 
de commissie evenwichtiger was 
geweest, was de kans op een meer 
afgewogen rapport groter ge
weest. Nu zal in de discussie over 
het rapport een aantal dingen 
moeten worden rechtgezet. Ik wil 
daaraan een bijdrage leveren. 

Ik laat de details buiten beschou
wing en richt mijn commentaar 
op drie hoofdthema's: 

- de mate waarin regionaal 
bestuur in Nederland nodig is; 
- de verhouding tussen regio
bestuur en lokaal bestuur; 
- de vraag naar 'intermediair 
bestuur' tussen regio's en rijk. 

533 



534 

Mate van regiobestuur 
De Commissie-De Zeeuw onder
schrijft de noodzaak van regionaal 
bestuur in de vier grootstedelijke 
gebieden (Amsterdam, Rotter
dam, Den Haag en Utrecht) . Zij 
noemt het 'aanvaardbaar' dat het 
kabinet daaraan nog drie gebieden 
heeft toegevoegd (Eindhoven/ 
Helmond, Arnhem/Nijmegen en 
Enschede/Hengelo), maar de 
noodzaak tot 'centrale sturing' 
doet zich hier volgens de commis
sie minder voelen. Tegen uitbrei
ding van het aantal BoN -gebieden 
op dit moment heeft de commis
sie bedenkingen, omdat de 'inten
sieve maatschappelijke samen
hang ontbreekt'. 

Deze gedachtengang van de 
commissie wordt niet onder
bouwd. De commissie merkt te
recht op dat duidelijk gemaakt 
moet worden welke 'intensiteit 
en dynamiek van de maatschappe
lijke samenhangen' in een gebied 
bepalend worden geacht om voor 
dat gebied een regionale bestuurs
vorrn tot stand te brengen. Maar 
zonder expliciet te maken welke 
criteria zijzelf daarvoor aanlegt, 
maakt zij wel keuzen tussen de 
stedelijke regio's waar het BON
proces (op dit moment) wel en 
waar het niet moet plaatsvinden. 
Op geen enkele wijze toont zij aan 
dat en in welk opzicht de 'maat
schappelijke samenhang' - en 
daarmee de bestuurlijke proble
matiek - in de zeven genoemde 
BON-regio's groter is dan die in 
bijvoorbeeld de stadsgewesten Lei
den, Dordrecht, Haarlem, Gro
ningen, Tilburg, Breda of Maas
tricht. Specifiek vergelijkend on
derzoek tussen stadsgewesten is 
mij niet bekend. Uit het v N G

onderzoek 'Steden vergeleken' 
(1984/ 1985) kwam evenwel een 
zeer genuanceerd beeld naar 
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voren over de mate waarin de 
(groot) stedelijke problematiek in 
een aantal stedelijke gemeenten 
voorkomt. Het is dus niet zo mak
kelijk de stedelijke gebieden te 
onderscheiden naar de intensiteit 
van bestuurlijke problematiek. 
Mijns inziens het veel meer om 
een aliJdende schaal van de mate 
waarin e.en gebied te maken heeft 
met regionale problemen. Dat 
betekent dat in elke regio waar 
zich op een gegeven moment de 
noodzaak voordoet, volwaardig 
regionaal bestuur tot stand moet 
worden gebracht. 

Dat moet naar mijn mening zowel 
voor stedelijke als voor niet
stedelijke ('landelijke ') gebie
den gelden. De Commissie-De 
Zeeuw maakt echter een - op
nieuw niet onderbouwd - onder
scheid tussen de grootstedelijke 
gebieden en andere regio' s om 
vervolgens twee 'modellen'(!) te 
presenteren voor de ontwikkeling 
van de binnenlandse bestuursor
ganisatie: een met een 'volwaar
dig' regionaal bestuur voor de ste
delijke agglomeraties en een voor 
de landelijke gebieden, waarin in
tergemeentelijke samenwerking 
op basis van de ( aangescherpte) 
WGR de 'aangewezen weg' is. De 
commissie wijst dus de ontwikke
ling van 25 'volwaardige' be
stuursregio's, zoals bepleit vanuit 
het c D A, resoluut van de hand. 

De argurnenten daarvoor 
overtuigen echter niet. In de eer
ste plaats generaliseert de com
missie ten onrechte alle 'niet
grootstedelijke' gebieden. Ook in 
sommige 'landelijke' gebieden 
kan zich een dringende noodzaak 
van krachtig regionaal bestuur 
(gaan) voordoen. Zo zijn er goede 
redenen te noemen om ten be
hoeve van het behoud en de ont-

wikkeling van het Groene Hart 
van Holland een krachtig regiobe
stuur te vormen. Hetzelfde geldt 
voor Het Gooi. In de tweede 
plaats lijkt de Commissie-De 
Zeeuw te vergeten dat het met 
'verlengd lokaal bestuur' moeilijk 
is om tot integraal democratisch 
bestuur te komen. Dat geldt waar 
het gaat om integrale behartiging 
van gemeentelijke taken, maar 
het gaat in nog sterkere mate op 
voor de zeer wenselijke in bedding 
van allerlei functionele bestuurs
vorrnen in integrale bestuursli
chamen. De terecht ook door de 
commissie gewenste vereenvou
diging van het bestuur kan in de 
landelijke regio's niet worden 
waargemaakt. 

Het is niet onjuist dat de comrnis
sie rekening wil houden met het 
verschil in intensiteit van de be
stuurlijke problematiek tussen de 
regio' s (gesteld dat die verschillen 
inzichtelijk te maken zijn). Het is 
dan ook niet bezwaarlijk dat de 
commissie pleit voor differentia
tie in de bestuurlijke regiovor
ming, maar wel dat zij die presen
teert als het ui teindelijke perspec
tief ( eindmodel) voor de bestuur
lijke organisatie. Het gevaar van 
de gedachtengang van de commis
sie is dat zij de ontwikkeling van 
effectieve, efficiente en democra
tische regionale bestuursvorrnen 
belemmert in gebieden- stedelijk 
of niet- waar dat gelet op maat
schappelijke samenhangen en op 
te lossen problemen nodig wordt. 

Reaiobestuur en lokaal bestuur 
Een van de belangrijkste redenen 
om in de stedelijke gebieden re
giobesturen te vorrnen, is dat een 
aantal huidige gemeentelijke ta
ken en bevoegdheden moeten 
worden vervuld op ~en grotere 
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schaal dan die van de afzonderlijke 
gemeenten. In algemene zin moet 
het uitgangspunt naar mijn me
ning zijn, dat zaken van regionaal 
belang worden vervuld op regio
nale schaal. Daarbinnen worden 
zaken die de dagelijkse (lee£) om
geving van mensen betreffen, be
hartigd en afgedaan op dat ni
veau. 

Dit uitgangspunt wordt in het 
algemeen in brede kring onder
schreven. Verschillen treden ech
ter op in de concretisering en uit
werking ervan. 

Ook in het stedelijk-regionale 
bestuursmodel van de Commis
sie-De Zeeuw wordt een aantal 
van de huidige taken van de ge
meenten overgeheveld naar re
gionaal niveau. De commissie 
sluit zich aan bij de taakverdeling 
die het kabinet heeft opgenomen 
in so N-2. Terecht pleit de com
missie ervoor dat bevoegdheden 
relatief eenvoudig moeten kun
nen overgaan van gemeenten naar 
regio. Het zou goed zijn geweest, 
wanneer zij die gedachte van Aex
ibiliteit in bestuurlijke competen
ties wat verder zou hebben uitge
werkt. A Is daarvoor een goed sys
teem kan worden ontwikkeld, is 
dat mijns inziens een wezenlijker 
vernieuwing van het bestuur dan 
het vastleggen van een meer op de 
huidige problemen toegesneden 
(maar opnieuw starre) verdeling 
van bevoegdheden tussen regio en 
gemeenten. 

De Commissie-De Zeeuw is van 
mening dat de centrumgemeen
ten in de stedelijke gebieden tege
lijk met de vorming van een stads
bestuur moeten worden gesplitst 
in kleinere gemeenten. Ik ben het 
daarmee eens, maar ik vraag me af 
waarom dit alleen voor de cen
trumaemeente zou moeten gelden. 
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Mijns inziens gaat het erom de 
schaal van het lokaal bestuur te 
brengen op dat van de dagelijkse 
leefomgeving. Dat moet gelden 
voor alle gemeenten in de regio. 
Gemeenten als Zoetermeer en 
Haarlemmermeer (beide ruim 
1 oo.ooo inwoners) komen even
zeer in aanmerking voor opsplit
sing als de centrumgemeente in 
hun regio. Aanvankelijk meende 
ik uit het rapport te mogen begrij
pen dat de commissie dit ook zo 
bedoelde. Bij de presentatie van 
het rapport heeft de voorzitter 
van de commissie echter gezegd 
dat opsplitsing van de grote stad 

-de randgemeenten moet gerust
stellen, zodat 'deze niet meer 
bang hoeven te zijn dat ze worden 
overlopen door de grote stad' 
(Trouw, 16-Io-92). Dat is een in 
het rapport niet uitgesproken 
overweging, waarop veel valt af te 
dingen. 

Vol gens de Commissie-DeZeeuw 
moeten de centrumgemeenten 
worden opgedeeld in nieuwe ge
meenten van ten minste 25.ooo 
inwoners. Waarop dat cijfer is 
gebaseerd wordt niet toegelicht, 
maar vermoedelijk berust het op 
de gedachte dat een bestuurge
bied van die omvang het mogelijk 
maakt full-time dagelijks bestuur
ders aan te stellen en een bepaalde 
mate van ambtelijke ondersteu
ning te garanderen. De vraag is 
dan wel, waarom dit aileen moet 
gelden voor gemeenten die ont
staan na opsplitsing van grotere 
gemeenten. Als het wenselijk is 
gemeenten van die omvang in te 
stellen, moet dan niet evenzeer 
worden overgegaan tot opheffing 
van bestaande gemeenten van 
kleiner formaat door ze samen te 
voegen tot/met gemeenten van 
de vereiste grootte? 

Rand(stad)provincie? 
Behalve over een aantal groot
schalige bevoegdheden van de 
huidige gemeenten moeten regio
nale besturen ook de beschikking 
krijgen over belangrijke verant
woordelijkheden, die thans wor
den vervuld door de provincie. 
Een belangrijk punt van discussie 
daarbij is, of aile provinciale be
voegdheden moeten overgaan 
naar de regiobesturen. 

Ook de Commissie-De Zeeuw 
vindt dat de provincie zich moet 
terugtrekken uit de grootstede
lijke gebieden, wanneer daar vol
waardig regionaal bestuur tot 
stand komt. De provinciale be
moeienis moet worden terugge
bracht tot een minimum. 'Vol
strekt provincievrij kan echter 
niet', aldus de commissie in haar 
rapport. Zij meent dat er een bo
venregionaal coordinerend be
stuursorgaan moet zijn en dat mag 
niet het rijk zijn, want dat zou een 
centralistische tendens zijn, waar
van de commissie zegt niet ge
charmeerd te zijn. Om de terug
trekking van de provincies in de 
Randstad te bevorderen en om te 
voorkomen dat deze provincies te 
dicht zitten op de gemeenten in de 
niet-stedelijke regio's, moeten ze 
worden samengevoegd tot een 
Randstadprovincie. Aldus komt 
de commissie voor de Randstad 
uit op wat zij een model van 
'drie-en-een-halve bestuurslaag' 
noemt: gemeenten, regiobe
stuur in de stedelijke regio's, een 
Randstadprovincie en het rijk. 

Dit deel van het rapport is het 
allerzwakst. 

In de eerste plaats is het de vraag, 
of en waarom voor de coordinatie 
op het niveau van de Randstad een 
afzonderlijk bestuursorgaan nodig 
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zou zijn. De commissie geeft geen 
indicatie van onderwerpen waar
voor zo 'n krachtige coordinatie 
vereist is. Natuurlijk zullen de 
regio's hun beleid op elkaar moe
ten afstemmen, maar daarvoor 
bestaat in de Nederlandse be
stuursstructuur al sinds jaar en dag 
de mogelijkheid: overlea en samen

werkinB. Op geen enkele manier 
maakt de commissie duidelijk, 
waarom tussen de regio's in de 
Randstad samenwerking ontoe
reikend zou zijn voor coordinatie, 
terwijl zij 'verlengd lokaal be
stuur' daarvoor wei de aangewe
zen weg vindt in andere del en van 
het land. Op analoge wijze zou 
'verlengd regionaal bestuur' kun
nen voorzien in de coordinatie 
tussen de Randstadregio's. Ook 
tussen de huidige provincies op 
Randstadniveau kan in de (toege
nomen) coordinatiebehoefte nog 
ruimschoots worden voorzien 
door samenwerking. De commis
sie spreekt van een 'heel intensie- · 
ve' samenwerking tussen de hui
dige Randstadprovincies. Maar 
die intensiteit valt mijns inziens 
nogal mee: voorlopig is overleg 
nog voldoende voor afstemming 
van het beleid. Niet valt in te zien 
waarom dat wezenlijk zal veran
deren, wanneer de Randstad zal 
zijn verdeeld in volwaardige be
stuursregio 's. 

Een tweede punt van kritiek op 
het voorstel van de Commissie
De Zeeuw tot vorming van een 
Randstadprovincie houdt in dat 
het niet consistent is. 'Voor de 
werkgroep staathet buiten kijf dat 
een respectabel aantal taken van 
de provincie overgedragen client 
te worden aan het volwaardig re
gionaal bestuur; dat geldt bijvoor
beeld grotendeels voor de ruim
telijke ordeningstaken (streek-
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planbevoegdheid), verkeer en 
vervoer, planning van zorgvoor
zieningen en milieu taken', aldus 
het rapport. 

Dan rijst echter wei de vraag, 
met welke bevoegdheden en in
strumenten een Randstadprovin
cie dan nog de coordinatie tussen 
de regio's tot stand kan brengen. 
Als zij is ontdaan van al dan niet 
aile bevoegdheden van de huidige 
provincies, kan zij in feite aileen 
maar via overleg proberen de re
giobesturen tot afstemming van 
bestuur te brengen. Oat kunnen 
die regiobesturen echter zelf ook 
wei; een Randstadprovincie zou 
dat interregionaal overleg slechts 
compliceren. Zo 'n bestuurlijke 
papieren tijger kan niet worden 
gekarakteriseerd als 'volwaardig' 
bestuur; het is een marginaal be
stuurslichaam: meer een randpro
vincie dan een 'Randstadprovin
cie'. 

Rechtstreekse verkiezing er
van zou volstrekt misplaatst zijn. 
Als een Randstadprovincie in staat 
moet zijn coordinatie tussen de 
regio 's te bewerkstelligen, dan 
moet zij daarvoor de bevoegdhe
den en instrumenten behouden 
c. q. verkrijgen. Maar dan kan niet 
meer gesproken worden van 
'provincie-arme' regiobesturen. 
Bovendien is er dan sprake van 
vergroting van de 'bestuursdicht
heid'. De Commissie-De Zeeuw 
spreekt weliswaar over een 'drie
en-een-halve-bestuurslaag', maar 
dat is verhullend woordenspel. 
Als naast regiobesturen een Rand
stadprovincie wordt ingesteld, 
die rechtstreeks wordt gekozen 
en die beschikt over bestaande of 
nieuwe coordinerende bevoegd
heden, dan is dat zonder meer een 
extra bestuurslaag. Zo'n bestuurs
lichaam zal zich op de een of ande
re manier (willen) manifesteren 

en profileren. Daarmee neemt het 
aantal spelers op het 'bestuurlijk 
midden veld' verder toe en dat 
vergroot slechts de complexiteit 
en de dichtheid van het bestuur. 

Ik laat dan nog maar de vraag 
buiten beschouwing hoe het han
delen van de Randstadprovincie 
en dat van de andere provincies 
op elkaar moeten worden afge
stemd. 

Ten derde is vorming van een 
Randstadprovincie volgens de 
Commissie-De Zeeuw noodzake
lijk om decentralisatie van rijksta
ken te bevorderen. Bij nadere 
beschouwing blijkt die stelling 
toch minder houdbaar dan op het 
eerste gezicht het geval lijkt te 
zijn. In de eerste plaats is er in rijk
staken altijd een element van een
heid van bestuur op nationaal ni
veau aanwezig. Oat kan ook door 
een Randstadprovincie niet wor
den overgenomen. Wat er dan 
overblijft van de huidige rijks
taken, komt naar mijn mening in 
aanmerking voor overdracht aan 
de bestuursregio's. Daarnaast is 
bij toekenning van rijkstaken en 
-bevoegdheden aan een Randstad
provincie maar in een zeer forme
le zin sprake van 'decentralisatie'. 
De taakuitoefening op zo 'n Rand
stadschaal staat feitelijk net zo 
ver, en in de beleving wellicht 
zelfs verder, af van het regionaal 
en lokaal niveau als die op rijksni
veau. 

In de vierde plaats stelt de com
missie dat 'de herkenbaarheid van 
het provinciaal bestuur - die nu 
zeer laag is - met de vorming van 
een Randstadprovincie eerder zal 
toe- dan afnemen'. Ik acht die 
stelling volstrekt onbewezen. Of 
een bestuursorgaan herkenbaar is 
voor de bevolking, is vpor een be-
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langrijk dee! afhankelijk van zijn 
bestuurlijke betekenis. Die is ui
terst gering voor een Randstad
provincie met voor de burger 
weinig herkenbare bestuurlijk
coordinerende taken. Of meent 
de commissie dater in de beleving 
van de bevolking zoiets bestaat of 
zal ontstaan als een Randstad
identiteit en, zo ja, waarop is die 
mening gebaseerd? 

Daarnaast rijst de vraag waar
om de commissie het voor andere 
delen van het land kennelijk niet 
zo bezwaarlijk vindt dater weinig 
'herkenbare' provincies blijven 
voortbestaan. Zij wijst immers 
provinciale schaalvergroting bui
ten de Randstad van de hand. 

Het mag duidelijk zijn dat een 
Randstadprovincie als zelfstandig 
bestuurslichaam naar mijn me
ning weinig reden tot ontstaan 
heeft. Waar coordinatie op Rand
stadniveau nodig is, kan daarin 
worden voorzien via samenwer-
king. 

Oat betekent niet dat ik vind 
dat de nieuw te vormen regio's 
provincie-arm of zelfs provincie
vrij moeten worden gemaakt. ln
tegendeel, ze moeten ze!J provincie 

worden aemaakt. De reden voor 
deze stelling is van pragmatische 
en juridische aard. De Grondwet, 
althans de interpretatie die onzc 
rechtsgeleerden eraan geven, be
paalt dat het grondgebied van 
Nederland moet zijn ingedeeld in 
provincies. Om de te vormen 
bestuursregio' s provincievriJ te 
maken, zou de Grondwet moeten 
worden gewijzigd. Oat kost veel 
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tijd. De totstandkoming van re
giobestuur in het westen van het 
land mag daardoor niet vertraagd 
worden en dat hoeft ook niet. 
Door de huidige provincies (te 
beginnen in de Randstad) te split
sen in de afzonderlijke regio's, die 
provinciale status krijgen, gaan de 
provincies op in de regio's. 

Aile sebieden 

En zie daar, dat is het model dat de 
PvdA jarenlang heeft bepleit en 
dat, inderdaad, inhoudelijk zeer 
dicht komt bij het recente CDA
voorstel voor de toekomstige in
_richting van het binnenlands be
stuur. 

De commissie wenste een lange
termijnperspectief te bieden voor 
de ontwikkeling van de bestuurlij
ke organisatie, maar zij is blijven 
steken bij een tussenstap. Het 
perspectief moet naar mijn me
ning zijn dat in aile regio's een 
volwaardig regionaal bestuur tot 
ontwikkeling komt. Oat zal via 
een gedifferentieerd en gefaseerd 
groeiproces moeten gebeuren. 
Op die wijze kan niet aileen Aex
ibel worden ingespeeld op be
hoeften die zich in concrete geval
len op bepaalde momenten voor
doen, maar ook uit een oogpunt 
van haalbaarheid en financien zijn 
differentiatie en fasering van dit 
proces wenselijk en onvermijde
lijk. Een bestuurlijke regionalisa
tie die wordt uitgevoerd als een 
'grote operatie' zal - zo heeft de 
ervaring met eerdere pogingen 
geleerd - immers stuiten op 

zowel verzet als op de grenzen van 
betaalbaarheid. Gegeven de on
vermijdelijkheid van differentia
tie en fasering en gezien de aard en 
intensiteit van de problemen, ligt 
het voor de hand te beginnen in de 
Randstad. Maar er is geen enkele 
reden om de ontwikkeling van 
volwaardig regionaal bestuur el
ders op dit moment uit te sluiten. 

Naar mijn mening is het in deze 
optiek mogelijk het CDA-model 
van regiovorming en de gedach
ten van de Commissie-De Zeeuw 
met elkaar te verenigen door zein 
elkaars verlengde te zien. Dan 
moet wei worden afgestapt van de 
grimmige en pertinente afwijzing 
van de gedachte om op termijn 
volwaardige regio's in aile gebie
den tot stand te brengen. Die 
afwi jzing houdt ook het grote risi 
co in dat de besluitvorming tot 
(snelle) vorming van regio's in de 
grootstedelijke gebieden wordt 
belemmerd. Die belemmering 
mag niet door de PvdA veroor
zaakt worden, nu eindelijk de 
mogelijkheid bestaat voortgang te 
maken met de hoognodige regio
nalisatie van het openbaar bestuur 
op een wijze die de partij steeds 
heeft voorgestaan. 

N.F. ROEST 

Secretaris van de Road voor het bin

nenlands bestuur;tevens lid van de 

Provinciale staten Zuid Holland. 

Dit artikel is op persoonlijke titel 

neschreven. 
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Tussen politiek en 
politicologie 

Bart Tromp bespreekt: 

Ed van Thijn, Democratie als hartstocht. 

Commentaren en pleidooien 1966 - 1991, 

VanGennepAmsterdam, 1991. 

In dit boek heeft Ed van Thijn der
tien artikelen van uiteenlopende 
aard en kwaliteit bijeengebracht, 
die hij tussen 1966 en 199 1 
schreef (of uitsprak) - een peri o
de waarin hij achtereenvolgens 
fractievoorzitter was in de Am
sterdamse gemeenteraad, Kamer
lid, fractievoorzitter daar, minis
ter van Binnenlandse zaken en, 
sinds 19 8 3, burgemeester van 
Amsterdam. Geen ander beroep 
dan dat van politicus heeft hij uit
geoefend. Maar hij is tegelijk 
steeds een beoefenaar van de we
tenschap der politiek geweest, 
ook al was hij dat in functie sle~hts 
als medewerker van dew B s - een 
functie die hij combineerde met 
het lidmaatschap van de gemeen
teraad. 

Democratie als hartstocht de
monstreert bovenal dat deze 
combinatie bij Van Thijn een on
gemakkelijke is. 'Zwei Seele ... 
ach, streiten in meiner Brust'. De 
diagnose van de politieke werke
lijkheid zit de politicus niet zelden 
in de weg; maar de onverschrok
ken analyse van hoe de politiek in 
elkaar zit wordt aan de andere 
kant vaak verijdeld door de be
hoefte de eigen politieke speel
ruimte niet te beperken - hoe 
'virtueel' die feitelijk ook is. Het 
gaat hier overigens niet om de 
spanning tussen 'politiek' en 
'wetenschap'. Daarvoor mist Van 
Thijns politicologie (en niet aileen 
die van hem) tezeer wat ik zou 
willen noemen: sociologische vi-
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sie. Van Thijns politicologische 
inzichten zijn sterk gebaseerd op 
de 'economische', 'rationalisti
sche' benadering van de politiek; 
een benadering die weinig of geen 
oog heeft voor de onbedoelde ge
volgen van politiek handelen. De 
sociologische visie heeft juist 
daarvoor oog. 

Oat gemis komt al meteen naar 
voren in het eerste van de drie 
substantiele artikelen in dit boek, 
het hoofdstuk 'Van partijen tot 
stembusakkoorden'. Oat dateert 
van 196 7 en het is in zekere zin 
Van Tijns meest klassieke artikel. 
Het is zijn pleidooi voor een staat
kundige vernieuwing, waarin het 
'primaire doe!. .. van ons partij
politiek organisatiepatroon' 'niet 
het uitdragen van beginselen, het 
bijeenhouden van volksgroepen, 
het verzoenen van tegenstellin
gen, het nastreven van idealen 
client te zijn', 'maar de vorming 
van twee alternatieve regeringen 
en de opstelling van twee alter
natieve regeringsprogramma' s' 
(41). Van Thijn toont zich hier 
een propagandist van de economi
sche theorie van de democratie, 
zoals die voor het eerst in 1 9 57 op 
dit terrein werd uiteengezet door 
Anthony Downs. Zijn ideaaltypi
sche constructie lijkt het meest op 
het Britse stelsel, en dat aileen al 
stemt tot nadenken. Het Britse 
stelsel doet inderdaad aile dingen 
niet die Van Thijn ook niet wil, 
maar aileen onder ideale omstan
digheden produceert het twee 
altematieve regeringen waartus
sen gekozen kan worden. In ande
re situaties kan een partij jaren
lang aan de regeringsmacht blij
ven op basis van rond de veertig 
procent van de uitgebrachte stem
men, zoals de Conservatieven 
vanaf 1 9 7 9 . Geen wonder dat 
juist in Groot-Brittanie steeds lui-

der de roep weerklinkt om een 
meer representatief kiesstelsel, 
dat recht doet aan het feit dat er 
meer dan twee partijen zijn. Nu 
pleitte Van Thijn niet voor een 
tweepartijstelsel, maar voor 
stembusakkoorden tussen partij
en, maar daarbij gaat hij voorbij 
aan de problem en die daaraan kle
ven. Hij heeft een keer zijn zin 
gekregen, in 1972, met Keerpunt, 
het gezamelijke verkiezingspro
gramma van PvdA, 066 en de 
PPR. Oat stembusakkoord was 
echter gebaseerd op het uitgangs
punt dat die partijen in een 
Progressieve Volkspartij op zou
den gaan. Toen dat niet gebeurde 
is het experiment niet herhaald; 
o66 haakte - zwaar gehavend 
door deze manoeuvre - af, en een 
nieuw akkoord tussen PvdA en 
PPRmisluktein 1977. Hetisniet 
de enige plaats waar men van Van 
Thijn zou verwachten dat hij bijna 
vijf en twintig jaar na dato zijn 
oorspronkelijke diagnose en 
remedie tegen het Iicht van de 
ervaring zou houden. 

Oat geldt voor zijn fameuze 
onderscheid tussen 'pedule-' 
'waaier-' en 'tangdemocratie'. 
Volgens zijn toenmalige diagnose 
bevond Nederland zich in het laat
ste stadium van de waaierdemo
cratie, waarop onverbiddellijk de 
tangdemocratie zou volgen, tenzij 
men nog net op tijd voor de pen
duledemocratie zou kiezen. Oat is 
niet gebeurd. Volgens Van Thijn 
bevonden wij ons in 1967 in het 
eindstadium van de waaierdemo
cratie. 'De zelfontbinding van ons 
democratisch systeem bevindt 
zich nog in een beginfase. Maar 
dat is voor hen die het afkalvings
proces will en keren ( .. . ) tevens 
zo'n beetje het eindstadium.' 

De 'peduledemocratie' - die 
neerkomt op een twee?eling in de 
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democratie is toen niet inge
voerd. Maar van een 'tangdemo
cratie', waarbij de democratische 
partijen langzamerhand worden 
afgeknepen door extreem-linkse 
en extreem-rechtse antidemo
cratische partijen, is 25 jaar na 
het aangekondigde einde van de 
waaierdemocratie niet de minste 
zweem te bespeuren. Het is dan 
niet erg overtuigend om in de in 
1991 geschreven inleiding diag
nose en pleidooi uit 1967 aileen 
maar te her hal en. 

Oat wil niet zeggen dat de diag
nose van toen er over de hele linie 
naast zit. Van Thijn heeft gelijk als 
hij in die inleiding stelt dat zijn 
diagnose van de politieke partij 
van toen zijn tijd vooruit was, en 
pas nu, met het rapport van de 
Commissie Van Kemenade, in de 
PvdA is onderschreven. 

Van het tweede belangrijke arti
kel in deze bundel kan men dat 
niet zeggen. Oat zijn de conclusies 
die Van Thijn destijds trok uit de 
interviews die W outer Gortzak 
met de PvdA-bewindslieden hield 
na de val van het kabinet Den Uyl. 
Dit toont hem op zijn best als ana
lyticus, en alles wat daarin staat is 
nog steeds relevant. Het is eigen
lijk verbijsterend dat de lessen die 
Van Thijn voor partij, fractie en 
bewindslieden trok uit de ervarin
gen met het kabinet Den Uyl 
nooit geleerd zijn, al niet bij het 
kabinet Van Agt- Den Uyl-Ter
louw en ook niet bij die van het 
kabinet Lubbers-Kok. Terwijl dit 
artikel tot de verplichte literatuur 
van elke PvdA-politicus zou moe
ten behoren. 

'Overleeft de tolerantie de to
lerantie?' uit 1985 is de derde ge-
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wichtige bijdrage aan dit hoek. 
Het is enerzijds een soms wat 
moeizame ontleding van het be
grip 'tolerantie', waarbij Van 
Thijn zigzagt tussen 'tolerantie' 
als een norm ('gij zult tolerant 
zijn') en 'tolerantie' als de onge
wilde uitkomst van een proces 
waarin minderheden gedwongen 
worden met elkaar rekening te 
houden. Misschien is het - door 
dit voor de goegemeente gecom
pliceerde verhaal- dat de politie
ke lading die het daarna krijgt 
nooit de aandacht en de uitwer
king heeft gekregen die het ver
_dient. Die politiek lading begint 
met Van Thijns angst dat 'links het 
vloerkleed onder de tolerante sa
menleving dreigt vandaan te trt;k
ken ' ( 1 6 3), omdat uit angst zelfbe
dachte taboes over 'minderhe
den' en 'zwakkeren' het beginsel 
van de gelijke rechtsbedeling, dat 
hij de levensvoorwaarde noemt 
voor een tolerante samenleving, 
wordt opgegeven. 

Zijn - hier wat kernachtig 
weergegeven slotsom - is dat de 
tolerantie in Nederland alleen 
maar in stand kan blijven als het 
beginsel van gelijke rechtsbede
ling strak wordt gehandhaafd, of 
het nu om criminelen, krakers, 
!eden van etnische groepen of 
economisch 'zwakkeren' gaat. 
Maar Van Thijn heeft deze slot
som niet zozeer in nuanceringen 
verpakt, als in verbale houtwol. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat hij 
anders zes jaar eerder dezelfde rol 
in het publieke de bat had gespeeld 
als die nu wordt vertolkt door 
Bolkestein, met een betoog dat in 
de kern niet verschilt van dat van 
Van Thijn. 

Wat tenslotte opvalt is dat de 

plaats van de gelegenheidsstukken 
die een groot deel van de bundel 
vullen niet wordt ingenomen 
door substantiele artikelen. 
W aarom - om me te beperken tot 
twee bijdragen aan Socialisme &.. 
Democratie - ontbreekt zijn 'De 
PvdA en de regeringsdeelname' 
( 1981 ), waarin hij een grondige 
analyse geeft van de dilemma's 
tussen regeren en oppositie die 
soAP en PvdA zich in de loop van 
hun geschiedenis hebben gesteld? 
Hij bekent zich erin tot Daudts 
leerstuk van de 'uiterste nood
zaak', net als de polarisatietactiek 
een vondst uit de economische 
theorie van de democratie. lk 
meen dat dat leerstuk op theoreti
sche zowel als empirische gron
den moet worden verworpen, op 
zijn laatst na de vorming van het 
kabinet Lubbers-Kok; daartoe 
bestond voor de christen-demo
craten immers nog programma
tisch noch getalsmatig een 'uiter
ste noodzaak'. Verklaart deze 
gebleken onhoudbaarheid het 
ontbreken? Ik kan het mij niet 
voorstellen. Het tweede artikel 
dat in deze bundel opvallend ont
breekt, is 'Over burgerlijke onge
hoorzaamheid', dat toch mag gel
den als het laatste woord dat de 
PvdA over te dit onderwerp heeft 
Iaten horen. Oat de aanleidingen 
om er toen over spreken (Dode
waard, kruisvluchtwapens, kra
ken) thans niet meer aan de orde 
zijn, is toch geen reden om de 
doordachte argumentatie van de 
positie van de PvdA ten op zichte 
van 'burgerlijke ongehoorzaam
heid' nu ook maar te vergeten. 

BART TROMP 
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Wallace Stevens ( 1879- 1955) 

COMMENTAAR 
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Eiland 

O p een blauw eiland in een hemelwijd water 

Bloeide, lana na de dood van de planter, wildwen 

De oranje en droen vrucht. Zijn vervaJlen huis: 

Een paar limoenen, drie iele bomen zwaar van 

WarriB aroen. Dit waren zijn turquoise vlekken, 

Zijn oranjes, dit was planters nularaadsaroen, 

Een nroen aebrander aroener in de aroenste zon. 
Dit waren zijn stranden, zijn zeeheester in wit 

Zand, de kletsen van zijn lanaaerkte kwelders. 

Ver van het zijne een eiland. Daarop rustte 

Als een bern, een eiland zuidwaarts, daarop rustte 

Een ananas sappiB als zomer op Cuba . 

En la-bas, Ja-bas, nroeiden de koele bananen, 

Hinaen in de zwaarbeladen boom die zich hooa 

In de wolken boort en half over de wereld bui9t. 

· Hij dacht vaak aan hetland vanwaar hij kwam, 
Hoe heel dat land een meloen was, roze 

Goedbeschouwd en niettemin een moaelijk rood. 

Een onbewoaen man in neaatiiflicht 
Had die last nooit kunnen draaen cif zo sterven, 

Zuchtend dat hij scheiden moest van Banjo Ploin9. 

uit: Notes towards a supreme fiction 

De meeste ballinggedichten spelen zich 
op eilanden af, te beginnen bij Sapfo . 
Blijkbaar is zo 'n paradijselijk oord niet 
aileen maar de gelukldge verblijfplaats 
voor een lezer en zijn lievelingsboeken. 
Het vasteland, zeg maar het volle we
reid en het Ieven, blijven trekken. Daar
om zijn zij die in ballingschap verkeren, 
wart ruimte betreft, tijd en taal meren
deels ongelukldg. 

Een uitzondering is de verassende een
zaad in dit gedicht van de geniale grap
penmaker Wallace Stevens. De planter 
eigende zich een eiland toe wat niet eens 
het zijne was en bleef verlangen naar 
zijn land van herkomst, nog dichter bij 
de zon. Hij is nooit teuggekeerd, en 
waar hij noodgedwongen-Teefde heeft 
hij er het beste van gemaakt wathij kon. 

Of dat voor de ballingdichters die op het 
ogenblik in ons land Ieven of elders in 
Europa moeten Ieven geldt, is een pijn
lijke vraag. 
Zonder het blauw van de verbeelding, 
en de poezie zal het in ieder geval niet 
gaan. 

REIN BLOEM 
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Het einde van het 
inkomensbeleid 

Ook dit jaar waren het weer de 
inkomenseffecten van het rege
ringsbeleid die rond - en vooral 
v66r - Prinsjesdag de gemoede
ren in politiek Den Haag in beroe
ring brachten. Ondanks de groei
ende kritiek op het gebruik van de 
'koopkrachtplaatjes' van het Cen
traal Plan bureau lijken ze - in ie
der geval voor de Partij van de 
Arbeid - nog altijd toetssteen te 
zijn voor het sociaal-democrati
~che gehalte van het gevoerde ka
binetsbeleid. 

Des te opmerkelijker is het, 
dat het kabinet-Lubbers/Kok on
langs, zonder dat politici of media 
zich erover verbaasd lijken te heb
ben, het inkomensbeleid officieel 
ten grave heeft gedragen. 

In voorgaande jaren verblijdden 
de bewindslieden van Sociale Za
ken en Werkgelegenheid (szw) 
op de derde dinsdag van septem
ber de liefhebbers van cijfers en 
statistieken met enkele informa
tieve nota's: de nota inkomensbe
leid, de (financiele) nota sociale 
zekerheid en de rapportage ar
beidsmarktbeleid, naast een noti
tie werkgelegenheids- en arbeids
marktbeleid met de beleidsvoor
nemens op dit terrein. Dit jaar 
kwam er uit de koker van s z w 
echter nog slechts H:n nota, die 
wellicht ter compensatie de 
pretentieuze titel 'Sociale Nota 
I 993' mee kreeg. DeSociale Nota 
is volgens de bewindspersonen te 
beschouwen als de opvolger van 
genoemde nota's uit voorgaande 
jaren. Daarmee 'wordt gestreefd 
naar analyses en beleidspresenta
ties waarin de verschillende be
leidsvelden van het departement 

in samenhang en in relatie tot 
de centrale beleidsdoelstellingen 
worden bezien.' (p. I) Kortom, 
een stap op weg naar een 'meer 
gei'ntegreerde aanpak'. 

Maar wat zijn anno 199 2 nog die 
centrale doelstellingen van szw? 
Gelijk in het begin komen we in 
de paragraaf 'Belang arbeidsparti
cipatie' de eerste tegen. Daarna 
wordt echter geleidelijk duide
lijk, dat dit eigenlijk de eniae cen
trale doelstelling is. 

W eliswaar wordt ook de waar
borgfunctie een hoofddoelstelling 
van het szw-beleid genoemd. 
Deze staat echter, zo wordt in de 
Nota geconstateerd, op gespan
nen voet met de arbeidsparticipa
tie. In hethoofdstuk over 'partici
patie en sociale zekerheid' wordt 
duidelijk gemaakt hoe de afwe
ging tussen beide client uit te val
len, want 'als algemene lijn [kan] 
worden gesteld dat voor de socia
le zekerheid het bevorderen van 
de arbeidsparticipatie als uit
gangspunt voor het beleid voorop 
behoort te staan, met op de twee
de plaats de waarborgfunctie.' 
(p.37) 

Nog krasser is de opvatting van 
de bewindspersonen over het 
inkomensbeleid. 'Het inkomens
beleid is evenzeer gericht op ar
beidsparticipatie. De toepassing 
van het inkomenspolitieke instru
mentarium staat in dienst van 
werkgelegenheidsbevordering en 
van een betere aansluiting van 
vraag en aanbod en kan als zodanig 
in hoge mate als instrumented 
worden beschouwd.' (p. I 1) In 
gewoon Nederlands: inkomens
beleid is geen doe! meer, maar 
slechts een middel om de arbeids
participatie te verhogen! Mis
schien is deze opvatting in Den 
Haag inmiddels gemeengoed ge-
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worden, maar ik stond hiervan 
toch wei even te kijken. Hoe lang 
leek het ineens geleden, dat het 
kabinet-Den Uyl met zijn streven 
naar een gelijke verdeling van 
inkomens, kennis en macht, de 
bestaande maatschappelijke onge
lijkheid de oorlog verklaarde ... 

In het vervolg van _de Nota blijkt 
er beslist geen sprake te zijn van 
een onhandige formulering. Voor 
zover er verder nog iets over in
komens wordt gezegd, heeft dit 
uitsluitend betrekking op de (ne
gatieve) effecten ervan op de ar
beidsparticipatie. 

De inkomensverdeling vormt 
niet aileen geen doe! meer van het 
overheidsbeleid, blijkbaar acht 
men ze ook niet meer van belang 
voor de beoordeling van de conse
quenties van het beleid. Want in 
tegenstelling tot de vroegere no
ta's inkomensbeleid en sociale ze
kerheid, wordt in de Sociale Nota 
geen enkele feitelijke informatie 
over de inkomensverdeling en 
-ontwikkeling meer verstrekt. 
Trouwens, met het opheffen van 
de Rapportage arbeidsmarkt is 
ook de beste Nederlandse infor
matiebron over ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt om zeep ge
holpen. 

Hoezeer alles in het beleid van 
s z w ondergeschikt wordt ge
maakt aan de bevordering van ar
beidsparticipatie blijkt onder 
meer uit het hoofdstuk 'De ar
beidsmarkt voor lager opgelei
den'. Om te beginnen wordt ge-

constateerd, dat de toestroom van 
laag opgeleiden naar de arbeids
markt waarschijnlijk groter zal 
zijn dan de groei van het aantal 
banen waarvoor zij in aanmerking 
komen. Niettemin blijken er nog
al wat moeilijk vervulbare vacatu
res voor laag opgeleiden te zijn. 
Vervolgens wordt vrijwel het ge
hele hoofdstuk gevuld met voor
stellen hoe laag opgeleide werklo
zen meer geprikkeld (of zeg maar 
rustig geprikt) kunnen worden 
om die ban en te accepteren. N aast 
een effectief sanctiebeleid wordt 
vooral de afstand tussen uitkering 
en loon als een probleem gezien. 
Daarom wordt voorgesteld om de 
(netto) uitkeringen geleidelijk te 
Iaten achterblijven bij de loonont
wikkeling. 

Gaandeweg lijkt men hierbij 
echter ieder gevoel voor propor
ties kwijt te raken. Op basis van 
de weinig nauwgezette becijferin
gen in de Nota mogen we ervan 
uitgaan, dat de groep laag opgelei
den waarover men zich zoveel 
zorgen maakt, hooguit een kwart 
miljoen personen om vat. Stel, dat 
het voorgestelde beleid zo succes
vol is, data! deze mensen aan het 
werk worden geholpen. Dan zijn 
er altijd nog een kleine vier mil
joen andere uitkeringsgerechtig
den die het zonder werk moeten 
doen. Aangezien ongeveer So 

procent van hen op een mini
mumuitkering is aangewezen, 
zullen ruim drie miljoen uitke
ringsgerechtigden met een ach
terblijvende uitkering worden ge
confronteerd opdat in het gun-

stigste geval 25o duizend laag op
geleiden aan een baan worden 
geholpen. Aangezien inkomenbe
leid nog slechts instrument en 
geen doe! meer is, wordt aan deze 
consequentie van het beleid ech
ter geen woord vuil gemaakt. 

Het is niet mijn bedoeling op deze 
plaats het streven naar een grotere 
arbeidsparticipatie ter discussie te 
stellen - al kunnen er wei meer 
kanttekeningen bij worden ge
plaatst dan de laatste tijd gebrui
kelijk is. Maar het omhelzen van 
een nieuwe doelstelling kan toch 
niet betekenen, dat een oude 
hoofddoelstelling van de sociaal
democratie - het streven naar een 
rechtvaardige inkomensverdeling 
- zonder pardon aan de kant 
wordt gezet? Een vraag die te 
meer dringt, omdat het geenszins 
vaststaat dat het kabinetsbeleid 
daadwerkelijk het beoogde effect 
op de arbeidsparticipatie zal sor
teren. Het prikkelen van uitke
ringsgerechtigden is daarvoor, 
zoals de bewindspersonen van 
szw in feite zelf erkennen, vol
strekt onvoldoende. In ieder ge
val zal daarnaast een doeltreffend 
werkgelegenheidsbeleid moeten 
worden gevoerd. Maar evenals 
naar een inkomensbeleid zal men 
ook naar een werkgelegenheids
beleid in de Sociale Nota tever
geefs op zoek gaan. 

PAUL DE BEER 
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Brinkman of 
een 'revival of the 
Sixties'? 

Er is een revolte gaande tegen de 
jaren 'So. Alom heerst er ver
moeidheid met dat kille, zak:elijke 
decennium. Oat waren de jaren 
van onbeschaamd materialisme, 
van draconische saneringen bij 
overheid en markt, de Me Decade 
van glamour en kortzichtig rende
ment. Het is over en uit met het 
circus van heb- en zelfzucht; voor
bij de houding van maatschappe
lijke onverschilligheid. De jaren 
tachtig zijn definitief ten einde. 
Waarop zich nu te orienteren? 
Daarom woedt een verbeten 
strijd: die tussen de jaren vijftig en 
de jaren zestig. 

Dan Qyayle 
We zien een luide roep om herstel 
van norm en en waarden, van bur
ger- en gemeenschapszin. Norm
vervaging moet worden tegenge
gaan door de terugkeer van disci
pline en tucht. De jaren vijftig
variant. CDA-leider Brinkman is 
hiervan de Nederlandse vertol
ker: terug naar het Alblasserdam 
van de jaren vijftig, die idylle op 
gereformeerde grondslag. Het 
draait om herstel van het 'natuur
lijke gezag in de samenleving van 
de arts, de onderwijzer en de poli
tieman', aldus Brinkman in zijn 
'Niet lanterfanten '-interview in 
de Volkskrant (7-1 r-'9 2) . Met be
paald weinig raffinement schildert 
Brinkman hier een restauratie 
van, zoals Jan Tromp het vrolijk 
typeert, de standensamenleving 
van Swiebertje en Saartje. 

Niet zozeer de jaren-tachtig
cultuur van commercie of de 
ontspoorde 'religie van de vrije 

markt' moeten het hier ontgelden 
- deze worden nauwelijks gepro
blematiseerd - ; neen, de permissi
ve society is het doelwit. Dit anti
autoritair relict uit de jaren zestig 
zou in combinatie met de econo
mische individualisering van de 
jaren tachtig een explosief meng
vat vol 'calculerende burgers' 
hebben opgeleverd. Hoe deze op
nieuw in het gareel te krijgen? Een 
curieuze tangbeweging van finan 
ciele prikkels en een 'top down' 
afdwinging van publieke moraal 
moeten hier het werk doen . 

Brinkman beroept zich op poli
tiek-filosofische concepten als 
'eenvoud en overzichtelijkheid', 
ja zelfs op de 'natuurlijke loop der 
dingen'. Benauwd moralisme, dat 
in het licht van de complexe maat
schappelijke vraagstukken van 
vandaag een gevaarlijk hoog Dan 
Qyayle-gehalte kent. 

Brinkman's paternalistisch ap
pel op burgermansfatsoen is de 
poldervariant van het Ameri
kaanse 'Family Values-debat' . 
Deze moralistische reactie op de 
jaren tachtig ziet primair 'de bur
ger als probleem'. Daartegenover 
staat een meer op de jaren zestig 
georienteerde reactie: het poli
tiek-maatschappelijk bestel als 
probleem. 

Bill Clinton 
Want - in aile postmoderne ver
warring - ook de wilde jaren zes
tig zijn terug. 

Het meest sprekende voor
beeld: een hippie in het Witte 
Huis . 

Saturday Niaht Live liet wat dat 
betreft aan duidelijkheid niets te 
wensen over . Het persifleerde Bill 
Clinton als hasjies rokend kind 
van de flower power. 

De baby boom generatie heeft 

nu zijn eigen president. For chanae, 
voor een herwaardering van het 
elan en de spirit van de jaren 
zestig. Veranderingsgezindheid, 
de dynamiek van de jeugd als mo
tor voor politieke verandering is 
terug van weggeweest. 

Een Iichte hunkering naar het ver
anderingsgezinde idealisme van 
die jaren zestig valt ook in Neder
land te bespeuren. In tal van op
zichten beleven we zelfs een soort 
reprise van de zestiger jaren. Van 
den Berg en Molleman's Crisis in 
de Nederlandse politiek zou bij wijze 
van spreken zo herdrukt kunnen 
worden. De daarin geschetste 
spanning tussen politiek systeem 
en maatschappelijke veranderin
gen leest als de 'vraagpunten' van 
de Commissie Deetman. o 66 
biedt de fraaiste parallel: populair 
in de jaren '6o, populair begin 
jaren negentig. o66 blijkt een 
geschikte barometer voor het po
litiek-cultureel klimaat, la~oes 

voor politieke laagconjunctuur. 
En jawel, ook het vocabulaire van 
de jaren zestig is weer en voque. 
Staatkundige en bestuurlijke ver
nieuwing, de kloof tussen politiek 
en burger, het politiek establish
ment versus de overigen (Oerle
mans), 'radicale democratisering' 
is weer terug op de politieke agen
da. 

Er zijn meer signalen die duiden 
op een herwaardering van de ja
ren zestig. De jaren '6o zijn hier 
metafoor voor veranderingsge
zindheid, kritische zin en authen
ticiteit. 

N eem de Academische rede 
van J. Gevers, bestuursvoorzitter 
van de Universiteit van Amster
dam (zie s & o van november). 
Waar zijn collega's druk in de 
weer zijn met geldverwerving en 
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public relations voor hun 'onderne
mende universiteiten', breekt 
Gevers een lans voor die malle 
'kritiese universiteiten' van toen. 
Zij mochten dan soms 'Karl 
Marx-universiteit' gedoopt zijn, 
de universiteiten van de jaren 
zestig bleven trouw aan het alou
de universitaire ideaal: bevorde
ring van een kritjsche en auto
nome houding. Geen uitverkoop 
aan of slaafse-afhankelijkheid van 
overheidsbureaucratie of com
merciele belangen, integendecl: 
de maatschappij vreesde de 'hete 
adem van de Academie'. Voor 
Gevers is de 'geest' van de jaren 
zestig inspiratiebron voor de 'kri
tische universiteit van de eenen
twintigste eeuw'. 

Die geest waart ook rond in het 
onlangs verschenen pamflet Alles 
is te koop. Een vriendenclub van 
journalisten toont daarin zijn af
keer van de 'commerciele gekte.' 
van de jaren 'So en '9o. Adriaan 
van Dis, Hofland, Jansen van 
Galen, Geert Mak, Hubert 
Smeets en Rene Zwaap bundelen 
in Alles is te koop hun ergernis over 
de verwording van de openbare 
ruimte, preciezer: over de uitver
koop van overheidstaken. De cul
tuur van faxende projectontwik
kelaars en consultants, handelend 
in Iucht en wind, moet het ontgel
den. Overheid en politiek, de 
hoeders van het algemeen belang, 
hebben het Iaten afweten, beten 
in het stof voor commercie en 
'durfkapitaal'. De publieke zaak 
werd verkwanseld, de menselijke 
maat uit het oog verloren. 

Alles is te koop is een fraai } 'Ac
cuse tegen de teruggetreden over
heid, tegen de onmacht van de 
politiek en de schijnmacht van de 
vlotte zakenbabbel. Het bepleit 
heel jaren zestig - zo niet een 

maakbare dan toch een betrouw
bare en standvastige overheid; het 
is tegelijk een pleidooi voor her
stel van authenticiteit. 

Helemaal terug zijn de jaren zestig 
in een aardig boekje dat recent in 
de NIVON-serie 'Cultuur: crisis 
en vernieuwing' verscheen. On
der de titel Het volle leven schreef 
Vrij Nederland-journalist Ruclie 
Kagie een essay, waarin hij de te
loorgang van de idealen van de 
jar en zestig/ zeventig onderzoekt. 
Zonder die idealen zal er geen 
sprake kunnen zijn van een multi
culturele samenleving, zo valt 
zijn stellingname, wat kort door 
de bocht, sa men te vatten. 

Rudi Kagie houdt hoven alles 
een sympathiek pleidooi voor 
nieuwsgierigheid. Het volle leven is 
een oproep om zich open te stel
len voor datgene wat van de eigen 
'leefwereld' afwijkt, om nieuws
gierig te zijn naar 'hoe het ook 
anders kan'. De collectieve ver
rnindering van idealisme in de 
afgelopen jaren heeft de balans 
doen doorslaan naar gebrek aan 
mededogen, naar een eenzijdige 
bevrediging van particuliere be
hoeften. 

Kagie laat zien hoe relatief 
individuele vrijheid en ware toler
antie in dit zogenaamde tijdperk 
van individualisering zijn . 

lndividualisering staat vooral 
voor ruimte voor pluriforrniteit 
van 'leefstijlen'; de tolerantie ha
pert bij de eigen leefwereld van al
lochtonen. 

'Het volle Ieven' wordt ge
kenmerkt door waardering voor 
variatie en verschillen tussen 
mensen; bevordering hiervan zal 
noodzakelijk zijn voor een ver
schuiving van de balans naar: 'op
komen voor jezelf en voor el
kaar'. 

Voor Kagie en anderen vormen 
dus juist de jaren zestig de inspira
tiebron voor herstel van normbe
sef en gemeenschapszin. De in
gredienten zijn hier: actief, kri
tisch burgerschap en een gemo
derniseerd politiek-maatschap
pelijk bestel dat een maximaal 
beroep doet op de zelfstandig
heid, verantwoordelijkheid en 
verdraagzaamheid van mens en. 
Overheidsbureaucratie, restan
ten van de verzuiling en de 'religie 
van de vrije markt' zijn hier de 
obstakels voor de verdere ont
wikkeling van de 'prudent pro
gressieve' Nederlandse cultuur. 

Paarse coalitie 
Zo gezien, is er een 'Kultur
kampf aan de gang om de erfenis 
van de jaren tachtig. Een strijd 
tussen orientaties, tussen de jaren 
vijftig en jaren zestig. 

Een progressieve veranderingsge
zinde partij als de PvdA zal zeer 
alert de frontberichten van deze 
strijd moeten volgen. Zoals de 
dorninantie van progressieve poli
tiek in de jaren zestig en zeventig 
in zeer sterke mate het produkt 
was van toenmalige culturele ge
tijdestromingen in de samenle
ving, zo zal ook een mogelijke 
nieuwe opleving van progressieve 
politiek direkt samenhangen met 
wat er in de samenleving aan ge
dachten en houdingen wordt ont-. 
wikkeld. 

De proclamatie van burgerzin 
en normherstel vanuit de toren
hoge Haagse departementen doet 
daar weinig aan af. Het zal de 
deels autonome dynamiek van 
maatschappelijke houdingen en 
verhoudingen zijn, die het poli
tiek-cultureel klimaat van de ja
ren negentig zal be pal en. En daar
mee de ruimte voor, wie weet, 
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een nieuwe ideeendominantie van 
progressieve politiek. 

Waarheen zullen de culturele 
onderstromen ons voeren, naar 
een orientatie op de jaren vijftig of 

Milieu, overheid en 
auto 

Dit voorjaar hield de Wiardi 
Beckman Stichting een conferen
tie over 'consumptiepatronen en 
milieu'. In de discussie naar aan
leiding van de inleidingen werd 
dit thema - het was in de dagen 
van het Arnsterdamse referendum 
- grotendeels versmald tot 'auto
rijden en milieu'. 

Aan de ene kant werd betoogd 
- in het voetspoor van Annette 
Schermer in haar was-rapport 
'Consument. milieu en mentali
teit' dat de aanleiding tot de con
ferentie vormde - dat autorijden 
kosten voor het milieu veroor
zaakt die in de prijs van het goed 
nu niet tot uitdrukking worden 
gebracht. Daarom moet de over
heid het autorijden op termijn 
aanzienlijk duurder maken, en de 
opbrengst gebruiken voor de fi 
nanciering van milieumaatrege
len . Tegen deze redenering werd 
anderzijds het volgende inge
bracht: het is een teken van een 
rechtvaardiger inkomensverde
ling dat de auto binnen het bereik 
van grote bevolkingsgroepen is 
gekomen. Het kan moeilijk de 
taak van een sociaal-democrati
sche partij zijn het initiatief te ne
men om die ontwikkeling terug te 
draaien. 

Ik wil in dit commentaar beto
gen dat het verband dat in dit laat
ste argument gelegd wordt tussen 

de jaren zestig? 
Mocht Brinkman de eerste ba

by boom premier van Nederland 
worden, dan kennen we het begin 
van een antwoord. 

inkomens- en milieubeleid, on
houdbaar is. Als de auto om mi
lieuredenen duurder moet wor
den, dan is er geen overweging 
van verdelende rechtvaardigheid 
die zich daartegen verzet. Wie 
vindt dat zo'n maatregel ten on
recllte lagere inkomensgroepen 
van het gebruik van de auto uit
sluit, moet de auto niet kunst
matig (en dus vooral op kos
ten van toekomstige generaties) 
goedkoop houden, maar de inko-

. mensverhoudingen veranderen. 
Er zijn 'primaire goederen' 

waarvan we vinden dat ze voor ie
dereen beschikbaar moeten zijn, 
ongeacht koopkracht: gezond
heidszorg (of althans de harde 
kern van de zorgvoorzieningen), 
onderwijs, stemrecht. Andere za
ken beschouwen we als particu
liere consumptiegoederen, die via 
de markt verdeeld mogen wor
den . Ten aanzien van deze laatste 
categorie Iaten we individuen hun 
eigen prioriteiten vaststellen en 
hun eigen keuzen maken, gegeven 
die prioriteiten, hun budget, en 
de prijzen die op de markt tot 
stand komen. 

Niemand betwist dat autorij
den in de tweede categorie hoort. 
Het is een individuele beslissing 
een bepaald dee! van je inkomen 
daarvoor te reserveren, en niet 
voor andere bestedingsmogelijk
heden . Stel nu dat een bepaald ar
tikel dat lange tijd door bijna 
iedereen gebruikt wordt, plotse
ling vee] duurder wordt, bijvoor-

Toch maar zo'n paarse coalitie? 

RENE CUPERUS 

beeld omdat een daarin gebruikte 
grondstof schaarser is geworden, 
of - utopische gedachte? - omdat 
er geen 'lage lonen Ianden' meer 
zijn. Dan zullen vee] mensen hun 
geld aan iets anders gaan uit
geven. Verschuivingen in con
sumptiepatronen die veroorzaakt 
worden door veranderingen in 
de produktiekosten doen zich in 
een markteconomie voortdurend 
voor; daar schuilt niets onrecht
vaardigs in. De milieukosten van 
de auto worden niet automatisch 
door de werking van de markt in 
de prijs ervan vertaald; daarom 
moet de overheid zorgen dat die 
'externe kosten' in rekening wor
den gebracht. Ook dat zal tot een 
ander keuzepatroon leiden, en 
ook dat heeft met verdelende 
rechtvaardigheid niets te maken. 
Als iedereen een rechtvaardig in
komensaandeel heeft, en de prij
zen komen op de juiste manier tot 
stand - zonder monopolievor
ming, en met volledige internali
sering van externe kosten - dan is 
het feit dat een deel van de kopers 
bepaalde goederen gaat vermij
den omdat ze te duur worden, 
geen reden over onrechtvaardig
heid te klagen: zij stellen blijkbaar 
andere prioriteiten. 

'Maar het onrechtvaardige is 
dat alleen de rijken zich het dan 
kunnen permitteren auto te rij
den .' Als dat inderdaad onrecht
vaardig is, is het helemaal geen 
reden nu dit ene consumptiegoed 
te gaan subsidieren, en zodoende 
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de mensen te bevoordelen die dit 
artikel hoog op hun prioriteiten
lijstje hebben staan. Het is een re
den de inkomens gelijker te rna
ken. Stel dat de inkomens vol
strekt gelijk verdeeld waren. Dan 
zou het argument om de prijs van 
het autorijden te verhogen nog 
steeds met onverminderde kracht 
opgaan. En zo'n verhoging zou 
nog steeds tot verminderde con
sumptie leiden. Het kan er niet 
om gaan om ongeacht de milieu
kosten de relatieve plaats van het 
autorijden in het totale consump
tiepakket in stand te houden, 
maar hoogstens de samenstelling 
van het consumentenkorps te ver
anderen. En dat laatste kan dan 
onmogelijk voor het autorijden 
aileen gelden. 

In deze redenering ben ik er
van uitgegaan dat de waarde van 
de auto bestaat in de verplaat
singsmogelijkheden die hij biedt. 
Tegen dat uitgangspunt kan wor- . 
den opgemerkt dat daarmee een 
belangrijke, misschien de belang
rijkste sociale betekenis van de 
auto over het hoofd gezien wordt. 
De auto behoort tot de maat
schappelijke grondslagen van het 
zelfrespect', om met John Rawls 
te spreken. Door een auto aan te 
schalfen laat je zien mee te teilen. 
De auto heeft een aantal eigen
schappen die hem voor deze rol in 
het bijzonder geschikt maken: het 
afgebakende domein dat de berij
der ervaart als hij zoveel paarde
krachten aan zich onderwerpen 
kan. Ook het triviale feit dat hij 
gewoonlijk voor de deur staat, 
permanent in het blikveld van de 
buren. Moeten we nude arbeider 
dit emancipatiesymbool bij uit-

stek afpakken? 
Stel dat we ons door dit argu

ment Iaten overtuigen. Het zou 
dan een reden zijn het autorijden 
voor de lager betaalden te subsi
dieren, het zou echter helemaal 
geen reden zijn om die subsidie 
aan aile automobilisten te verle
nen, laat staan om het te doen in 
de vorm van een vrije afwenteling 
van de milieukosten. De juiste 
methode zou zijn de auto zo duur 
te maken als hij, externe kosten 
meegewogen, behoort te zijn, en 
vervolgens de lagere inkomens
groepen aanspraak te geven op 
een automobiliteitssubsidie waar
van de kosten via de inkomstenbe
lasting 'naar draagkracht' worden 
omgeslagen. (Zou je die subsidie 
ook aan iets anders mogen beste
den dan aan het autorijden? Nee, 
want het argument was juist dat je 
precies dit ene speciale goed als 
grondslag van maatschappelijke 
erkenning niet kon missen.) 

Maar als het argument op deze 
manier in beleid vertaald wordt, 
blijkt meteen hoezeer het inner
lijk tegenstrijdig is. Wat dan im
mers over het hoofd wordt gezien 
is het feit dat de auto zijn rol als 
statussymbool aileen maar kan 
vervullen omdat hij een indicator 
is van bestedingsmogelijkheden. 
Door het gebruik van deze indica
tor worden allereerst de mensen 
identificeerbaar die zich 'geen au
to kunnen veroorloven' . En ver
volgens worden in prijsklasse en 
bouwjaar van het gekozen model 
verschillen in koopkracht zicht
baar. Dan zie ik nog af van ver
schillen in levensstijl - ik bedoel: 
life-style. Dit alles zou juist egali
taristen een gruwel moeten zijn! 

Door het autorijden voor de 
laagstbetaalden te subsidieren, 
kan men niet bereiken dat voor de 
verliezers in deze competitie hun 
treurig lot verzacht wordt: dat is 
een onmogelijke doelstelling. Het 
is zoiets als: aan het eind van het 
voetbalseizoen aile teams in de 
eredivisie evenveel punten geven 
als nummer een. 

Als we vervolgens het autorij
den niet aileen voor de laagstbe
taalden, maar over de hele linie 
gaan subsidieren, stapelen we de 
ene tegenstrijdigheid op de ande
re. Daarmee veranderen we aan 
de relatieve verhoudingen immers 
niets. We stellen ons dan het doel 
de mensen onderaan de maat
schappelijke ladder omhoog te 
helpen door iedereen op die lad
der in Staat te stellen een Stapje 
hoger te doen. 

Wel wordt daardoor iets an
ders bereikt: dat de auto zijn pro
minente plaats als parameter van 
het statusverschil behoudt. Zou 
het autorijden bijvoorbeeld twee 
maal zo duur worden als thans, 
dan zou (bij een gelijkblijvend in
komensniveau) het duurzaam ge
volg niet zijn dat de mensen die 
besluiten hun geld aan iets anders 
uit te geven daarmee en bloc 'zak
ken' op de maatschappelijke lad
der. Zo werkt een maatschappe
lijke ladder niet. Het zou er aileen 
toe leiden dat de betekenis van de 
auto als criterium voor een plaats 
op de ladder afueemt. Mensen be
schikken op dit gebied nu eenmaal 
over een ongekende inventiviteit. 

GOVERT DEN HARTOGH 
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Alles is mode 

Er is - gelukkig ofhelaas- weinig 
nieuws onder de zon. De uit
spraak Alles is mode deed Belle van 
Zuylen twee eeuwen geleden naar 
aanleiding van de collectieve ver
ering van de ideeen van Rous
seau, die volgde op een periode 
van al even collectieve verguizing. 
Opinies en emoties komen en 
gaan op de golven van wat de 
spraakmakende gemeente erover 
decreteert. Oat geldt ook ten aan
zien van de huidige discussie over 
veiligheid en onveiligheid in Ne
derland. 

Met name de PvdA heeft zich 
Iaten aanpraten dat zij zich de 
afgelopen twintigjaar niet om het 
probleem van de criminaliteit en 
de verloedering van waarden en 
norm en he eft bekommerd. En dat 
terwijl de opbouw van de verzor
gingstaat de grootste preventieve 
bijdrage is geweest aan de veilig
heid in Nederland die er te beden
ken valt. Wie het niet wil gelo
ven, moet zijn oor maar eens te 
luisteren leggen bij Amerikaanse 
deskundigen op het gebied van 
criminaliteitspreventie. Het ont
breken van collectieve, voor ie
dereen toegankelijke voorzienin
gen wordt door hen aangegeven 
als een van de belangrijkste oorza
ken van de enorrne onveiligheid in 
dat land. Zoals we! vaker zou wat 
meer bewustheid van eigen pres
tatie de PvdA sieren; de neiging 
tot openlijk beleden schuldgevoe
lens ten aanzien van eigen daden 
en opvattingen in het verleden 
neemt nu en dan masochistische 
vorrnen aan. 

Daamaast hebben de sociaal
democratische politici zich Iaten 
aanpraten dat gebrek aan veilig
heid momenteel de grootste zorg 

van de hele Nederlandse bevol
king is. Daarbij drie kanttekenin
gen. 

Ten eerste: veiligheid is een 
weinig exact gedelinieerd begrip. 
Wanneer politici erover spreken, 
gaat het grosso modo om twee 
dingen: de verloedering van de 
oude wijken, en de als ontoerei
kend ervaren bestraffing (te wei
nig agenten, te weinig cellen, te 
vee! ontsnappingen). Maar in aan
tallen slachtoffers gemeten is het 
verkeer nog steeds een van de 
grootste bedreigingen van de vei
ligheid in Nederland. Dit nog af
gezien van kwalitatieve verschil
len: de wijze waarop inbreuk 
wordt gemaakt op je veiligheid op 
straat, maakt ook nogal wat uit. 
De afgelopen maanden is in mijn 
nabije omgeving tweemaal een 
zestienjarig kind doodgereden 
door een dronken automobilist. 
Op geen enkele manier valt dat in 
de 'slachtoffer-enquetes' waar
mee onveiligheid gemeten wordt, 
af te zetten tegen alle fietsen die in 
je Ieven gestolen worden. Kort
stondige over last en ergernis ver
sus levenslang verdriet. Ik voel 
mij dan ook in mijn gevoel van 
veiligheid vee! meer bedreigd 
door wat er in het verkeer met 
mijn kinderen kan gebeuren, dan 
door de gedachte dat mijn fiets 
straks wellicht gestolen is. 

Ten tweede: Amsterdam is 
Nederland niet. Onder invloed 
van degenen die de discussie lei
den, wordt vaak de indruk gewekt 
alsof de situatie in de grote steden 
van de Randstad exemplarisch is 
voor heel Nederland. Waar is het 
goed voor om de begrijpelijke en 
gefundeerde zorg en angstgevoe
lens van een klein dee! van de 
bevolking - de mensen in een aan
tal buurten en wijken van die 
grote steden - aan te praten aan 

een meerderheid die voor dat 
soort angstgevoelens helemaal 
geen reden heeft? En bovendien: 
wie er voortdurend op hamert dat 
norrnovertreding 'gewoon' is ge
worden, bevordert juist wat hij 
wil bestrijden. Wantniets is men
sen meer eigen dan zich aanpassen 
aan wat 'gewoon' is. 

Ten derde: Nederland is, 66k 
in de grote steden, nog steeds een 
eiland van rust en vredigheid, ver
geleken met vee! - ook nabije -
andere Ianden. Er wordt regelma
tig gesproken over 'mensen die 
de straat niet meer opdurven'. 
Natuurlijk moet het serieus wor
den genomen als dat werkelijk 
een veelvoorkomend verschijnsel 
wordt. Maar verrnijdingsgedrag is 
van aile tijden, en meestal heel 
verstandig . Het is verstandig om 
op de stoep te blijven als voetgan
ger of als spelend kind, ook al 
perkt dat je vrijheid danig in. En je 
moest ook twintig jaar geleden al 
niet 's nachts in je eentje door het 
V ondelpark of door de Leidse 
Hout fietsen, ook al was dat de 
kortste weg. Maar in welk ander 
land loopt een premier, een mi
nister, zonder enige begeleiding 
of bescherrning gewoon over 
straat? Waar elders kun je een 
congres houden met alle sociaal
democratische !eiders van West
Europa, regeringsleiders incluis, 
zonder dat er voortdurend wit
te motorescortes door de stad 
scheuren? We zouden er naar 
moeten streven dat karakter van 
Nederland te behouden. Oat be
tekent dat de treurige, maar ge
lukkig hoogst incidentele steek
partijen in het openbaar vervoer 
niet worden beantwoord met be
wapening van de controleurs, 
maar met twee andere maatrege
len: op aile trams en bussen con
ducteurs terug - correctie van een 
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verkeerde beslissing uit het verle
den- en een vee! strengere con
trole op en bestraffing van wapen
bezit. Dan wordt de beginnende 
geweldsspiraal afgebroken, in 
plaats van opgebouwd totdat er 
geen weg terug meer is. 

Is er dan niets veranderd in de af
gelopen jaren dat r.eden geeft tot 
zorg? Natuurlijk wel. De moraal 
ten aanzien van wetten, regels en 
gemeenschapszin is inderdaad aan 
revitalisering toe, of het nu gaat 
om belastingen, uitkeringen, mi
lieuvervuiling of straatgedrag. De 
oude wijken in de grate steden 
zijn inderdaad verloederd ge
raakt; en verloedering schept een 
gevoel van onveiligheid. Er is in 
allerlei opzichten een verharding 
opgetreden in de sociale omgang; 

dat geldt ook het geweld waannee 
sommige misdrijven gepaard 
gaan. En de 'verkleuring' van de 
laagste sociaal-economische re
gionen in de samenleving heeft 
aan die veranderingen een etni
sche component toegevoegd die 
de situatie brandbaarder maakt. 

Veiligheid is daarin echter niet 
het hoofdprobleem, maar een af
geleid probleem. Want de twee 
cruciale vraagstukken waar de 
Nederlandse samenleving dit de
cennium voor staat, zijn de so
dale en fysieke houdbaarheid van 
de samenleving. Slagen we erin op 
milieugebied de vergaande maat
regelen te nemen die nodig zijn 
om de trend van steeds meer scha
de aan het milieu tijdig om te bui
gen naar minder schade? Slagen 
we erin de uitgangspunten waar-

op de verzorgingsstaat is geba
seerd, overeind te houden terwijl 
de uitwassen worden bestreden? 
En slagen we erin de integratie 
van grate groepen kansanne al
lochtonen op een zodanige ma
nier te Iaten verlopen dat f:r geen 
gekleurde onderklasse ontstaat, 
en dat racistische gevoelens geen 
voet aan de grand krijgen? Dat 
strekt veel verder, en vergt veel 
meer gecoi::irdineerde inspanning 
op diverse niveau's, dan 'het be
vorderen van de leefbaarheid via 
sociale vernieuwing in de wijken'. 
Maar het is de enige manier om 
veiligheid - als bijprodukt van een 
houdbare samenleving - echt te 
waarborgen. 

GREETJE VAN DEN BERGH 
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